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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 2. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 30. 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 Ivo Matulić 
 
Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Toni Glavinić pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum te 
predložio ukoliko ima netko da bi nadopunio dnevni red. Za riječ se javio vijećnik Matulić sa 
pisanim prijedlogom nadopune dnevnog reda. Nakon kraćeg objašnjenja prijedloga nadopune 
dnevnog reda ista je stavljena na glasovanje koja je izglasana sa 2 glasa ZA (Matulić i Jelinčić), 1 
glas SUZDRŽAN (Annika Lehmann Marković) te PROTIV (vijećnici HDZ-a). 
Predloženi dnevni red stavljen na glasovanje te je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV (Matulić) usvojen 
slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Postira 
2. Prijedlog imenovanja komisije za gospodarstvo, razvoj i EU fondove 
3. Prijedlog imenovanja komisije za kulturu, prosvjetu i sport 
4. Prijedlog imenovanja komisije za proračun i financije 
5. Prijedlog imenovanja komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
6. Prijedlog imenovanja komisije za socijalnu skrb i zdravstvo 
7. Prijedlog imenovanja komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
8. Prijedlog imenovanja komisije za stipendije 
9. Prijedlog imenovanja komisije za poljoprivredu  
10. Prijedlog Odluke  o ugovaranju bezregresnog tuzemnog faktoringa 
11. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih odobrenju na pomorskom 

dobru na području Općine Postira 
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju nekretnine označene 

kao kat.čest.zem. 1089 i 1090 k.o. Postira 
13. Peticija stanara ulice Molo Lozna 
14. Razno 
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Ad 1.) Zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Postira 
Predsjednika Vijeća pozdravio je nazočne te ih pozvao da iznesu svoje eventualne prijedloge i 
primjedbe na dostavljeni zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća.  
Vijećnik Matulić je imao primjedbu na dio gdje se glasuje za predsjednik i podpredsjednika za koji 
vijećnik Matulić smatra da je u zapisniku navedeno da je glasano odvojeno, a ne odjednom za 
oboje i da treba postupiti kako je navedeno poslovnikom. 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga i primjedbi predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je 
verifikaciju zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice vijeća stavio je na glasovanje zapisnik koji je 
usvojena sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV ( Matulić i Jelinčić). 

 
Ad 2.) Prijedlog imenovanja komisije za gospodarstvo, razvoj i EU fondove 
Predsjednik vijeća da je riječ načelniku koji je predložio članove za sve navedene komisije 
temeljem prijedloga članova koja je dobila najviše mandata u općinskom vijeću, zatim oporbi koja 
je osvojila najviše mandata te su tri komisije ostale za stranku koja je ostvarila najmanji broj 
glasova. 
Temeljem toga formirani su prijedlozi za navedene komisije tako da je za komisiju navedenu pod 
točkom 2.  dan slijedeći prijedlog:  
1. Frano Jelinčić (predsjednik),  
2. Janko Galetović (član), 
3. Toni Buljević (član) 
Po navedenoj točki predsjednik je otvorio raspravu. S obzirom da nije bilo komentara prijedlog je 
stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen.  
 
Ad 3.) Prijedlog imenovanja komisije za kulturu, prosvjetu i sport 
Načelnikov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1. Marko Radić ( predsjednik) 
2. Marko Vlahović (član) 
3. Nikola Matulić (član) 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda. Kako nije bilo rasprave, 
točka je stavljena na glasovanje te je izglasana sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM ( Matulić) 
 
Ad 4.) Prijedlog imenovanja komisije za proračun i financije 
Za točku pod rednim brojem 4. uz načelnikov prijedlog predsjedniku vijeća dostavljen je i 
amandman od strane nezavisnih vijećnika Matulića i Jelinčića. 
 
