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SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE  POSTIRA  

 

GODINA XXVI – BROJ 02/22       LIST IZLAZI PO POTREBI                      24.02.2022. 
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 Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Postira za 2022. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira 

 Odluka o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj 
zoni „Ratac“ 

 Odluka o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
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 Odluka o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
obiteljske kuće (Mamić) 

 Odluka o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
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 Odluka o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine radi izgradnje 
obiteljske kuće (Vlahović) 
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Postira 

 Zaključak o ovlašćenju načelnika za potpis Sporazuma sa DVD-om 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 
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 Odluka da za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Postira nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 
118/18) i članka 32. Statuta Općine Postira („Službeni glasnik Općine Postira“ broj 3/13, 6/13 
i 5/20), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Postira na svojoj 7. sjednici 
održanoj dana 18. veljače 2022. godine donijelo je 
 
 

Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite  
na području Općine Postira za 2022. godinu 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
 

I. 
 

1. Uvod 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, predstavničko tijelo, na prijedlog 
izvršnog tijela 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. 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose 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. 
 
2. Planski dokumenti 
Sukladno godišnjem Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku  Hrvatsku koji donosi Vlada RH, u narednoj godini biti će potrebno 
Planom operativne provedbe utvrditi osnovne pretpostavke, planiranje i provedbu 
preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizaciju, uporabu vatrogasnih snaga i 
opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju 
opasnosti od nastanka i širenja požara na području općine Postira u 2022. godini. 
 
3. Stožer civilne zaštite 
Stožer civilne zaštite završio je Program osposobljavanja stožera civilne zaštite Općine Postira.  
Članove Stožera potrebno je i nadalje upoznavati  sa važećim zakonskim odredbama, odnosno 
sa mjerama , ustrojavanjem, djelovanjem i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u 
sustavu civilne zaštite, te obvezama jedinica lokalne samouprave u provođenju zakonskih 
obveza utvrđenih Zakonom. 
 
4. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
Za unapređenje postojećeg stanja u promatranom periodu potrebno je: 
-vršiti obuku povjerenika civilne zaštite 
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-vršiti smotru povjerenika civilne zaštite te provjeru mobilizacijske spremnosti, 
-sukladno Planu vježbi ih uključiti u organizirane pokazne vježbe. 
 
5. Operativne snage vatrogastva i HGSS-a 
U skladu s postojećim zakonskim odredbama i obvezama, Općina Postira nastaviti će izvršavati 
svoje financijske obveze prema DVD-u Supetar te HGSS-u. Nastavak suradnje očekuje se 
upravo kroz financiranje te sudjelovanje u strukturama civilne zaštite (Stožer). 
S druge strane, operativne snage vatrogastva i HGSS-a nastavit će izvršavati svoje djelatnosti 
te provoditi daljnje osposobljavanje i obuku svojih kadrova, a sve sukladno zakonskim 
propisima te drugim aktima kojima se uređuje njihovo djelovanje. 
 
6. Sustav uzbunjivanja građana 
Sustav javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana razvijat će se u cilju omogućavanja 
pravovremenog sklanjanja, evakuacije ili nekog drugog oblika zaštite u slučaju veće nesreće 
ili katastrofe. Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području županije je 
Županijski centar 112 koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja ali i obavijesti građanima. 
Postojeći sustav za sada zadovoljava potrebe poglavito u slučaju požara. Redovito će se 
provjeravati čujnost sirena te se nastaviti aktivnost na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja 
stanovništva. 
 
7. Edukacija stanovništva 
Cilj edukacije stanovništva je podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili 
korisnika sustava zaštite i spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. 
Pored edukacija članova operativnih snaga civilne zaštite, kontinuirano će se provoditi:  
- edukacija građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave civilnom zaštitom (DVD 
Supetar, udruge građana i sl.) 
- osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja 
početnih požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom sukladno posebnim 
propisima, 
- informiranje građana putem sredstava javnog informiranja, 
- obilježavanje važnih datuma civilne zaštite u funkciji edukacije stanovništva. 
 
