
 1 

 

                                                                    
REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 28. listopada 

2021. god. u vijećnici Općine Postira u 18:30 sati 
 

 
Nazočni: Marko Radić, Toni Buljević, Toni Glavinić, Ljerka Vlahović, Janko Galetović, Frano Jelinčić, 
Annika Lehmann Marković 
 
 
Odsutni: Marko Vlahović, Nikola Matulić 
 
Ostali nazočni: Općinski načelnik Siniša Marović 
 
Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Toni Glavinić pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum te je 
nakon toga predložio dnevni red na koji nije bilo nadopune. Predloženi dnevni reda stavljen je na 
glasovanje te je izglasan sa 7 glasova ZA. 
Prije prelaska na točke dnevnog reda predsjednik vijeća dao je slijedeću uputu: 
Nakon što predlagatelj, a uglavnom je to načelnik izvrši uvodno izlaganje točke dnevnog reda, a 
prije otvaranje rasprave, ja ću vas upitati tko se javlja za riječ po točci dnevnog reda, te ću isto 
zapisati i evidentirati. Samo onaj vijećnik koji se javio može dobiti riječ i izložiti svoje viđenje točke 
dnevnog reda. Na izlaganje vijećnika svatko se može javiti za repliku, vijećnik ima pravo odgovoriti 
na repliku. Ne postoji replika na repliku. Vijećnik koji se javio za riječ može po točci dnevnog reda 
govoriti najviše 5 minuta. Tijekom rasprave predlagatelj akta može tražiti riječ. Nakon što završi 
rasprava vijećnika, dat će se riječ predlagatelju ukoliko on to želi da se očituje o raspravi i 
pitanjima i prijedlozima koji su se dogodili za vrijeme rasprave među vijećnicima. Na očitovanje 
predlagatelja nije moguće tražiti repliku i postavljati dodatan pitanja.  
 

DNEVNI RED 
 

1. Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira; 
2. Prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Postira za 2021. godinu; 
   2.1.   Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021.   godini; 
        2.2.  Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Postira u 2021. godini; 
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        2.3.  Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Postira u 2021.  
godini; 

        2.4.  Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Postira u  2021. 
godini; 

         2.5.  Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa socijalne skrbi Općine Postira za 2021. godinu; 
         2.6. Prijedlog 1. izmjena i dopuna program utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu; 
     3.    Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava građenja 

na nekretninama u  Sportsko-rekreacijskom centru Postira; 
     4.    Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju nekretnina na području 

Općine Postira;   
     5.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za TS Dol; 
     6.     Prijedlog odluke o imenovanju člana stručnog tijela SDŽ; 
     7.    Prijedlog programa potpora poljoprivredi na području općine Postira za razdoblje 2021-

2024. godine; 
     8.    Zamolba Meri Mošić i Emil Eterović; 
     9.    Razno 
 
Ad 1.) Zapisnik sa 3. 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 Jelinčić imao je primjedbu na zapisnik za koji smatra da bi trebao biti takav da se cijela 
raspravu sa sjednice općinskog vijeća upisuje u zapisnik. Načelnik je replicirao na to da je nerealno 
očekivati takvu vrstu zapisnika već da treba sadržavati bit rečenoga na sjednici dok je vijećnik 
Radić nadodao kako smatra da će zapisnik s obzirom na dane upute sa početka sjednice biti 
jednostavnije napraviti nego što je što bio slučaj do sada. Kako nije bilo dodatnih prijedloga i 
primjedbi predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je verifikaciju zapisnika sa 3. sjednice vijeća 
stavio je na usvajanje. Isti  je usvojen sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Jelinčić). 

