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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 30. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Postira  

održane 09. travnja 2021. god.  
 
Poziv sa dnevnim redom, na elektronsku sjednicu vijeća, upućen je elektronskim putem vijećnicima 
dana 01.04.2021. godine od strane predsjednika vijeća. Amandmani na predložene točke dnevnog 
reda su se mogli dostaviti do 08.04.2021. god. do 17:00 h te ukoliko se usvoje, izmijenjene Odluke 
sa usvojenim amandmanima bile bi dostavljene elektronskim putem 09.04.2021. do 08:00 sati. 
Prisutnima na elektronskoj sjednici smatrali su se oni koji su dana 09.04.2021. god. u periodu od 
9:00 do 13:00 sati pristupili glasovanju po navedenim točkama dnevnog reda. Glasovali su slijedeći 
vijećnici te se time smatraju prisutnima na elektronskoj sjednici: Marko Radić, Marko Vlahović, Joško 
Pulišelić, Marko Jelinčić, Marijo Gospodnetić, Jeroslav Nejašmić, Ljerka Vlahović, Vesela Lukić, Toni 
Buljević, Silvije Marković  
 
Vijećnici koji nisu prisustvovali elektronskoj sjednici jer nisu pristupili glasovanju : Vedran Frančeski   
 
Elektronskoj sjednici vijeća također su prisustvovali načelnik Siniša Marović te donačelnik Ivica 
Vlahović. U pozivu na elektronsku sjednicu vijeća utvrđen je dnevni red te je glasovanjem usvojen 
slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća; 
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna za 2020. god.; 
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 

2020. god.; 
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju poduzetničke zone „Ratac“ na 

području Općine Postira; 
5. Prijedlog odluke o prodaji dijela nekretnine označene pod oznakom čest.zem. 1221-98 k.o. 

Postira; 
6. Prijedlog statutarne odluke o ID Statuta Općine Postira; 
7. Prijedlog odluke o ID Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira; 
8. Zamolba Paola Baloević i Eni Babarović 



 2 

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Postira za 
2020. god. 

10. Prijedlog analize sustava civilne zaštite na području Općine Postira u 2020. god. 
11. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Općine Postira za 2021. god s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
12. Razno 

 
 
Ad 1.) 
Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća; 
Nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik te su za verifikaciju zapisnika sa 29. sjednice vijeća svi 
vijećnici koji su glasovali glasali ZA. 
 
Ad 2.) i Ad 3) 
Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna za 2020. god.; 
Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2020. god.; 
Načelnik je vijećnicima uputio slijedeće obrazloženje: Za točke 2. i 3. u protekloj godini ostvarili smo 
višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.156.424,00 kn, a obzirom na prenesi manjak iz prijašnjih 
godina sadašnji saldo proračuna Općine Postira iznosi  343.784,00 kn. Ovo je čudesan rezultat 
obzirom na pandemiju i smanjene prihode koje smo imali kroz 2020. godinu.  
Kroz proteklu godinu u našoj Općini su se događale sljedeće investicije: 
Proširenje obale u luci, Kanalizacija i cesta Dol Postira, Uređenje platoa u uvali Lovrečina, popločenje 
dijela parka, izrađena je rampa sa parkinga do škole, postavljena je nova ribarnica, postavljena je 
rasvjeta na nogometnom igralištu, postavljena je punionica za električna vozila, instaliran je 
širokopojasni internet sredstvima Eu, započela izgradnja zajedničkog Dvd-a, uređen veći broj poljski 
puteva, uknjižene dvije velike parcele kraj groblja i u Maloj lozni njihova vrijednost je 18.000.000 kn, 
riješen spor s Hrvatskim šumama, izrađen veći broj projektne dokumentacije. 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te su svi prisutni glasovali ZA. 
 
Ad 4.) 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju poduzetničke zone „Ratac“ na području 
Općine Postira; 
Načelnik je vijećnicima uputio slijedeće obrazloženje točke dnevnog reda:   
Ministarstvo gospodarstva od nas je zatražilo dopunu navedene Odluke, iz razloga što je od vremena 
osnivanja zone uslijed izrade raznih parcelacijskih elaborata došlo do formiranja novih čestica. Stoga 
je zatraženo od Općine Postira da se ovom Odlukom obuhvate sve novonastale čestice. 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te su svi prisutni glasovali ZA. 
 
Ad 5.) 
Prijedlog odluke o prodaji dijela nekretnine označene pod oznakom čest.zem. 1221-98 k.o. 
Postira; 
Načelnik je po ovoj točki dnevnog reda napisao kako se radi o istom slučaju na punti sv. Mikule kao 
što je bilo prije tri godine s g. Namestnikom i g. Rapićem. Dakle navedeni kupci su izrazili želju kupiti  
50m2 zemljišta ispred svoje parcele što je također već velikim dijelom od davnina prisvojeno 
posjedom s njihove strane.  
Po navedenoj  točki dnevnog reda nije bilo dodatne rasprave ni komentara te je glasovanje 
zaključeno sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (Marko Jelinčić).  
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Ad 6.) i Ad 7.) 
Prijedlog statutarne odluke o ID Statuta Općine Postira; 
Prijedlog odluke o ID Poslovnika Općinskog vijeća Općine Postira; 
Po ovoj točki dnevnog reda načelnik je vijećnicima dao slijedeće obrazloženje: 
radi  se usklađivanju statuta općine Postira i poslovnika Općinskog vijeća općine Postira s 
novousvojenim Zakonom o Lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, gdje se najbitnije izmjene 
odnose na ukidanje funkcije zamjenika načelnika, kao i na smanjivanje broja općinskih vijećnika sa 
dosadašnjih 11 na 9 vijećnika. 
Za točke 6. i 7. dnevnog reda nije bilo rasprave te su svi vijećnici glasovali ZA. 
 