8. Suradnja u sustavu civilne zaštite 
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama civilne zaštite 
iste ili više razine potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva. 
Suradnja svih sudionika civilne zaštite na području Općine Postira je zadovoljavajuća te je 
potrebno istu nastaviti posebno kroz poduzimanje zajedničkih napora za dodatnu edukaciju 
članova različitih sudionika civilne zaštite, te osobito civilnog stanovništva. Općina Postira će 
nastaviti suradnju s Područnim uredom Ravnateljstva civilne zaštite u svim područjima i 
aktivnostima predviđenima Zakonom o sustavu civilne zaštite te ostalim podzakonskim 
propisima, sa službom za civilnu zaštitu Splitsko-dalmatinske županije, te sa svim operativnim 
snagama civilne zaštite te drugim pravnim subjektima kojima je civilna zaštita redovna 
djelatnost. 
 
9. Financiranje sustava civilne zaštite 
U skladu s člankom 72. Zakona o sustavu civilne zaštite, u Proračunu Općine Postira 
osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a 
može se planirati i sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti 
za  sustav civilne zaštite. U cilju osiguravanja racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava 
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civilne zaštite na području Općine Postira, u skladu s zakonskim propisima i financijskim 
mogućnostima, u Proračunu Općine Postira za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. 
godinu planirana su sljedeća sredstva: 
 
Pregled financijskih učinaka sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje 
 

red. 
broj 

 
OPIS POZICIJE 

 
2022.g. 

 
2023.g. 

 
2024.g. 

 
1. 

 
Civilna zaštita i HGSS** 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 

 
15.000,00 

 
2. 

 
DVD Supetar* 

 
250.000,00 

 
250.000,00 

 
250.000,00 

 
3. 

 
Crveni križ** 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
4. 

Pravne osobe u sustavu 
civilne zaštite 
Među pravnim osobama u 
sustavu CZ trenutno nema 
onih koje se izravno 
financiraju iz Proračuna 
Općine Postira. 

 
 

__ 

 
 

__ 

 
 

__ 

 
5. 

Udruge od interesa za 
sustav civilne zaštite 
Sve udruge na području 
općine Postira, uključujući 
i one od interesa za 
sustav civilne zaštite, 
financiraju se sukladno 
odredbama Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i 
projekata za opće dobro 
koje provode udruge (NN 
26/15) 

 
 
 
 

__ 

 
 
 
 

__ 

 
 
 
 

__ 

 
*DVD Supetar financira se iz Proračuna Općine Postira sukladno odredbama Zakona o 
vatrogastvu (NN 06/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 
**Financiranje iz Proračuna Općine Postira sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj 
službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15) te Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10) 
 
  
Planirani iznosi utvrđeni su sukladno zakonskim osnovama financiranja kako je to u tablici i 
navedeno te će ovisiti isključivo o visini svakog godišnjeg proračuna čime Općina Postira 
pridržava pravo revalorizacije utvrđenih iznosa u odnosu na stanje općinskog proračuna svake 
godine u vrijeme njegovog donošenja. 
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Zaključak 
 
Zakon o sustavu civilne zaštite i postojeći podzakonski akti utvrđuju zadaće i okvirnu dinamiku 
provođenja aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Postira za 2022. 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. 
 

 
II. 

Ovaj dokument stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Postira “ 
 
 
KLASA: 024-01/22-01/09 
URBROJ: 2181-40-02-22-1 
Postira, 18. veljače 2022. godine                                                                                    
 
  

                                                         Općinsko vijeće općine Postira  

Predsjednik  

                                                                                                        Toni Glavinić 
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Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira“, broj br. 
3/13,6/13,5/20 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj 18.02.2022. 
godine donosi 
 

Odluku o izradi 
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Postira 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 4/08, 2/16, 5/18, 5a/18 - pročišćeni tekst) u 
daljnjem tekstu: Odluka. 

Članak 2. 

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu III. Izmjena i dopuna PPUO 
Postira (u daljnjem tekstu III. ID PPUOP), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu III. ID PPUOP-a, 
razlozi za izradu III. ID PPUOP-a, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih 
rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih 
posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog 
djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi III. ID PPUOP-a, rokovi za izradu 
plana te izvori financiranja III. ID PPUOP-a. 

Članak 3. 
Pravna osnova 

(1) Odluka se donosi temeljem odredbi članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a III. ID PPUOP izradit će se sukladno Pravilniku o 
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu 
elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11). 

