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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 

ZAPISNIK 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 7. travnja 

2022. god. u vijećnici Općine Postira u 18:00 sati 
 

 
Nazočni: Toni Glavinić, Marko Radić, Nikola Matulić, Toni Buljević, Frano Jelinčić (došao na 3. točku 
dnevnog reda), Marko Vlahović, (Janko Galetović - došao nakon 7. točke dnevnog reda) 
 
Odsutni: Ljerka Vlahović, Annika Lehmann Marković 
 
Ostali nazočni: Općinski načelnik Siniša Marović, pročelnik Ivo Matulić 
 
Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Toni Glavinić pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum te 
pitao da li ima vijećničkih pitanja. Za riječ se javio vijećnik Matulić sa pitanjem u svezi Programa 
„postirskoga ljeta“ točnije na kojem je dijelu izrada istog i da li ostaje sve kao i do sada? Načelnik je 
odgovorio kako je to jedan od segmenata u poslovanju TZ-a. Referirao se na to da je TZ-u u 
posljednje dvije godine ukinuta boravišna pristojba u visini od 50% što su značajna sredstva. 
trenutno je u proceduri raspisivanje natječaja za direktora turističke zajednice. Kroz 5 mjesec 
turističko vijeće usvaja „Postirsko lito“ te se na posljednjoj Skupštini TZ-a raspravljalo o tome da se 
ide ka kvalitetnijim manifestacijama te u nadogradnju postojećih. Vijećnik Matulić još je priupitao 
da li se namjeravaju staviti u funkciju arheološka nalazišta na području Općine Postira? Načelnik je 
rekao kako su predviđena u proračunu sredstva za privođenje svrsi takvih arheoloških bogastava. 
U tijeku su razgovori sa odjelom u županiji na čelu sa Linom Ursićem te bi se trebali kroz mjesec 
dana naći po tom pitanju i vidjeti što napraviti da se iskoriste ta arheološka nalazišta kao turistički 
proizvod.  
Nakon što je utvrđeno da nema dodatnih pitanja predsjednik je predložio dnevni red. S obzirom da 
nije bilo nadopune predloženi dnevni red stavljen je na usvajanje te je jednoglasno usvojen 
slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira; 
2. Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

                   POSTIRA – ISTOK: CRNA I BILA PLOČA – MALA LOZNA; 
3. Prijedlog Nikše Rajevića za sklapanje van sudske nagodbe; 
4. Prijedlog odluke o  raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 

građenja; 
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5. Prijedlog odluke o  raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju parcela; 
6. Prijedlog odluke o postavljanju spomenika Blaženom Alojziju Stepincu; 
7. Prijedlog odluke o postavljanju spomenika Maslini; 
8. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Postira; 
9. Zamolba U.O. Diana; 
10. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Postira; 
11. Razno. 

      
      
Ad 1.) Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira; 
Predsjednika Vijeća rekao je prisutnima da iznesu eventualne prijedloge i primjedbe na dostavljeni 
zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća.  
Za riječ se tradicionalno javio vijećnik Matulić koji predlaže kao i uvijek da se u zapisnik unese sve 
rečeno na sjednici ili da se postavi kamera te da se snimka objavi na web stranici Općine. 
Za riječ se javio vijećnik Vlahović koji je ustvrdio da je zapisnikom obuhvaćeno sve ono što je bitno 
i da je zadovoljan sa zapisnikom. Načelnik je također potvrdio da se zapisnik i na županijskoj 
skupštini piše u što kraćim crtama i da se istim obuhvati samo ono osnovno. 
Kako nije bilo dodatnih primjedbi predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje te je usvojen sa 4 
glasova ZA i 1 PROTIV (Matulić). 

 
Ad 2.) Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
                   POSTIRA – ISTOK: CRNA I BILA PLOČA – MALA LOZNA; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima na ovu točku dnevnog reda naveo 
razloge zbog kojih se ide u ove izmjene i dopune:  
-  izmjena odredbi za provođenje u dijelu uvjeta gradnje  
-  dio katastarske čestice u općinskom vlasništvu (k.č.1300/22 i 1300/43 k.o. Postira) iz  
krajobrazno-uređenih površina prenamijeniti u mješovitu namjenu 
- promijeniti uvjete za oblikovanje građevnih čestica 
- promijeniti uvjete za udaljenost površina za gradnju u odnosu na rub građevnih čestica 
- brisati razlikovanje površina za gradnju osnovne i ostalih zgrada na građevnim česticama 
-  povećanje najvećeg dozvoljenog nagiba ceste 
-  ugraditi zahtjeve fizičkih i pravnih osoba u skladu sa zakonom i strukom, a koji imaju 
određeni pravni interes na području obuhvata UPU-a 
- usklađenje s III. ID PPUO Postira. 
 
