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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 
 

ZAPISNIK 
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 09. lipnja 

2021. god. u vijećnici Općine Postira u 19:00 sati 
 

 
Nazočni:, Marko Radić, Marko Vlahović, Toni Buljević, Toni Glavinić, Ljerka Vlahović, Janko 
Galetović, Annika Lehmann Marković, Nikola Matulić, Frano Jelinčić  
 
Ostali nazočni: Općinski načelnik Siniša Marović, Pročelnik JUO Općine Postira Ivo Matulić 
 
 
Dana 01. lipnja 2021. godine temeljem članka. 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira, KLASA: 022-05/21-01/12 od 09. travnja 2021. godine 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela sazvao je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Postira za 09. lipnja 2021. godine u vijećnici Općine Postira na adresi Polježice 2, sa početkom u 
19:00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 
 

- (utvrđivanje kvoruma) 
 

1. Izbor Mandatne komisije; 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata; 

- utvrđivanje  člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika 

- svečana prisega članova predstavničkog tijela i načelnik 
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje; 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela. 
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Ivo Matulić je sa početkom u 19:00 sati otvorio sjednicu Općinskog vijeća Općine Postira, te na 
početku pozdravio sve nazočne i čestitao na izbornom rezultatu. Ivo Matulić konstatirao je 
sukladno članku 35. stavku 1. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21) da Općinsko vijeće Općine Postira ima 9 vijećnika. Kako je na sjednici prisutno svih 9 
vijećnika, utvrđeno je da postoji kvorum te da se može započeti sa sjednicom i donositi 
pravovaljane odluke. Predloženi dnevni red je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 
 
Nakon toga pročelnik je pozvao da se iznese prijedlog za članove Mandatne komisije. Predloženi 
članovi su: Marko Radić (predsjednik), Annika Lehmann Marković i Nikola Matulić. Prijedlog je dan 
na glasovanje i isti je jednoglasno usvojen. Predsjednik mandatne komisije podnio je izvješće o 
provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Postira.  
 
Marko Radić izvijestio je nazočne da je na izbore za Općinskog načelnika Općine Postira od ukupno 
1.495 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 770 birača, odnosno 51,51%, od čega 
je prema glasačkim listićima glasovalo 768 birača, odnosno 51,37%. Važećih listića bilo je 640, 
odnosno 83,33%. Nevažećih je bilo 128 listića, odnosno 16,67%. 
Za  Općinskog vijeće Općine Postira od ukupno 1.495 birača upisanih u popis birača, glasovanju je 
pristupilo 770 birača, odnosno 51,51%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 769 birača, 
odnosno 51,44%. Važećih listića bilo je 744 odnosno 96,75%. Nevažećih je bilo 25 listića, odnosno 
3,25%. 
 
    I.  Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 

 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                                         465 glasova  62,50% 
    Nositelj kandidacijske liste: MARKO RADIĆ 
 
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                                                       156 glasova  20,96% 
    Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA MATULIĆ 
 
3.  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP                                 123  glasa      16,53% 
     Nositeljica kandidacijske liste: ANNIKA LEHMANN MARKOVIĆ 
 
 
II. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u 
općinskom vijeću su: 
 
 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
    Nositelj kandidacijske liste: MARKO RADIĆ 
 
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA    
     Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA MATULIĆ 
 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
     Nositeljica kandidacijske liste: ANNIKA LEHMANN MARKOVIĆ                            
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III. Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile 
sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Postira: 
 

1.   HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
      Nositelj kandidacijske liste: MARKO RADIĆ 

dobila je 6 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
 1. MARKO RADIĆ 
 2. TONI GLAVINIĆ 

        3. LJERKA VLAHOVIĆ 
        4. MARKO VLAHOVIĆ 
        5. TONI BULJEVIĆ 
        6. JANKO GALETOVIĆ 
 
2.   KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA    
      Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA MATULIĆ 
      dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
        1. NIKOLA MATULIĆ 
        2. FRANO JELINČIĆ 
 
3.   SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP    
       Nositeljica kandidacijske liste: ANNIKA LEHMANN MARKOVIĆ       
       dobila je 1 mjesto te su s ove kandidacijske liste izabrana:        
       1. ANNIKA LEHMANN MARKOVIĆ                                    
  

 
Zatim je predsjedavajući pozvao Mandatnu komisiju da konstatira i verificira na temelju gore 
iznijetog mandate vijećnika Općinskog vijeća. 
Nakon što su utvrđene sve činjenice Mandatna komisija je potvrdila mandate slijedećim 
vijećnicima: Marko Radić, Toni Glavinić, Ljerka Vlahović, Marko Vlahović, Toni Buljević, Janko 
Galetović. 
 