Članak 4. 
Razlozi za izradu III. ID PPUOP 

(1) Razlozi za izradu III. ID PPUOP su: 
1.  Usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije; 
2.  iz građevnog područja „brisati“ IGPIN Ugostiteljsko-turističke namjene TZ Bok; 
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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; 
9 uzdužni presjek postojećih i planiranih cesta, u odnosu na postojeće stanje terena, 

omogućiti do 20%; 
10.  Postojeće površine GPN-a neće se mijenjati. 

 
Članak 5. 

Obuhvat III. ID PPUOP 

(1) Obuhvat III. ID PPUOP pokriva cijelo područje obuhvata III. ID PPUOP,. 

Članak 6. 
Ocjena stanja u obuhvatu III. ID PPUOP 

(1) Područje obuhvata III. ID PPUOP postepeno se uređuje temeljem odredbi i postavki 
važećeg prostornog plana uređenja Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 4/08, 
2/16, 5/18, 5a/18 - pročišćeni tekst). 

Članak 7. 
Ciljevi i programska polazišta III. ID PPUOP 

(1) Ciljevi i programska polazišta III. ID PPUOP-a utvrđeni su sukladno navedenom u 
prethodnim člancima, prvenstveno se odnose na usklađivanje temeljnog prostorno-planskog 
dokumenta Općine Postira s PPSDŽ te usklađivanje uvjeta propisanih Odredbama za 
provođenje, kako bi se spriječila devastacija prostora Općine Postira. 

                                                                                   Članak 8. 
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu III. ID PPUOP 

(1) Za izradu III. ID PPUOP od državne geodetske uprave zatražit će se homogenizirane 
katastarske karte u digitalnom obliku. 

Članak 9. 
Način pribavljanja stručnih rješenja 

(1) Stručna rješenja izradit će odabrani stručni izrađivač III. ID PPUOP-a. 

Članak 10. 
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga 

(1) III. ID PPUOP izradit će se na kartografskim podlogama propisanim Zakonom o 
prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova – detaljne topografske 
karte DTK25, katastarske karte u homogeniziranom obliku, digitalni orto-foto DOF5. Sve 
podloge moraju biti izrađene u HTRS96. koordinatnom sustavu. 
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Članak 11. 
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima,  

koja daju zahtjeve za izradu III. ID PPUOP-a iz područja svog djelokruga  
te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi III. ID PPUOP-a 

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe. 
Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i 
sudjeluju u postupku izrade III. ID PPUOP: 

1.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 
2. Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 2, 21000 Split 
3.  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 
4. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb 
5. HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Supetar, Vrilo 7, 21400 

Supetar 
6.  Uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije, Ul. Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 
7. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 8, 

21000, Split 
8.  Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Moliških Hrvata 1, 21 

000 Split  
9. Javna ustanova Zavod za prostorno uređnje Splitsko-dalmatinske 

županije,  Domovinskog rata 2, 21000 Split 
 

(2) U suglasju s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela 
pozvat će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu III. ID PPUOP, a kojim zahtjevima 
se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom. Zahtjevi trebaju 
sadržavati podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti 
važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u 
obuhvatu III. ID PPUOP. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva 
nema. 

Članak 12. 
Rokovi za izradu III. ID PPUOP-a 

(1) Rokovi za izradu III. ID PPUOP-a po fazama su: 
- Dostava podataka, planske smjernice i propisani dokumenti za izradu III. ID PPUOP-a 

od strane JPT-a: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva, 
- Izrada nacrta prijedloga III. ID PPUOP-a: u roku od 15 dana od dana potpisivanja 

ugovora o izradi, odnosno dobivanja zaprimljenih zahtjeva i posebnih uvjeta JPT 
- Utvrđivanje prijedloga III. ID PPUOP-a za javnu raspravu: 3 dana od utvrđivanja 

Zaključka gradonačelnika, 
- Trajanje javne rasprave o prijedlogu III. ID PPUOP-a: 8 kalendarskih dana,  
- Izvješće o javnoj raspravi: 8 dana od dostave pristiglih primjedbi, prijedloga i zahtjeva 

na prijedlog III. ID PPUOP-a; 
- Izrada Nacrta konačnog prijedloga III. ID PPUOP-a: 3 dana od objave Izvješća o 

provedenoj javnoj raspravi, 
- Utvrđivanje Konačnog prijedloga III. ID PPUOP-a: 3 dana od dostave Zaključka 

gradonačelnika o utvrđivanja konačnog prijedloga, 
- Donošenje III. ID PPUOP-a na Općinskom vijeću Općine Postira.  
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Članak 13. 
Izvori financiranja izrade III. ID PPUOP 

(1) Izradu III. ID PPUOP financirat će iz proračuna Općine Postira. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Postira. 