 
Ad 2.) Prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Postira za 2021. godinu sa Programima 
Predsjednik vijeća da je riječ načelniku koji je rekao slijedeće vezano uz navedenu točku dnevnog 
reda: kao i prijašnjih godina u ovom dijelu godine donosimo izmjene i dopune proračuna. Na 
dnevnom redu je izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu sa pripadajućim programima koji su 
u biti raščlamba samog proračuna te kao pod točke dnevnog reda čine zajedno jedno točku 
dnevnog reda, te će izlaganje kao i  glasanje biti objedinjeno. 
Dotaknuti ću se samo značajnih promjena međutim svaka stavka u prijedlogu rebalansa je jasna, 
lako čitljiva te je tablica dobro napravljena kao bi se mogla vidjeti svaka promjena, a naročito što 
su određene promjene bile vidljive u šestomjesečnom izvješću i tada već obrazložene. 
Svaki proračun mora biti izjednačen u prihodima i rashodima. 
Prihode poslovanje previđamo u iznosu od 10.926.020,00 kn, rashode u iznosu od 11.440.399,34 
kn, međutim uz prijenosom viška iz prijašnjih godina kao i stavkom račun financiranja ( a što 
povećava prihode) izjednačavamo prihode i rashode u iznosu od 11.440.399,34 kn. 
Prihode od poreza smo smanjili za 233.500,00 kn, ovdje smo u međuvremenu u ovoj proračunskoj 
godini, nakon što je proračun bio usvojen, dobili naputak od min. financija da je potrebno knjižiti 
povrat poreza kao minus, dok smo prije njegov povrat samo evidentirali u samom porezu na 
dohodak. 
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Također značajno umanjene se dogodilo u porezu na promet nekretnina. To je porez kojeg plaćaju 
fizičke osobe od 3 posto na kupnju nekretnine. Pravne osobe također nekad plaćaju porez na 
promet nekretnina ukoliko parcelu ne knjiže u temeljni kapital svoje tvrtke i tada plaćaju PDV (što 
velika većina radi) . Mi nemamo evidenciju tko je zadužen i za koliko na sami porez, nego temeljem 
ostvarenja prijašnjih godina predviđamo tu stavku. Svaki dan može biti pozitivno iznenađenje 
priliko otvaranja izvoda, jer nemamo kontrolu nad tim prihodom koji je u nadležnošću porezne 
uprave. Koliko god može biti i pozitivno iznenađenje tako može biti i negativno. Npr. osoba je 
zadužena za porez na promet nekretnina. Na rješenje porezne uprave može se podnijeti žalba, ali 
ona ne odgađa izvršenje. Ista ta osoba uplati dugovanje, međutim kasnije u sudskom procesu 
protiv porezne uprave dobije pravo na povrat i nama samo taj povrat skine s računa. Mi nemamo 
evidenciju tko je podnio žalbu protiv rješenja porezne ili pokrenuo upravni spor. Također ove 
godine smo imali situaciju koja je rijetka, da je tvrtka Balon za kupnju nekretnine u Pavišića vrtle 
2010. god. dobila rješenje poreza na promet nekretnina i nije ga platila. Porezna uprava je iste 
godine podnijela ovrhu. Prošle godine kada je tvrtka došla do novca, ovrhom je naplaćeno 
260.000,00 kn. Međutim prije nekih mjesec dana općini je samo skinulo taj iznos, iz razloga što 
nakon 7 godina zastarijeva porezni dug. Porezna uprava je nakon 7 godina morala povući ovrhu ali 
nije, te je tvrtka tražila povrat protupravno naplaćenih sredstava. Paradoksalno, i po ovom pitanju 
u narednim danima planiram sastanak s državnim rizničarom. 
Sufinanciranja tj. pomoći smo umanjili za 22.600,00 kn te sada iznose 1.663.340,00 kn.  
Kao značajnu stavku bih naveo izbacivanje stavke pomoći iz EU za izgradnju sportskih terena koje 
je bilo u iznosu od 140.000,00 kn. iz razloga što smo od ministarstva regionalnog razvoja i županije 
već sada dobili pomoć od 450.000,00 kn te se nadamo dobiti još. Ukoliko koristimo EU financiranje 
tada nije dopušteno koristit druge izvore financiranja. Stoga nam se više isplatilo dobiti sredstva 
od min. regionalnog razvoja i županije SD jer su veća. 
Rashode za plaće povećali smo u iznosu od 255.400,00 kn. Nije bilo dodatnih zapošljavanja ni u 
općini ni u dječjem vrtiću, ali došlo je do podizanje osnovice koja je propisana od strane RH što je 
utjecalo na povećanje stavke.  
Materijalni rashodi smo predvidjeli na iznos od 3.276.739,34. Ova stavka osim svih tekućih 
održavanja troškova i usluga uključuje i investicijska ulaganja (poljski putevi, ceste, parkovi, 
groblja, zgrade i sl) koja su po svom spektru iznosu i složenosti možda više logički nama bi išli na 
četvorku (rashodi u dugotrajnu imovinu) međutim radi računovodstvenih pravila moraju ići  na 
32.. 
Što se tiče četvorke veći dio o ulaganjima je bio izrečen na prošlom vijeću prilikom šestomjesečnog 
obračuna. 
Nakon načelnikova izlaganja predsjednik vijeća otvorio je raspravu po točki dnevnog reda. Kako 
nije bilo dodatne rasprave stavio je točku na glasovanje. Točka je usvojena sa 5 glasova ZA i 2 
SUZDRŽANA (Jelinčić i Lehmann Marković). 
 
