
 1 

 

                                                                    
REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 

ZAPISNIK 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 18. i 25. veljače 

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

 
Nazočni: Toni Glavinić, Ljerka Vlahović, Marko Radić, Nikola Matulić Frano Jelinčić, Marko Vlahović 
 
Odsutni 18.02.2022.: Janko Galetović, Toni Buljević 
 
Odsutni 25.02.2022.:  Annika Lehmann Marković 
 
Ostali nazočni: Općinski načelnik Siniša Marović, Zoran Marinelić direktor tvrtke Michielli Tomić 
(prisutan na sjednici 25.02.2022. god.) 
 
Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Toni Glavinić pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum te 
pitao da li ima vijećničkih pitanja. 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira; 
     2.    Odluka da za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Postira  
             nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (primanje na 

znanje); 
     3.   Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira; 
     4.  Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 

obiteljske kuće (Frano i Josipa Cvitanić); 
     5.   Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 

obiteljske kuće (Jelena i Stipe Mamić); 
     6.    Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine  
             radi izgradnje obiteljske kuće ( Mario i Darija Martinić); 
     7.    Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine  
             radi izgradnje obiteljske kuće (Jelena i Marko Vlahović); 
     8.    Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje javnih površina u Općini Postira; 
     9.  Prijedlog zaključka o sklapanju sporazum o sufinanciranju vatrogasne djelatnosti na    

području grada Supetra, općina Postira, Sutivan i Nerežišća; 
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   10.   Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću “Grdelin” 
Postira; 

   11.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Postira za 2021. 
godinu; 

   12.   Prijedlog godišnjeg plana razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Postira za 
2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 

   13.   Prijedlog odluke dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj 
zoni „Ratac“ ( Tornus d.o.o.) 

   14.   Prijedlog odluke dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj 
zoni „Ratac“ ( Andrewu Thomas Boothamn) 

   15.  Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Postira 

   16.    Razno 
 
 

Ad 1.) Zapisnik sa 6. 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 javio vijećnik Matulić koji predlaže da se u zapisnik unese sve rečeno na sjednici ili da se 
postavi kamera te da se snimka objavi na web stranici Općine. 
Kako nije bilo dodatnih primjedbi predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje te je usvojen sa 6 
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Jelinčić) i 1 PROTIV (Matulić). 

 
Ad 2.) Odluka da za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Postira  
nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (primanje na znanje); 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima na ovu točku dnevnog reda rekao kako 
se radi o proceduri koju treba provesti prije pokretanja postupka izrade III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Postira. Nakon očitovanja javnopravnih tijela te zaključka 
županije donesena je ova odluka koja se daje vijećnicima na znanje.  
 
Ad 3.) Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima nabrojao razloge zbog kojih se kreće u 
III. ID PPUOP, a to su: 

Usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije; 
2.  iz građevnog područja „brisati“ IGPIN Ugostiteljsko-turističke namjene TZ Bok; 
3.  odredbama za provođenje utvrditi najveću dozvoljenu površinu štala i ostalih poljodjelskih 

zgrada; 
4.  odredbama za provođenje utvrditi najveću dozvoljenu površinu pomoćnih građevina; 
5.  izmjena i dopuna Odredbi za provođenje u pogledu najmanje površine građevne čestice, 

kao i ostale zahtjeve fizičkih i pravnih osoba a koji su u skladu sa Zakonom, PPSDŽ i 
pravilima struke; 

6.  u odredbe za provođenje ugraditi Mišljenja Arhitektonskog fakulteta (urbroj: 251-63-
19/055/21-19) od 25.02.2021; 

7.  promjena lokacije vodospreme „Dol“; 
8.  poprečni presjek kod postojećih prometnica zadržati u skladu s postojećim uvjetima u 

izgrađenom dijelu GPN-a; 
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9 uzdužni presjek postojećih i planiranih cesta, u odnosu na postojeće stanje terena, 
omogućiti do 20%; 

10.  Postojeće površine GPN-a neće se mijenjati. 

Nakon načelnikova izlaganja predsjednik vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki. 