(2) Ova Odluka dostaviti će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima. 

 
 
 
 
 
 

KLASA: 024-01/22-01/02 
UR.BROJ: 2181-40-01-22-1 
Postira, 18.2.2022. god. 
 
 
 

                                                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSTIRA 
 

                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                                               Toni Glavinić, v.r. 
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         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
KLASA    : 024-01/22-01/11 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21),  Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina  

u poduzetničkoj zoni „Ratac“ 
 

 
Članak 1. 

 
                  Dodjeljuje se  parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj zoni 
„Ratac“ označene kao 4028/26 k.o. Dol, Andrewu Thomas Boothamn, OIB: 39760446224.  
Godišnja naknada za osnivanje prava građenja iznosi 1.100,00 eura, a otkupna cijena parcela 
27.500,00 eura. Na parcelama je moguće obavljati sljedeće djelatnosti: mehaničarska 
radionica s popratnim skladištem. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Siniša Marović, da u ime Općine Postira potpiše ugovor 

kojim bi se uredili međusobni odnosi između Općine Postira i Andrewa Thomasa Boothamn. 
                                                                
                                                              Članak  3. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u „Službenom glasniku 

općine Postira“. 
 
 
 
                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 

                       
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
KLASA    : 024-01/22-01/03 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21),  Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine  
radi izgradnje obiteljske kuće 

 
 

Članak 1. 
 
                  Dodjeljuju se parcele označena kao 1300/27 k.o. Postira za osnivanje prava 
građenja nekretnine radi izgradnje obiteljske kuće, Josipi Cvitanić, OIB:11990037868, Žulica 
10, Postira i Franu Cvitaniću, OIB: 65191154776, Žulica 10, Postira. Mjesečna naknada za 
osnivanje prava građenja iznosi 82,64 eura, a otkupna cijena parcele 98.174,44 eura. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Siniša Marović, da u ime Općine Postira potpiše ugovor 

kojim bi se uredili međusobni odnosi između Općine Postira i Josipe i Frana Cvitanića. 
                                                                
                                                              Članak  3. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u „Službenom glasniku 

općine Postira“. 
 
 
 
                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić, v.r. 
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         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
KLASA    : 024-01/22-01/04 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21),  Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine  
radi izgradnje obiteljske kuće 

 
 

Članak 1. 
 
                  Dodjeljuju se parcele označena kao 1300/26 k.o. Postira za osnivanje prava 
građenja nekretnine radi izgradnje obiteljske kuće, Jeleni Mamić, OIB: 96437535347, 
Strančica 24, Postira i Stipi Mamiću, OIB: 62904863896, Strančica 24, Postira. Mjesečna 
naknada za osnivanje prava građenja iznosi 85,25 eura, a otkupna cijena parcele 101.280,00 
eura. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Siniša Marović, da u ime Općine Postira potpiše ugovor 

kojim bi se uredili međusobni odnosi između Općine Postira i Jelene i Stipe Mamić. 
                                                                
                                                              Članak  3. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u „Službenom glasniku 

općine Postira“. 
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                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić, v.r. 
 
 
 
 

                       
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
KLASA    : : 024-01/22-01/05 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21),  Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine  
radi izgradnje obiteljske kuće 

 
 

Članak 1. 
 
                  Dodjeljuju se parcele označena kao 1300/28 k.o. Postira za osnivanje prava 
građenja nekretnine radi izgradnje obiteljske kuće, Dariji Martinić OIB:49309719366, Put sv 
Duha 87, Postira i Mariu Martiniću OIB:68881852752, Put sv Duha 87, Postira. Mjesečna 
naknada za osnivanje prava građenja iznosi 80,00 eura, a otkupna cijena parcele 95.040,00 
eura. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Siniša Marović, da u ime Općine Postira potpiše ugovor 

kojim bi se uredili međusobni odnosi između Općine Postira i Darije i Maria Martinića. 
                                                                
                                                              Članak  3. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u „Službenom glasniku 

općine Postira“. 
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                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić,v.r. 
 