Prvo je dana riječ načelnik te je njegov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1. Marko Vlahović  (predsjednik) 
2. Toni Buljević (član) 
3. Frano Jelinčić (član) 
 
Nakon nečelnikova prijedloga, vijećnik Matulić iznio je da se amandmanom nezavisnih vijećnika 
predlaže umjesto Frana Jelinčića da član bude Vilma Lazaneo. 
Tada je načelnik priupitao Frana Jelinčića da li on želi i dalje biti član navedene komisije kako je 
načelnik predložio na što je on odgovorio da prihvaća načelnikov prijedlog da bude član komisije. 
Nakon toga je načelnik odbio amandman i ostao pri svom prijedlogu. 
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Kako nije bilo daljnje rasprave prvo je stavljen na glasanje amandman nezavisnih vijećnika te je 
glasano kako slijedi: 1 ZA ( Matulić), 2 SUZDRŽANA (Jelinčić i Lehmann Marković), 6 PROTIV 
(vijećnici kluba HDZ-a) 
Nakon toga je predsjednik stavio načelnikov prijedlog za komisiju pod točkom 4. te je donesena sa 
8 glasova ZA i 1 PROTIV (Matulić). 
 
Ad 5.) Prijedlog imenovanja komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
Načelnikov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1. Toni Glavinić ( predsjednik) 
2. Marko Vlahović (član) 
3. Annika Lehmann Marković (član) 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je 
stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena. 
 
Ad 6.) Prijedlog imenovanja komisije za socijalnu skrb i zdravstvo 
Načelnikov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1. Annika Lehmann Marković ( predsjednik) 
2. Ljerka Vlahović (član) 
3. Janko Galetović (član) 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je 
stavljena na glasovanje te usvojena sa 8 glasova ZA te 1 suzdržanim (Matulić). 
 
Ad 7.) Prijedlog imenovanja komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
Načelnikov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1. Nikola Matulić( predsjednik) 
2. Toni Glavinić (član) 
3. Marko Radić (član) 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je 
stavljena na glasovanje te usvojena sa 8 glasova ZA te 1 PROTIV (Matulić). 
 
Ad 8.) Prijedlog imenovanja komisije za stipendije 
Načelnikov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1. Toni Buljević predsjednik 
2. Ljerka Vlahović, član 
3. Frano Jelinčić, član   
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je 
stavljena na glasovanje te je jednoglasno usvojena. 
 
Ad 9.) Prijedlog imenovanja komisije za poljoprivredu 
Za točku pod rednim brojem 9. uz načelnikov prijedlog predsjedniku vijeća dostavljen je i 
amandman od strane nezavisnih vijećnika Matulića i Jelinčića. 
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Prvo je dana riječ načelnik te je njegov prijedlog za navedenu komisiju je slijedeći: 
1.  Ljerka Vlahović  (predsjednik) 
2.  Janko Galetović (član) 
3.  Nikola Matulić (član) 
 
Nakon načelnikova prijedloga, vijećnik Matulić iznio je da se amandmanom nezavisnih vijećnika 
predlaže umjesto Nikole Matulića da član bude Petra Matulić. 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu te se za riječ javio vijećnik Radić koji se pozvao na članak 34. 
Poslovnika općinskog vijeća te je podnio amandman u ime kluba HDZ-a  u tijeku rasprave. Nakon 
toga je predložio u ime kluba vijećnika HDZ-a temeljem članka 15. Poslovnika da u navedenoj 
komisiji umjesto Nikole Matulića bude Marko Radić kao član. 
 
Nakon toga je načelnik dobio riječ od predsjednika vijeća te ja povukao svoj prijedlog, odbio 
amandman nezavisnih vijećnika te prihvatio prijedlog Marka Radića u ime kluba HDZ-a. 
 
Kako nije bilo daljnje rasprave  predsjednik je stavio na glasovanje  slijedeći načelnikov prijedlog za 
komisiju pod točkom 9.: 
1.  Ljerka Vlahović  (predsjednik) 
2.  Janko Galetović (član) 
3.  Marko Radić (član) 
koji je usvojen sa 6 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA (Jelinčić i Lehmannn Marković) i 1 PROTIV (Matulić). 
 