Za riječ se javio vijećnik Matulić sa pitanjem da li su odluke koje arhitektonski fakultet donese 
sukladno zakonu podložne promjenama na što mu je načelnik odgovorio da općina šalje 
želje prema izrađivači plana te da oni određuju i provjeravaju da li je isto u skladu sa 
važećom zakonom. 

Kako nije bilo dodatne rasprave ista je zaključena te je točka 3. stavljena na glasovanje. Izglasana 
je sa 7 glasova ZA. 
 
Ad 4.) Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 

obiteljske kuće (Frano i Josipa Cvitanić); 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako je natječaj raspisan u 9 
mjesecu prošle godine. Natječaj je trajao 60 dana. Na isti se javilo 4 zainteresirana. Komisija koja 
se sastala utvrdila da je kod nekih potrebno nadopuniti dokumentaciju što su isti i napravili u 
zakazanom roku. Nakon nadopune na ponovnom sastanku komisija je utvrdila da svi prijavljeni na 
natječaj zadovoljavaju uvjete.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 7 
glasova ZA. 
 
Ad 5.) Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
obiteljske kuće (Jelena i Stipe Mamić); 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako je natječaj raspisan u 9 
mjesecu prošle godine. Natječaj je trajao 60 dana. Na isti se javilo 4 zainteresirana. Komisija koja 
se sastala utvrdila da je kod nekih potrebno nadopuniti dokumentaciju što su isti i napravili u 
zakazanom roku. Nakon nadopune na ponovnom sastanku komisija je utvrdila da svi prijavljeni na 
natječaj zadovoljavaju uvjete.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 7 
glasova ZA. 
 
 
Ad 6.) Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
obiteljske kuće ( Mario i Darija Martinić); 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako je natječaj raspisan u 9 
mjesecu prošle godine. Natječaj je trajao 60 dana. Na isti se javilo 4 zainteresirana. Komisija koja 
se sastala utvrdila da je kod nekih potrebno nadopuniti dokumentaciju što su isti i napravili u 
zakazanom roku. Nakon nadopune na ponovnom sastanku komisija je utvrdila da svi prijavljeni na 
natječaj zadovoljavaju uvjete.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 7 
glasova ZA. 
 
Ad 7.) Prijedlog odluke o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
obiteljske kuće (Jelena i Marko Vlahović); 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima rekao kako je natječaj raspisan u 9 
mjesecu prošle godine. Natječaj je trajao 60 dana. Na isti se javilo 4 zainteresirana. Komisija koja 
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se sastala utvrdila da je kod nekih potrebno nadopuniti dokumentaciju što su isti i napravili u 
zakazanom roku. Nakon nadopune na ponovnom sastanku komisija je utvrdila da svi prijavljeni na 
natječaj zadovoljavaju uvjete.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje te je usvojena sa 7 
glasova ZA. 
 
Ad 8.) Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje javnih površina u Općini Postira; 
Predsjednik vijeća da je riječ načelniku kako se radi o sitnoj korekciji cijena i ispravljanju nepravde 
prema onima koji rade cijelu godinu u vezi naplate javnih površina. Što se tiče tržnice sve ostaje 
kako je bilo regulirano do sada. Načelnik je iznio prijedlog da se Odluka nadopuni amandmanom u 
članku 8. stavak 5. slijedećim tekstom: 
“ Nadnada za postavljanje zabavnog sadržaja za djecu (trampolin, dvorac i sl.) unutar mjesnog 
parka Općine Postira” 
po komadu do 100 m2   -  ……………………………………1.000 kn mjesečno 
iznad 100 m2 po komadu - …………………………………..2.000 kn mjesečno 
Naknadnom raspravom vijećnika usuglašeno je da se svaki dodatni metar kvadratni iznad 100 m2 
naplaćuje  dodatnih 15 kn po m2. 
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te točku 8. stavio na glasovanje. Usvojena je jednogalsno. 
  