Nakon načelnikova izlaganja otvorena je rasprava. Za riječ se javio vijećnik Matulić sa nekoliko 
kratkih pitanja načelniku na koje je dobio obrazloženje. 
Kako nije bilo dodatne rasprave ista je zaključena te je odluka stavljena na glasovanje. Usvojena je 
sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN (Matulić). 
 
Ad 3.) Prijedlog Nikše Rajevića za sklapanje van sudske nagodbe; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima ukratko objasnio što se sve odnosi na 
ovaj prijedlog. Naime 2008. god. g. Rajević se uknjižio na prostor Nogometnog igrališta glavnog i 
pomoćnog te na dio parkirališta što čini površinu od 5.132,50 m2 u njegovom vlasništvu. Tada je 
pokrenut sudski proces od strane Općine gdje je izgubljen spor na 1 i 2 stupnju. Nakon toga je 
Rajević pokrenuo spor za uvođenje u posjed sudskim putem gdje je izgubio i na 1 i na 2 stupnju. 
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Trenutna situacija je status quo, Općinu sud ne može izbaciti ali nema pravnog lijeka za uknjižbom 
dok stranka može pokrenuti novi postupak za uvođenje u posjed. Nakon toga su općinski 
odvjetnici savjetovali da se sjedne za stol i pokuša naći zajednički jezik. Nakon nekoliko sastanaka 
dogovoreno je se završi ova trakavica stoga je i poslao dopis u prilogu prijedloga ove odluke. 
Načelnik je naglasio da mu je teško da se ovako rješava ova situacija ali da jednostavno drugoga 
načina nema osim da se digne kredit i otkupi ta parcela. Tako je došlo do dogovora o zamjeni 
parcela prema kojoj Rajević dobiva u Maloj lozni parcelu, a Općina navedenih 5.321,50 m2. 
Za riječ se javio vijećnik Matulić koji je pitao da li Rajević ikako može ući u posjed i da li može 
općina ući u posjed na što je načelnik rekao kako bi on mogao jednog dana, a da Općina nema tu 
mogućnost. 
Također je Matulić primjetio da u elaboratu nije dobro izračunata visina cijene po metru 
kvadratnom na što se nakon kratke računske analize ustanovilo da Općina nije oštećena financijski 
prilikom ove razmjena. Također i prilikom budućih apliciranja na fondove bez riješenog imovinsko 
pravnog pitanja neće biti moguće što je dodatni razlog da se riješi ovo dugogodišnja pitanje. 
Kako nije bilo dodatne rasprave ista je zaključena te je točka 3. stavljena na glasovanje. Izglasana 
je sa 4 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA (Matulić i Jelinčić). 
 
Ad 4.) Prijedlog odluke o  raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 

građenja; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako je odluka gotovo identična 

od prijašnjeg puta sa nekim sitnim promjenama koje je naveo.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 6 
glasova ZA. 
 
Ad 5.) Prijedlog odluke o  raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju parcela; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako je parcela 1300/38 k.o. 
Postira bila predmetom prijašnjeg natječaja za što ne treba nova odluka ali da bude sve 
„pokriveno“ ide ponovo sa česticom 1221/189 k.o. Postira na natječaj. 
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 6 
glasova ZA. 
 
 
Ad 6.) Prijedlog odluke o postavljanju spomenika Blaženom Alojziju Stepincu; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako je inicijativa još od 2015. god od strane 
don Tončija da se bl. Alojziju Stepincu postavi spomenik na području Općine Postira jer predstavlja 
sve ono što je plemenito u našem narodu. Došao je trenutak kada je moguće to i ostvariti pored 
groblja u budućoj spomen park šumi u vlasništvu općine Postira. Projektno rješenje je izradio 
Arhitektonski fakultet u Zagrebu, vrijednost investicije je milijon kuna s tim da će više od 90  % 
vrijednosti biti pokriveno donacijama privatnih osoba. 
Nakon načelnikova obrazloženja predsjednik vijeća otvorio je javnu raspravu. 
Za riječ se javio vijećnik Jelinčić sa pitanjem da li se zna tko su privatni donatori? Načelnik je 
odgovorio da ni on ne zna tko su te da su mnogi donatori anonimni i kao takvi žele i ostati. 
Za riječ se javio vijećnik Matulić tko stoji iza toga izuzev župnika, o kome se radi? 
Načelnik je rekao kako se radi o više ljudi ali da bi dao odgovor na to pitanje trebao bi pitati te 
osobe da li žele kao donatori bit javni ili anonimni. Ukoliko žele on će ih pitati isto te na sljedećoj 
sjednici dati odgovor ali preduvjet je da se ova odluka usvoji.  
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Nakon poduže rasprave o izgledu samog kipa od strane vijećnika Matulića ista je zaključena te je 
predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN 
(Matulić). 
 