Ad 10.) Prijedlog Odluke  o ugovaranju bezregresnog tuzemnog faktoringa 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutne upoznao sa razlozima koji su utjecali na 
izvorni proračun Općine Postira. Jedna od njih je zasigurno mjera koje je Vlada Rh propisala za 
radna mjesta te je povrat poreza započeo nikad ranije no ovu godinu već početkom mjeseca 
svibnja. Također sva sufinanciranja koja smo očekivali od SDŽ će biti ostvarena u drugoj polovni 
ove godine. Stoga da bi se premostio jaz koji je nastao iz navedenih razloga načelnikov prijedlog je 
se ugovori navedeni faktoring u iznosu od 750.000,00 kuna. Banka bi okončanu situaciju ili račun 
platila direktno na račun dobavljača, a Općini daje mogućnost otplate u 10 mjesečnih rata.  
Bitno je naglasiti da ugovaranje faktoringa nije uvjetovano promjenom računa te bi iznos u slučaju 
isplate mjesečnih rata trošak za Općinu bio cca 20.000 kuna. 
Nakon načelnikova izlaganja otvoren je rasprava po navedenoj točki dnevnog reda. 
Za riječ se javio vijećnik Matulić koji je upitao načelnika uz što bi bilo vezano ugovaranje faktoringa 
na što mu je načelnik odgovorio da je vezano uz sportsko rekreacijski centar koji je procijenjen na 
cca 1.400.000,00 kuna ponovivši mu navedene razloge prilikom obrazloženja točke dnevnog reda. 
Vijećnik Matulić zanimao je status budućeg centra da li će biti javno dobro? Na što mu je načelnik 
odgovorio da će time upravljati turistička zajednica Općine Postria dok se ne raspiše javni natječaj 
kojim bi se upravljanje sportskim centrom odlukom općinskog vijeća dalo koncesionaru koji će 
ispunjavati uvjete iz natječaja kojim će biti definirana javna upotreba sportskog centra. 
Nakon kraće rasprave o istom predsjeednik vijeća stavio je točku dnevnog reda na glasovanje te je 
usvojena sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV (Matulić i Lehmann Marković). 
   
Ad 11.) Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za davanje koncesijskih odobrenju na pomorskom 
dobru na području Općine Postira 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je objasnio prisutnima koliko članova čine vijeće za 
davanje koncesijskih odobrenju na pomorskom dobru na području Općine Postira. Načelnikov 
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prijedlog za članove iz redova općinskog vijeća je slijedeći: 1. Marko Radić, Toni Glavinić i Nikola 
Matulić, 
Predsjednik je otvorio raspravu kako nije bilo rasprave točka je stavljena na glasovanje te je 
usvojena sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (Matulić) 
 
Ad 12.) Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju nekretnine označene 
kao kat.čest.zem. 1089 i 1090 k.o. Postira 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako se radi o prostoru dosadašnjeg 
boćališta. Novi tereni za boćanje su izgrađeni u novom sportskom centru čime su se stekli 
preduvjeti za raspisivanje navedenog natječaja. Također u protekle 4 godine Općina je imala 
nekoliko planova što bi se na tom prostoru moglo izgraditi međutim konfiguracija parcele nije 
iskoristiva za gradnju zbog toga što je nedovoljno široka. Uz ovu odluku priloženo je vještvo i jedna 
zamolba za kupnjom iste što je pokazatelj da ima zainteresiranih koji bi uredili navedenu parcelu 
za javnu korist. Novac od prodaje navedene nekretnine uložio bi se u kupnju nekih drugih 
nekretnina i u ulaganje u projektnu dokumentaciju za sportsku dvoranu. 
Nakon načelnikova izlaganja otvorena je rasprava od strane predsjednika vijeća. 
Za riječ se javio vijećnik Matulić koji je upitao zbog čega se točno prodaje to zemljište i koja je 
svrha te prodaje? 
Načelnik mu je odgovorio da sredstva od prodaje nisu zakonski namjenska sredstva, te da se 
planiraju uložiti u nekretnine o čemu će se reći više na slijedećoj sjednici vijeća. 
Nadodao je da boćalište ne može više biti damo gdje je zbog učestalih prigovora od strane susjeda 
i crkve te da je Općini parcela neiskoristiva. 
Vijećnik Matulić se nadovezao na to da zar smatra da neće i sportskom centru biti također buka i 
da je na postojećem boćalištu moguće uvesti red bez obzira gdje to bilo.  
Predsjednik vijeća također je potvrdio načelnikove navode da parcela nije adekvatna za gradnju. 
Vijećnica Lehmann Marković dodala je da uvidom u molbu za kupnju te parcele smatra da je 
namjena višestruko korisna te da se radi o „win - win“ situaciji gdje svi imaju koristi od toga sa 
čime se vijećnik Radić složio. 
Vijećnik Matulić je dodao da se napisano u pismu namjere ne mora ostvariti i da nema garancije za 
isto. 
Nakon kraće rasprave o istom točka je stavljena na glasanje te je usvojena sa 8 glasova ZA i 1 
PROTIV (Matulić). 
 