Nakon potvrđenih mandata u skladu sa Zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća za 
predsjedavajućeg je određen Marko Radić koji je pozvao sve vijećnike na prisegu. Svi prisutni  
prisegnuli su  da će časno obavljati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Postira. Načelnik je 
također pročitao prisegu da će časno obavljati dužnost općinskog načelnika općine Postira. 
Nakon izrečenih prisega predsjedavajući je pozvao da se predlože članovi Komisije za izbor i 
imenovanje. Predloženi su Marko Radić (predsjednik), Annika Lehmann Marković i Nikola Matulić. 
Prijedlog je dan na glasovanje i isti je jednoglasno usvojen.  
 
U nastavku je predsjedavajući pozvao nazočne da Komisiji za izbor i imenovanje dostave prijedloge 
za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Komisije izvijestio je vijeće da je  
dostavljen prijedlog sa potpisima više od polovice vijećnika prema kojem je za dužnost 
predsjednika Općinskog vijeća predložen Toni Glavinić, a za potpredsjednika Toni Buljević. Budući 
da više nije bilo dodatnih prijedloga, pristupilo se glasovanju. Predloženi kandidat za dužnost 
predsjednika Općinskog vijeća, Toni Glavinić, izabran je sa sedam (7) glasova ZA i dva (2) 
SUZDRŽAN, a kandidat za potpredsjednika, Toni Buljević, izabran je također sa (7) glasova ZA i dva 
(2) SUZDRŽAN. 
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Nakon izbora predsjednika i potpredsjenika Općinskog vijeća izvedena je himna Republike 
Hrvatske te se održala minuta  poginule branitelje i vijećnike Općine Postira. 
 
Nakon izvršenog glasovanja pročelnik JUO Općine Postira ustvrdio je da je postupak konstituiranja 
Općinskog vijeća Općine Postira izvršen sukladno važećim propisima, te predao vođenje sjednice 
novoizabranom predsjedniku Općinskog vijeća. 
U nastavku je Predsjednik vijeća održao kratak govor gdje se zahvalio prisutnima na ukazanom 
povjerenju za koje smatra da će opravdati te sve vijećnike Općinskog vijeća pozvao na suradnju. 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji se prisutnima ukratko obratio te izrazio želju da će 
nastojati uvijek biti na raspolaganju i pozvao na zajedničku suradnju na dobrobit Općine Postira. 
Nakon načelnikova izlaganja postavljena su dva pitanja od strane vijećnika Nikole Matulića vezana 
uz Statut općine Postira i Poslovnik općinskog vijeća. Naime na općinskoj web stranici nalaze se 
statut i poslovnik iz 2013. godine koje bi trebalo osvježiti novim izmjenama i dopunama istih jer se 
radi o temeljnom dokumentu prema kojem općinsko vijeće postupa.  
Na izneseno vijećnik je dobio obrazloženje od strane pročelnika da Komisije za statut, poslovnik i 
normativnu djelatnost utvrđuje i donosi pročišćeni tekst poslovnika općinskog vijeća i statuta 
općine Postira. Ista komisija će se formirati na slijedećoj sjednicu općinskog vijeća koja će se 
održati krajem mjeseca te će se pristupiti izradi pročišćenog teksta obaju temeljenih dokumenata 
Općine Postira koje će biti ažurirani i objavljeni na službenoj web stranici Općine Postira. 
    
Kako je iscrpljen dnevni red predsjednik vijeća zahvalio se prisutnima na dolasku i pozdravio 
okupljene.  

 
        Sjednica je zaključena u  19:25 h. 

 
 

 
KLASA: 022-03/21-01/150 
URBROJ:2104/05-03/1-21-1 
U Postirima, 15. lipnja 2021. god. 
 
 
 
 
 
Sazivač konstituirajuće sjednice i zapisničar                             Predsjednik Općinskog vijeća 
                      Ivo Matulić                                                                             Toni Glavinić                                                                                    
 
 
 
 
  