Ad 3.) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava građenja 
na nekretninama u  Sportsko-rekreacijskom centru Postira; 
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji se obratio vijećnicima slijedećim riječima: Pravo 
građenja na nekretninama osniva se na čestici 865/3 k.o. Postira koja još uvijek nije evidentirana u 
katastarskom operatu. Predviđena je i broj je rezerviran međutim ona se tek prilikom početka 
gradnje geodetskim elaboratom formira u katastru.  
Prije svega jedna napomena. Ukoliko budemo imali zainteresiranog napravit će se dva ugovora. 
Jedan ugovor za pravo građenja, drugi ugovor za upravljanje sportskim terenima. 
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U prošlom sazivu vijeća bio je već raspisan natječaj na kojeg se nitko nije javio, bio je koncipiran 
više na odnose iz zakupa. Ovdje smo napravili malu izmjenu. Ukoliko se netko javi na natječaj, 
plaćat će 20 godina godišnji najam parcele sukladno vještvu. Nakon 20 godina objekt kojeg se 
obvezuje izgraditi postaje vlasništvo općine Postira, što znači da nakon 20 godina imamo prihod od 
najma zemljišta i općina dobiva u vlasništvo zgradu vrijednu 1.500.000,00 kn ( prema procjeni 
arhitekta)  
Nositelju prava građenja nakon 20 godina obzirom na ulaganje, i ukoliko bude uredan u svojim 
obvezama ponudit će se prvenstvo pri zakupu poslovnog prostora. 
Također predmet natječaja je i upravljanje sportskim terenima ( tenisom i cageball-om) određena 
je minimalna naknada od 20.000,00 kn godišnje. Minimalna naknada određena je temeljem 
iskustva od prodaje tj. najma terena ovog ljeta i jeseni. Napravljena je projekcija da sportski tereni 
mogu uprihoditi godišnje oko 70.000,00 kn. Rashodi zaposlenog na njima u ljetnim mjesecima i 
režijski troškovi iznose 25.000,00 kn što znači da bi se dijelila dobit u odnosu 55 posto korisnik  45 
posto općina. Određen je fiksni minimalni iznos kako bi se izbjegle eventualne pitanja i sporovi kad 
je riječ o varijabilnom odnosu fiskalizacije i sličnog.  
Cjenik, radno vrijeme, povlastice za domaće korisnike bit će sastavi dio ugovora i njihova izmjena 
moguća je uz suglasnost općine. Svako povećanje cijena, a napominjem uz prethodnu suglasnost 
općine će povećati i naknadu za upravljanje sportskim terenima, razmjerno postotku. 
Također ugovorom će se definirati rokovi i način za investicijsko održavanje. 
Nakon načelnikova izlaganja predsjednik je otvorio raspravu. Za riječ se javio vijećnik Jelinčić koji je 
rekao da ukoliko općina nije u mogućnosti izgraditi objekt, zašto se ne bi prodalo zemljište u Maloj 
lozni i iz tih sredstava ugraditi objekt koji bi odmah bio u vlasništvu općine i dan na upravljanje 
turističkoj zajednici? Također je postavio pitanje kako će se regulirati odnos prema sportskim 
klubovima i koji će popusti biti sa lokalno stanovništvo? 
Načelnik je kao predlagatelj odgovorio kako se tu radi o više aspekata te smatra da je puno bolje 
da netko drugi izgradi objekt koji će ostati općini nakon 20. godina. Što se tiče upravljanja 
terenima općina bi trebala osnovati komunalno društvo što nije opcija, dok bi turističkoj zajednici 
nebi bilo ekonomski isplativo na razini cijele godine zbog kadrovskih i zakonskih regulativa. 
Kako nije bilo dodatne rasprave, točke 3.  stavljen je na glasovanje te je izglasan sa 6 glasova ZA i 1 
SUZDRŽAN (Lehmann Marković). 
 