 
Ad 13.) Peticija stanara ulice Molo Lozna 
Načelnik je dobio riječ te objasnio što traži skupina stanara ulice Molo Lozna. Do ove sjednice 
riješena su dva (ispileno stablo i postavljena ograda) od tri (ležeći policajci) zahtjeva. 
Načelnikov prijedlog je da da se ide u ugovaranje izrade prometnog elaborata na području Općine 
Postira koji će utvrditi stručnu i prometnu opravdanost ležećih policajaca, revidirati horizontalnu i 
vertikalnu signalizaciju te razmotriti mogućnost proglašenja nekih ulica jednosmjernima.  
Vijećnik Matulić naglasio je da se obrati pozornost na prostor ispred Konzuma da se urgira prilikom 
uredovanja kod lokalnih stanovnika, na što se vijećnik Galetović nadovezao kako je problem i 
prilikom parkiranja, dostave i da se radi o jednom velikom problemu u kompletu na tom dijelu. 
Nakon načelnikova izlaganja predsjednik vijeća otvorio je javnu raspravu gdje je nakon rasprave r 
od strane predsjednika vijeća stavljen na glasovanje načelnikov prijedlog o izradi prometnog 
elaborata koji je jednoglasno usvojen.    
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Ad 14.) Razno 
Pod točkom otvorena je rasprava. Za riječ se javio vijećnik Matulić koji je rekao kako je ove godine 
80. godina od ubojstva don Jure Gospodnetića i da se tom prigodom uredi spomen obilježje i da se 
podrežu grane od smokve da bude vidljiva. Također je dao prijedlog da se lokacija „Konjske glave“ 
na Velikom brigu uredi i stavi spomen obilježje sa natpisom ljudi iz mjesta i poslijeratnim žrtvama 
koji su skončali na tom mjestu te da postane mjesto pijeteta. 
Na groblju da se uredi ploča borcima palim u 1. i 2. svjetskom ratu i osobama koje su ubijene od 
strane komunističkog režima po završetku 2. svjetskog rata. 
Načelnik se nadovezao da postoje planovi Općine da se napravi jedan centralni spomenik u 
spomen šumi pokraj mjesnog groblja. 
Zaključak je da se najprije uredi spomen ploča don Jurju Gospodnetiću. 
Postavljeno je pitanje od strane vijećnika Matulića zbog čega je „probijen“ rok za izgradnju terena 
na sportskom centru na što je načelnik odgovorio da je došlo uslijed globalne pandemije do 
problema na tržištu prilikom isporuke robe te da je to glavni uzrok tome. 
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća zaključio je sjednicu vijeća.  
 
 
 
 
 
              Zapisničar                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
             Ivo Matulić                                                                         Toni Glavinić, v.r.                                                                                   
 
 
 
 
  


