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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 

ZAPISNIK 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 22. prosinca 

2021. god. u vijećnici Općine Postira u 17:30 sati 
 

 
Nazočni: Toni Glavinić, Ljerka Vlahović, Janko Galetović, Frano Jelinčić, Marko Vlahović, Toni 
Buljević  
 
Odsutni: Annika Lehmann Marković, Marko Radić, Nikola Matulić 
 
Ostali nazočni: Općinski načelnik Siniša Marović 
 
Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Toni Glavinić pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum te 
pitao da li ima vijećničkih pitanja. Za riječ se javio vijećnik Jelinčića sa slijedećim pitanjem: 
„Načelniče, bili ste na sastanku sa direktorom tvrtke Michieli - Tomić d.o.o. stoga me zanima kako 
je ispalo sve skupa? Načelnikov odgovor glasio je: 17. siječnja kreće prikupljanje otpada na 
kućnom pragu prema zimskom dnevnom redu dok će se međusezonski i ljetni red prikupljanja 
utvrditi naknadno. S obzirom da je došlo do izmjena u Zakonu gospodarenja otpadom biti će 
potrebno prilagoditi odluku, a i sam cjenik istomu te će to biti tema na idućoj sjednici vijeća. 
Nakon što je utvrđeno da nema dodatnih pitanja predsjednik je predložio dnevni red. S obzirom da 
nije bilo nadopune dnevni red je stavljen na glasovanje te je izglasan sa 6 glasova ZA. 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira; 
2.  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na 

nekretninama u Poduzetničkoj zoni „Ratac“ Postira; 
3.  Prijedlog odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 

2022. god.; 
4.  Prijedlog mišljenja na zahtjev Upravnog odjela za turizam i pomorstvo; 
5.  Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite Općine Postira za 2021. godinu; 
6.  Prijedlog o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Postira 
7. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Postira za redovito godišnje  

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem sazivu 
Općinskog vijeća Općine Postira u 2022. godini 

8. Razno 
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Ad 1.) Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira; 
Predsjednika Vijeća svoje eventualne prijedloge i primjedbe na dostavljeni zapisnik sa prethodne 
sjednice općinskog vijeća.  
Kako nije bilo primjedbi predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje te je usvojen sa 5 glasova ZA i 
1 SUZDRŽAN (Jelinčić). 

 
Ad 2.)  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na 
nekretninama u Poduzetničkoj zoni „Ratac“ Postira; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima na ovu točku dnevnog reda rekao 
slijedeće: Nakon tri godine od prvog natječaja dvije osobe sa kojima je potpisan ugovor nisu 
ispunile uvjete iz ugovora. Stoga je sa jednom osobom koja ima pravo građenja u tijeku raskid 
ugovora, dok je druga zamolila da se pričeka još do proljeća s obzirom na postojeće stanje sa 
korona virusom posljednje dvije godine. načelnik je napomenuo kako ta parcela nije obuhvaćena 
ovim natječajem. Na natječaj ide preostalih 7 parcela za koje postoji ozbiljan interes.  
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. za riječ se javio vijećnik Jelinčić koji je rekao kako pozitivno 
da se nešto događa u industrijskoj zoni, te što se tiče članka 4. samog prijedloga odluke da se doda 
da je potrebna potvrda porezne uprave o nedugovanju i prema općini Postira. Načelnik je dao 
amandman da se u točki 4.7. odluke stavi da je potrebna potvrda od strane ponuditelja kako nema 
dugovanja prema općini Postira te 4.8 potrebna potvrda od strane ponuditelja kako nema 
dugovanja prema poreznoj upravi. Kako nije bilo dodatne rasprave zaključena je rasprava te je 
točka stavljena na glasovanje. Usvojena je sa 6 glasova ZA. 
 
Ad 3.) Prijedlog odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 
2022. god.; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako se radi o odluci koju već 
donosimo niz godina po pribavljenom mišljenju turističke zajednice koja se prema zakonu donosi 
svake godine. Vijećnik Jelinčić priupitao je da li se može i ova odluka odnositi i na registrirane 
objekte izvan građevnog područja naselja koji se bave turizmom, na što mu je načelnik rekao da to 
zakonom nije regulirano te da nije moguće isto predvidjeti navedenom odlukom. 
Vijećnik Jelinčić je pitao zbog čega je pomaknuto ograničenje radova sa 15. rujna na 30. rujna na 
što mu je načelnik odgovorio kako je to prije nekoliko godina pomaknuto.  
Kako nije bilo dodatne rasprave točka 3.  stavljena je na glasovanje te je izglasana sa 5 glasova ZA i 
1 SUZDRŽAN. 
 
Ad 4.) Prijedlog mišljenja na zahtjev Upravnog odjela za turizam i pomorstvo; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako se radi o investiciji HOPS-a 
vrijednoj preko 100 miljona kuna, a radi se o postavljanu rezervnog kabela Omiš, Brač, Hvar, 
Korčula te se ovim putem traži suglasnost općine Postira za isto. 
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 6 
glasova ZA. 
 
Ad 5.) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite Općine Postira za 2021. godinu; 
Ad 6.) Prijedlog o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 
Općine Postira 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako se radi o točki koje se donose na 
godišnjoj razini. Po naputku više stručne savjetnice Ravnateljstva civilne zaštite u Splitu i članica 
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stožera Općine Postira donosi se po prvi puta odluka pod točkom 6. dnevnog reda na što se dobila 
suglasnost Ravnateljstva. 
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća točku 5 i 6 stavio je na glasovanje te su usvojene svaka sa 
6 glasova ZA. 
 
Ad 7.) Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Postira za redovito godišnje  
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem sazivu Općinskog 
vijeća Općine Postira u 2022. godini 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako moramo imati predmetnu odluku te 
zakonskim aktom moramo financirati političke stranke koje su zastupljene u općinskom vijeću. S 
obzirom da smo dosada imali upozorenja od strane političkih stranaka jer se ne isplaćuje 
navedeno strankama za što su propisane visoke kazne. Uzeli smo minimalne zakonski propisane 
iznose za općine do tri tisuće stanovnika. 
Nakon kraće rasprave vijećnika po navedenoj točki predsjednik vijeća zaključio je raspravu i stavio 
točku dnevnog reda na glasovanje koja je usvojena sa 5 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN (Jelinčić). 
 
8. Razno 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Za riječ se javio vijećnik Jelinčić koji je rekao kako je vidio 
radove na deponiju te ga zanima kako će biti kontejneri za glomazni otpad dostupni ljudima s 
obzirom da je zatvoreno rampom.  
Načelnik mu je rekao da se trebalo napraviti isto radi uvođenja dodatnog reda te da će biti moguće 
kao i do sada po pozivu komunalnom redaru odlagati isključivo glomazni otpad. 
 
Predsjednik vijeća zahvalio se na sudjelovanju na sjednici te zaključio sjednicu.   
 
Sjednica završena u 18:00 
                 
 
                Zapisničar                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
             Ivo Matulić, v.r.                                                                    Toni Glavinić, v.r.                                                                                   
 
 