Ad 8.) 
Zamolba Paola Baloević i Eni Babarović 
U zamolbi pod točkom 8. dnevnog reda riječ je o dvije osobe koje svoju djelatnost sukladno Ugovoru 
o Zakupu obavljaju u prostorijama Općine Postira. Obe osobe su trudne, te nakon niza pokušaja 
( a što sam i osobno svjedok) da pronađu određenu zamjenu za vrijeme korištenja porodiljnog , ipak 
nisu uspjele pronaći ikoga. Kako je moje mišljenje da je Općina Postira institucija koja mora  
provoditi i podupirati demografsku politiku ovim putem moj prijedlog Odluke je sljedeći: " Od 
1.5.2021. do 30.4.2022. obrti u vlasništvu Eni Babarović i Paole Baloević bit će u cijelosti  
oslobođeni od plaćanja troškova Zakupa. Nakon proteka navedenog roka, naplaćivat će se Zakup po 
ugovornoj cijeni. U slučaju da navedene osobe pronađu zamjene za obavljanje ugovorenih 
djelatnosti prije 30.4.2022., zakup će se počet naplaćivati po punoj cijeni od dana kada zamjena 
započne s obavljanjem djelatnosti".  
Po točki 8. dnevnog reda nije bilo dodatne rasprave te su svi vijećnici glasovali ZA. 
 
Ad 9.) 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Postira za 2020. 
god. 
Pod točkom 9. načelnik je kratko obrazložio od čega se sastoji navedeno izvješće koje se donosi 
ovim Zaključkom. Naime sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), a u 
cilju zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka 
požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka 
požara kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.  
Općina Postira donijela je i uskladila sve dokumente i planove koji reguliraju zaštitu od požara na 
području općine. 
Zadaća Vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog  sustava  za  učinkovitu  
provedbu vatrogasne  djelatnosti  i  razvoj  vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i 
tehnološkom razvoju  društva, provedba mjera  za ujednačavanje  stupnja  zaštite  od  požara   na   
cijelom  području  općine,  te  preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja 
požara  i drugih nesreća. 
Nije bilo dodatnih komentara ni rasprave na navedeno te su svi vijećnici glasovali ZA.  
 
Ad 10.) 
Prijedlog analize sustava civilne zaštite na području Općine Postira u 2020. god. 
Pod točkom 10. načelnik je naveo slijedeće: Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja 
sudionika civilne zaštite u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i 
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sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju 
mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 
Općina Postira u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira, 
organizira, financira i provodi civilnu zaštitu.  
Člankom 17. stavkom 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 082/2015) 
definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju svake četiri godine. 
Nije bilo dodatnih komentara ni rasprave na navedeno te su svi vijećnici glasovali ZA. 
 
 
Ad 11.) 
Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Općine Postira za 2021. god s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
Zakon o sustavu civilne zaštite i postojeći podzakonski akti utvrđuju zadaće i okvirnu dinamiku 
provođenja aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Postira za 2021. godinu te naredno 
trogodišnje razdoblje. Općina Postira nastavit će s provođenjem osnovnih zadaća u organizaciji 
sustava civilne zaštite, a najvažnije aktivnosti bit će: 
- izrada potrebnih planskih dokumenata predviđenih Zakonom o sustavu civilne zaštite te ostalim 
zakonskim i podzakonskim aktima, 
- priprema protupožarne sezone u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, 
- opremanje postrojbi civilne zaštite, 
- razmatranje i usvajanje godišnje analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, 
- daljnja suradnja svih subjekata u sustavu civilne zaštite Općine Postira. 
Nove obveze Općine Postira u razvoju sustava civilne zaštite zahtijevaju sve veća financijska i 
materijalna sredstva te angažman ljudskih potencijala za učinkovito funkcioniranje sustava civilne 
zaštite. Temelj svih aktivnosti u sustavu civilne zaštite i dalje će biti operativne snage civilne zaštite, 
odnosno subjekti koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću. 
Nije bilo dodatnih komentara ni rasprave na navedeno te su svi vijećnici glasovali ZA. 
 
 
Ad 12.   Razno 
Pod točkom razno nije bilo prijedloga ni komentara od strane vijećnika. 
 
 
Završetak elektronske sjednice vijeća u 13:00 h 
 
 
 
 
 Zapisnik sastavio Ivo Matulić                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                  Marko Radić, v.r. 