 
Ad 9.) Prijedlog zaključka o sklapanju sporazum o sufinanciranju vatrogasne djelatnosti na    
području grada Supetra, općina Postira, Sutivan i Nerežišća; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako se oduvijek plaća obveza sufinanciranja 
usluga DVD-a. Ovim zaključkom donosi se model kako financirati djelatnost DVD-a te kako će se 
preraspodijeliti isto među navedenim dionicima da bi se omogućio redovan rad vatrogasnog 
društva. 
Vijećnik Matulić je priupitao da li vatrogasci održavaju protupožarne puteve te da je jako važno da 
se održavaju radi lakše intervencije u slučaju potrebe. Naglašena je dobra suradnja sa Dvd-om u 
vezi pomoći prilikom održavanja javnih površina. 
Nakon dodatne rasprave predsjednik vijeća točku je stavio na glasovanje koja je jednoglasno 
usvojena. 
 
Ad 10.)  Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću 

“Grdelin” Postira; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako je došlo vrijeme da se povećaju 
koeficijenti za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću “Grdelin” Postira. Naglasio je kako nije o 
značajnom povećanju s obzirom na otežane uvjete rada uzrokovane ovom pandemijom. U posjetu 
pravobraniteljice rečeno je da je vrtić na jako visokoj razini što se tiče uvjeta i skrbi oko djece. 
Nakon podrške nekolicine vijećnika ovoj inicijativi predsjednik vijeća točku je stavio na glasovanje 
te je izglasana sa 7 glasova ZA.   
 
 
Ad 11.) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Postira za 2021. 
godinu; 

Predsjednik vijeća dao je riječ pročelniku koji je ukratko rekao kako Sukladno Zakonu o zaštiti od 
požara („Narodne novine“ broj 92/10), a u cilju zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju 
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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. 
Kako nije bilo dodatne rasprave prijedlog je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 12.)  Prijedlog godišnjeg plana razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Postira za 

2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; 
Predsjednik vijeća dao je riječ pročelniku koji je ukratko rekao da se u ovom prijedlog odnosi na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  dužne su jačati i nadopunjavati spremnost 
postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika 
od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne 
mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužni su osnovati dodatne postrojbe 
civilne zaštite. 
Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s 
planovima njihove realizacije radi ostvarivanja željenih rezultata.  
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po točki dnevnog reda gdje se nadovezao vijećnik Matulić sa 
prijedlogom da bi u suradnji sa šumarijom Brač uloži dodatni napor u saniranju šuma na području 
Općine te da se mogućnost požara svede na mimimum. Također da se i broj hidranata revidira te 
ustanovi njihova funkcionalnost. 
Kako nije bilo dodatne rasprave prijedlog je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 13.)  Prijedlog odluke dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj 

zoni „Ratac“ ( Tornus d.o.o.) 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao da je raspisan natječaj za pravo osnivanja 

građenja za 7 parcela u poduzetničkoj zoni. Zaprimljene su 4 prijave: tvrtka Inkognito, 
Tehnosol, Tornus, te fizičke osobe Andew Thomas. Komisija je ustanovila da su tvrtka 
Tornus d.o.o. i Andrew Thomas Boothman udovoljili uvjetima navedenima u natječaju te su 
kao takvi predloženi za dodjelu parcele.  

Nakon otvorene i zaključene rasprave od strane predsjednika vijeća točka 13. stavljena je na 
glasovanje te je jednoglasno usvojena.   

 
Ad 14.)  Prijedlog odluke dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj 

zoni „Ratac“ ( Andrewu Thomas Boothamn) 
Nakon otvorene i zaključene rasprave od strane predsjednika vijeća točka 14. stavljena je na 

glasovanje te je jednoglasno usvojena.   
 
