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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira održane 28. studenog 

2019. god. u vijećnici Općine Postira u 18.00 sati 
 

 
Nazočni: Marko Radić, Marko Vlahović, Nera Dominis, Joško Pulišelić, Vesela Lukić, Marko Jelinčić, 
Silvije Marković, Vedran Frančeski 
 
Odsutni: Toni Buljević, , Marijo Gospodnetić, Jeroslav Nejašmić 
 
Sjednici Vijeća su nazočni načelnik Siniša Marović, donačelnik Ivica Vlahović te viši referent za 
proračun i financije Renata Vlahović. Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Marko Radić 
pozdravio je nazočne, te predložio nadopunu dnevnog reda. Kako nije bilo prijedloga za nadopunu 
dnevnog reda isti je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća; 
2. Prijedlog proračuna Općine Postira za 2020. godinu, Prijedlog projekcija Proračuna za 

2021. i 2022. godinu; 
 3.  - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini; 

            - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Postira u 2020. godini; 
            - Program javnih potreba u kulturi Općine Postira u 2020. godini; 
            - Program javnih potreba u športu Općine Postira u 2020. godini; 
            - Program socijalne skrbi Općine Postira za 2020. godinu; 
            - Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
               prostoru za 2020. godinu; 
            - Socijalni plan Općine Postira za 2020. godinu 
       4.   Prijedlog odluke o isplati novčanih nagrada učenicima i studentima Općine Postira za 

osobite uspjehe za školsku godinu 2019./20. godini 
       5.   Prijedlog odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 

2020. godine. 
6.    Razno 
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Ad 1.) 
Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća  
Predsjednika Vijeća pozdravio je nazočne te ih pozvao da iznesu svoje eventualne prijedloge i 
primjedbe na dostavljeni zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća.  
Kako nije bilo primjedbe na dostavljeni zapisnik predsjednik vijeća verifikaciju zapisnika sa 20. 
sjednice vijeća stavio je na glasovanje koja je usvojena jednoglasno. 
 
Ad 2.) 
Prijedlog proračuna Općine Postira za 2020. godinu, Prijedlog projekcija Proračuna za 2021. i 2022. 
godinu; 
Ad 3.) 

       - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini; 
            - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Postira u 2020. godini; 
            - Program javnih potreba u kulturi Općine Postira u 2020. godini; 
            - Program javnih potreba u športu Općine Postira u 2020. godini; 
            - Program socijalne skrbi Općine Postira za 2020. godinu; 
            - Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
               prostoru za 2020. godinu; 
            - Socijalni plan Općine Postira za 2020. godinu 
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je na početku rekao da sastavljanje proračuna ovisi o 
puno raznih okolnosti i procesa te da smatra da je proračun realan i da bi se trebao u većem dijelu 
ostvariti u 2020. godini. Prije svega načelnik je izdvojio dvije velike investicije: radovi na  kanalizaciji 
sa cestom, šetnicom i javnom rasvjetom do naselja Dol u vrijednosti 15 milijuna kuna te radovi u luci 
koji će trajati kroz slijedeće dvije godine. Naglasio je da iako navedene investicije idu preko drugih 
proračunskih korisnika dosta opterećuju i proračun Općinu Postira.  
u nastavku je rekao da Proračun koji je dostavljen vijeću na usvajanje planira prihode poslovanja i 
rashode u ukupnom iznosu od 10.618,820,00 kuna. Proračunom za 2020. godinu obuhvaćeni su 
slijedeći projekti i aktivnosti: predviđena je treća faza uređenja parka u naselju Postira sa 
procijenjenom vrijednosti od 550.000,00 kuna, predviđena je izgradnja jednog tenis terena na 
području sportskog centra no još uvijek se čeka ugovor od Agencije za plaćanje kako bi se mogla 
realizirati sredstva dobivena na natječaju još u 5. mjesecu, započinje se sa radovima na izgradnji sale 
za ispraćaj na groblju Dol, očekuju se jače ulaganje u Interaktivni centar „Kuća hrapoćuše“ od 
100.000,00 kuna te bi ostatak bi uložila Općina Postira, također se očekuje nastavak radova 
održavanja arheološkog nalazišta Mirje gdje se očekuje kroz buduće ostvarenje značajnijih sredstava 
kako bi se napravio dodatni iskorak, financirati će se sve radne bilježnice za polaznike osnovne škole 
sa prebivalištem u Općini Postira, ulagati će se u poljske puteve i sadnice kako i proteklih godina, 
ugovorena je projektna dokumentacija za uređenje plaže Punta Vrilo gdje je cilj ishoditi građevinsku 
dozvolu, uz pomoć ministarstva i županije planira se urediti plato u uvali Lovrečina za što se 
namjerava aplicirati na natječaj u siječnju. Predviđena su dodatna ulaganja u modernizaciju javne 
rasvjete, ulaganja u raznu projektnu dokumentaciju, ugovoreni su sa Vodovodom Brač radovi na 
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kanalizaciji i odvodnji na području rive gdje je planirano ulaganje namjenskih deponiranih sredstava 
Općine Postira kod Vodovoda Brač u visini od 500.000,00 kuna, ugovoreno je projektiranje 
sekundarne kanalizacije Dol u visini od 250.000,00 kuna koje će se financirati iz namjenske cijene 
deponirane u Vodovodu Brač. Plan je da se na području tržnice postavi nova moderna montažna 
ribarnica. Očekuje trošak od 100.000,00 kuna koji se odnosi na rješavanje pristupa poljima sa ceste 
Postira - Dol, te ulaganja u nerazvrstane ceste. 
Za kraj izlaganja načelnik je naveo stavku sudske nagodbe gdje je predviđen iznos u visini od 
200.000,00 kuna. Naime Općina Postira je opterećena sa dva sudska procesa koja mogu završiti 
pozitivno ili negativno po Općinu Postira o čemu ovisi u kojem će se iznosu ostvariti navedena 
stavka. 
Nakon načelnikova izlaganja predsjednik vijeća dao je riječ predsjedniku komisije za proračun i 
financije Marku Jelinčiću koji je rekao da se na sastanku komisije donesen zaključak da je proračun 
realan i izbalansiran te da komisija daje svoju podršku predloženom proračunu. Gđa. Renata 
nadodala je da je prilikom slaganja proračuna omaškom izostavila 100.000,00 kuna namijenjenih 
crkvi što će se nadomjestiti od poreza na dohodak i poreza na nekretnine. 
Predsjednik vijeća stavio je točku dnevnog reda na raspravu po 2. i 3. točki dnevnog reda na što se 
sam nadovezao sa kratkim osvrtom kako je posljednjih 10-ak godina proračun narastao za skora više 
nego duplo što je potvrda da se Općina Postira razvija u dobrom smjeru.     
Kako nije bilo daljnje  rasprave predsjednik vijeća točke dnevnog reda pod 2. i 3. stavljene su na 
glasovanje te su usvojene sa 7 glasova ZA i 1 PROTIV (Vedran Frančeski). 
 