Ad 4.) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju nekretnina na području 
Općine Postira;   
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji se referirao o navedenoj točki na slijedeći način: 
u članku 1. potkrala se pogreška. Naime parcela označena kao 1300/36 k.o. Postira ima 912 m², a 
ne 312 m2 pa ćemo to ispraviti. Kao što je bilo rečeno na prošloj sjednici općinskog vijeća, vezano 
za tri građevinske parcele, da općina planira ići u prodaju kako bi  osigurala sredstava za gradnju 
ceste i cijele komunalne infrastrukture. Samo projektiranje iznosi 150.000,00 kn te ovim putem 
dajemo tri parcele na prodaju. Biti će tri odvojena natječaja tako da ako se sada i jave 
zainteresirani za sve tri parcele, jednu od tih  parcela možemo i ne prodati, ali ovim natječajem 
ćemo vidjeti postoji li uopće interes za zemljišta. Komunalni doprinos kojeg ćemo ostvariti na 
predjelu, a naročito kad je riječ o parcelama koje će se dodijeliti putem prava građenja, neće biti 
dostatne za gradnju komunalne infrastrukture, naročito nakon značajnog smanjivanja cijene 
komunalnog doprinosa za domaće stanovništvo. Samo napomena na kraju da čestice 1300/33/34 
k.o. Postira čine jednu građevinsku parcelu te one dvije idu u paketu zajedno. 
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Predsjednik vijeća je nakon načelnikova izlaganja otvorio je raspravu. Za riječ se javio vijećnik 
Jelinčić koji se javio sa pitanjem da li postoji ponuda koliko će infrastrukturni radovi koštati, na što 
mu je načelnik odgovorio da još nije gotov projekt ali da se radi o iznosu od cca 2.000.000,00 kuna. 
Na isto se vijećnik Radić nadovezao kako će zasigurno koštati više nego što je to bilo prije godinu 
dana s obzirom na poskupljenja s obzirom na pandemiju i ostalo. Vijećnik Jelinčić još je priupitao 
hoće li u natječaju također biti licitacija? Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio 
je točku na glasovanje te je usvojena sa 7 glasova ZA. 
 
Ad 5.) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za TS Dol; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kada Hep ili vodovod žele graditi na javnoj 
površini potrebna im je suglasnost općinskog vijeća da bi dobili građevinsku dozvolu. Radi se 
isključivo o proceduralnoj stvari koju treba odraditi. 
Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je stavljena na glasovanje te usvojena sa 
7 glasova ZA. 
 