Ad 15.) Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Postira ( nastavak sjednice 25.02.2022. god.) 
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao što podrazumijeva ova odluka i zašto je 
moramo donijeti. Odmah na početku načelnik je napomenuo da se zajedničkim dogovorom u 
članku 14. stavak 4. Odluke dodaju pod broje 3. zeleni otoci. Također u dijelu opći uvjeti  ugovora 
o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Postira u članku 12 
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dodaje se stavak 3 koji kaže : „Otpad odložen izvan spremnika dodatno će se naplatiti kao dodatno 
pražnjenje zaduženog spremnika“. 
G. Marinelić još je dodao da bi naglasio još jednu primjenu, a odnosi se na članak 36. Odluke. 
Prijedlog je da članak 36. glasi: Davatelj usluge odobrava kriterije za umanjenje cijene javne usluge 
u cilju smanjenja nastajanja miješanog komunalnog otpada i poticanja na odvojenu predaju 
biootpada i reciklabilnog otpada na način da se popust na cijenu javne usluge odobrava korisniku 
usluge kategorije koji nije kućanstvo za obračunsko razdoblje u kojem je predao: 
- do 480 litara miješanog komunalnog otpada : umanjenje od 50% 
- od 480 litara do 960 litara miješanog komunalnog otpada: umanjenje od 30% 
 
Nakon izlaganja g. Marinelića otvorena je rasprava po navedenoj točki dnevnog reda. 
Nakon poduže rasprave među vijećnicima predsjednik vijeća stavio je točku dnevnog reda sa gore  
na glasovanje sa predloženim izmjenama koja je usvojena sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (Jelinčić i 
Matulić). 
 
Ad 16.) Razno 
Pod točkom razno načelnik se osvrnuo na značajnije projekte koji su planirani i realizirani ili su još 
u toku. Potpisan je ugovor sa Ministarstvom graditeljstva i državne imovine o darovanju dijela 
zemljišta u gospodarskoj zoni. Ministarstvo regionalnog razvoja raspisalo je natječaj na koji je SDŽ 
prijavila financiranje projektne dokumentacije za izgradnju školske dvorane u Postirima te da 
čekamo rezultate. 
Nakon načelnikova izlaganja vijećnik Matulić se javio sa pitanjem da li se to odnosi na izgled same 
dvorane, na što je načelnik odgovorio da se odnosi samo na projektnu dokumentaciju.  
Vijećnik Matulić osvrnuo se da rezanje grana na Polježicama nije završeno od škole prema 
raskrsnici na što je načelnik odgovorio da će se nastaviti. 
Drugo pitanje je glasilo da li u staroj jezgri i dalje postoji konzervatorska zaštita s obzirom da se 
ruši kuća te da li postoje posebni uvjeti kojih se isti moraju pridržavati. Načelnik je odgovorio da je 
konzervatorska zaštita istekla prije 5 godina i da je trenutno nema. 
Treće pitanje je bilo u vezi trafostanice u Glavici na parceli Stipe Cepernića, na što je načelnik 
odgovorio da je u razgovoru sa vlasnikom parcele u načelu dogovoreno gdje da se smjesti buduća 
trafostanica te da je ostalo na dogovoru između vlasnika i Hep-a.  
Vijećnik Jelinčić pitao je da s obzirom da su se posadila stabla na parkingu iza općinske zgrade da li 
će se smanjiti kapacitet parkinga, na što je načelnik odgovorio da je napravljena skica prema kojoj 
je maksimalna iskoristivost parkinga te da neće utjecati na smanjenje kapaciteta parkirališta. 
 
 
 
Predsjednik vijeća zahvalio se na sudjelovanju na sjednici te zaključio sjednicu.   
 
Sjednica završena u 19:50 
                 
 
                Zapisničar                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
               Ivo Matulić                                                                              Toni Glavinić                                                                                  
 
 