Ad 4.) 
Prijedlog odluke o isplati novčanih nagrada učenicima i studentima Općine Postira za osobite 
uspjehe za školsku godinu 2019./20. godini 
Predsjednik vijeća dao je riječ članu komisije za dodjelu stipendija Silviju Markoviću koji je nabrojao 
učenike i studente koji su poslali zamolbe na natječaj. Komisija je ustanovila da je zaprimljeno 16 
prijava te da su sve potpune i da udovoljavaju uvjetima navedenima u natječaju. 
Predsjednik vijeća stavio je točku dnevnog reda na glasovanje te je jednoglasno usvojena.   
 
Ad 5.) 
Prijedlog odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 2020. 
godine. 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao da zakonodavac nalaže da se do kraja tekuće 
godine i za svaku slijedeću navedena točka dnevnog reda mora donijeti na općinskom vijeću uz 
prethodno mišljenje turističke zajednice. Odluka je usklađena sa odlukom o komunalnom redu 
kojom se zabranjuje izvođenje zemljanih iskopa, rušenja, zidanja, izrada konstruktivnih dijelova 
građevina, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova, sve neovisno od načina gradnje. 
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik vijeća točku dnevnog reda stavio je na glasovanje te je 
usvojena jednoglasno. 
 
Ad 6.) 
Razno 
Pod točkom razno predsjednik vijeća pozvao je prisutne na prigodni domjenak nakon posljednje 
sjednice vijeća koja će se održati 19.12.2019. god. Pozvao je prisutne i na prezentaciju knjige Vilim 
Karlovića „Preživio sam Vukovar i ovčaru“ koja će se održati u petak u Pastoralnom centru. 
Načelnik se na kraju osvrnuo na dva sudska procesa koja su bila sastavni dio zapisnika o primoredaji 
između prijašnjeg načelnika i sadašnjeg. U prvom slučaju je riječ o sudskom procesu vezanom za 
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radove na obalnom pojasu Rot u visini od 500.000,00 kuna bez kamata te o drugom sudskom 
procesu sa Hrvatskim šumama radi proširenja kanalizacijske mreže prema Mariju Martiniću i 
proširenja parkirališta iznad groblja u visini 2,5 milijuna kuna bez kamata. Radi se intezivno na oba 
procesa, ulaže se veliki napor te se nadamo da će se oba procesa riješiti u korist Općine Postira. 
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća zahvalio se prisutnima na dolasku i zaključio sjednicu 
općinskog vijeća. 
 
 
 
Završetak Sjednice vijeća u 18:15 
 
 
 Zapisnik sastavio Ivo Matulić                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                     Marko Radić 