Ad 6.) Prijedlog odluke o imenovanju člana stručnog tijela SDŽ; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao vijećnicima kako prilikom dodjele koncesija 
koju dodjeljuje županija stručno tijelo županije čine predstavnik upravnog tijela županije, 
predstavnik lučke kapetanije, predstavnik carine, dva člana županijske skupštine iz vladajućih i iz 
oporbe te jedan promjenjivi član općine na kojem se dodjeljuje koncesija. Na našem području ove 
ove godine očekujemo raspisivanje dvije koncesije, jednu u uvali Trstena za postavljanje pete cijevi 
za vodu te za izgradnju i gospodarsko upravljanje novom plažom ispred hotela koji je u izgradnji.    
S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik je točku dnevnog reda stavio na glasovanje te usvojena 
sa 7 glasova ZA. 
 
Ad 7.) Prijedlog programa potpora poljoprivredi na području općine Postira za razdoblje 2021-
2024. godine; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako se radi o usklađivanju Programa sa 
Županijskim programom kojim su definirani uvjeti prema kojima se zainteresirani mogu javiti na 
natječaj.  
Za riječ se javio vijećnik Jelinčić sa pitanjem koliko je općina do sada sufinancirala sadni materijal 
na što je načelnik odgovorio da se radilo o iznosu od 7 do 10 tisuća kuna godišnje. 
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu po ovoj točki te je stavio na glasovanje. Točka je usvojena 
sa 7 glasova ZA. 
 
Ad 8.) Zamolba Meri Mošić i Emil Eterović; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je ukratko objasnio vijećnicima što je navedeno i u 
samom pismu namjere koji je upućen općinskom vijeću i načelniku na razmatranje i odlučivanje. 
Radi se o zanimanjima kojima nedostaje kadra stoga je načelnikov prijedlog da se ova zamolba 
usvoji i da se krene sa sufinanciranjem od početka iduće godine. 
Predsjednik je otvorio raspravu na koju se javi vijećnik Radić rekavši kako bi se nadovezao na 
načelnika da se radi o stručnom deficitarnom kadru i da nas vrlo vjerojatno očekuju slične zamolbe 
sa potrebom za kadrovima i u drugim djelatnostima. 
Vijećnica Lehmann Marković nadodala je kako se radi o odličnoj stvari ali da je potrebno biti 
oprezan sa ugovorom kako ne bi dogodilo da to bude na godinu dana pa nakon toga, upravo jer se 
radi o deficitarnom zanimanju, „dignu sidro“ i odu negdje za boljim uvjetima ukoliko se ukažu kao 
što smo bili svjedoci pedijatrice u Supetru. 
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Vijećnik Jelinčić dodao je da je zamolba na mjestu i da se nada da će se ovakvi slučajevi prepoznati 
kao državni problem, a ne da bude isključivo na teret općina. 
Nakon kraće rasprave vijećnika po navedenoj točki predsjednik vijeća stavio je točku dnevnog reda 
na glasovanje koja je usvojena sa 7 glasova ZA.  
 
9. Razno 
Pod točkom razno načelnik je upoznao vijećnike sa budućim aktivnostima od koji su do 15.11. 
poslati predsjedniku vijeća prijedlog proračuna za 2022. god. , planira se kroz dva tjedna da dođe 
projektant idejnog rješenja školske dvorane te da zajedno sa općinskom komisijom za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša  napravi prijedlog za javnu raspravu. 
Spor koji je općina imala sa tvrtkom Katić Bau iz 2011. godine je okončan u korist općine Postira, 
kao i proces sa Hrvatskim šumama. Postignut je i dogovor sa Crvenim križem. 
Vijećnica Lehmann postavila je pitanje zašto u proračunu uz stavku Etno eko selo Dol stoji 
ostvarenje 0? Načelnik je obrazložio kako se ništa Dolu nije oduzelo već je pitanje tehničke stvari u 
računovodstvu gdje su se davanja za Dol rasporedila po drugim stavkama proračuna kako je za što 
bilo namijenjeno. 
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik vijeća zaključio je sjednicu.   
 
                 
 
 
 
                Zapisničar                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
             Ivo Matulić, v.r.                                                                    Toni Glavinić, v.r.                                                                                   
 
 