Ad 7.) Prijedlog odluke o postavljanju spomenika Maslini; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je na ovu temu rekao da je spomenik bio predviđen 
još 2020. godine no da je pandemija korone to sve prolongirala ali da je došao trenutak da se 
realizira u parku u Postirima koje je u vlasništvu Općine Postira. 
Otvorena je rasprava po ovoj točki dnevnog reda na po kojoj je vijećnik Matulić imao podužu 
raspravu po pitanju izgleda i likovnog rješenja spomenika maslini. Nakon njegovog izlaganja 
nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 5 
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN. 
 
Ad 8.) Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Postira; 
Predsjednik vijeća da je riječ načelniku kako je krenulo od inicijative stanara u Maloj Lozni da se 
postave ležeći policajci u toj ulici kako bi se usporio promet. Na temelju toga donesen je zaključak 
da se napravi novi elaborat uređenja prometa na području općine Postira te je stoga i sada na 
točki dnevnog reda. Za isti je izdana suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. 
Otvorena je rasprava po točki dnevnog reda gdje se javio vijećnik Jelinčić javio sa nekoliko 
primjedbi koje su zabilježene i koje će se sagledati kako ih implementirati na terenu bez korekcija 
u samom elaboratu ukoliko propisi dozvoljavaju isto. 
Za riječ se javio vijećnik Matulić sa primjedbom da je u članku 9. pogrešno navedeno te da treba 
prepravit od crkvice sv. Ante do ulice Polježice. 
Nakon rasprave predsjednik vijeća zaključio je raspravu te točku 8. stavio na glasovanje sa 
ispravkom u točki 9 prijedloga odluke. Usvojena je jednoglasno ZA. 
  
 
Ad 9.) Zamolba U.O. Diana; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao sukladno zakonu ukoliko želite vršiti 
gospodarsku djelatnost na privatnoj parceli potrebna vam je suglasnost općinskog vijeća.  
Pošto nije bilo rasprave predsjednik vijeća točku je stavio na glasovanje koja je usvojena sa 6 
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Galetović). 
 
Ad 10.) Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Postira; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao prisutnima da se radi o prekoračenju koji smo 
imali i u prošloj godini kao jedna sigurnost da se neće dogoditi neke izvanredne okolnosti s 
obzirom na nestabilnosti koje se svakodnevno događaju ne samo kod nas nego u cijelom svijetu. 
Trošak na godišnjoj razini je nekih 1600 kuna što je neznatan iznos za navedenu mogućnost. 
Vijećnik Matulić je zamolio da se idući put pošalje i dodatno objašnjenje prilikom slanja prijedloga 
odluke ukoliko dođe do istoga na što je načelnik rekao da se slaže sa primjedbom. 
Vijećnik Matulić priupitao je vezano uz popis obaveza općine i tko je dužan općini Postira da li se 
išta mijenjalo. Načelnik je na to odgovorio da uđe u zapisnik da se u roku od 7 dana pošalje kolike 
su obaveze i kolika su potraživanja.  
Nakon rasprave po ovom pitanju predsjednik vijeća točku je stavio na glasovanje te je izglasana sa 
6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Matulić).   
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Ad 11.) Razno 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je najavio vijećnicima da će biti potrebno donijeti 
odluku da prostor vatrogasnog doma ustupamo njima na korištenje s obzirom da se radi o 
prostoru kojem je i općina Postira suvlasnik do 20.04.2022. god. Stoga je prijedlog da se održi 
elektronska sjednica sa tom točkom dnevnog reda s obzirom na hitnost donošenja iste. 
Vijećnika Matulića zanimalo je na kojem je dijelu pregovor sa cjenikom sa Michieli Tomićom u vezi 
odvoza komunalnog otpada? 
Načelnik je rekao kako je to na koncesionaru i što se njega tiče ne moraju donositi cjenik još duže 
vrijeme. 
Vijećnik Matulić pitao je gdje je čistilica na što je načelnik rekao da je otkazana. 
Vijećnik Matulić još je priupitao kada će se riješit problem ležanja vode na rivi, na što mu je rečeno 
da je izvođač nedovoljno kvalitetno izveo radove te da će iste i popraviti u što kraćem mogućem 
roku.  
   
Predsjednik vijeća zahvalio se na sudjelovanju na sjednici te zaključio sjednicu.   
 
Sjednica završena u 19:30 
                 
 
                Zapisničar                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
               Ivo Matulić                                                                              Toni Glavinić                                                                                  
 
 