 
 
 
 

                       
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
KLASA    : : 024-01/22-01/06 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21),  Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnine  
radi izgradnje obiteljske kuće 

 
 

Članak 1. 
 
                  Dodjeljuju se parcele označena kao 1300/39 k.o. Postira za osnivanje prava 
građenja nekretnine radi izgradnje obiteljske kuće, Jeleni Vlahović, OIB:95696566839, Porat 
8, Postira i Marku Vlahoviću, OIB:53943483129, Porat 8, Postira. Mjesečna naknada za 
osnivanje prava građenja iznosi 123,50 eura, a otkupna cijena parcele 146.718,00 eura. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Siniša Marović, da u ime Općine Postira potpiše ugovor 

kojim bi se uredili međusobni odnosi između Općine Postira i Jelene i Marka Vlahovića. 
                                                                
                                                              Članak  3. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u „Službenom glasniku 

općine Postira“. 
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                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić, v.r. 
 
 
 
 
 

                       
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
KLASA    : 024-01/22-01/10 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21),  Općinsko vijeće Općine Postira na 7. sjednici održanoj dana 18.02.2022. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
o dodjeli parcele za osnivanje prava građenja nekretnina  

u poduzetničkoj zoni „Ratac“ 
 

 
Članak 1. 

 
                  Dodjeljuju se tri parcele za osnivanje prava građenja nekretnina u poduzetničkoj 
zoni „Ratac“ označene kao 4028/23, 4028/24 i 4028/30 k.o. Dol, Tornusu d.o.o. OIB 
91100547780.  Godišnja naknada za osnivanje prava građenja iznosi 3.583,08 eura, a otkupna 
cijena parcela 89.577,00 eura. Na parcelama je moguće obavljati sljedeće djelatnosti: 
proizvodnja agregata, proizvodnja strojeva i metalnih konstrukcija, mehaničarke usluge, 
strojna obrada metala, održavanje i popravak brodova i opreme, prerada i proizvodnja 
proizvoda od grožđa i  grafičke djelatnosti. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik, Siniša Marović, da u ime Općine Postira potpiše ugovor 

kojim bi se uredili međusobni odnosi između Općine Postira i tvrtke Tornus d.o.o. 
                                                                
                                                              Članak  3. 
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    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviti će se u „Službenom glasniku 

općine Postira“. 
 
 
 
                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić, v.r. 
 
 
 
 

                       
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA POSTIRA 
               Općinsko vijeće  
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@opcina-postira.hr 
KLASA    : 024-01/22-01/12 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 

Temeljem članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19), Općinsko vijeće Općine Postira je na  7. sjednici održanoj 18.02.2022. godine donijelo 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću “Grdelin” Postira 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću 
“Grdelin” Postira. 

Plaću zaposlenika u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Postira čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan 
za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 

                                                                        Članak 2. 

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom 
se određuje osnovica za obračun plaće državnih službenika i namještenika. 
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                                                                       Članak 3. 
 
Koeficijenti  iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno proračunskim mogućnostima 
osnivača, Općine Postira, za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:  
     
 

RADNO MJESTO      KOEFICIJENTI  

RAVNATELJ VSS 1,70 

RAVNATELJ VŠS 1,60 

PEDAGOG VSS 1,50 

ODGAJATELJ VSS 1,40 

ODGAJATELJ VŠS 1,30 

ODGAJATELJ PRIPRAVNIK  1,15 

VIŠA MEDICINSKA SESTRA 1,30 

KUHAR 1,05 

DOMAR 1,00 

DOMAĆICA 1,00 

ČISTAČICA 1,00 

 
 

Članak 4. 
 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe koje se odnose na plaće 
zaposlenika Dječjeg vrtića „Grdelin“ Postira. 
 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Postira“, a stupa na snagu od 
01. ožujka 2022.godine . 
 
 
 
 
 
                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                                                                                                           Toni Glavinić 
 
 
 
 
Stari koeficijenti: 
 

RAVNATELJ VSS 1,65 

RAVNATELJ VŠS 1,55 

PEDAGOG VSS 1,45 

ODGAJATELJ VSS 1,35 
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ODGAJATELJ VŠS 1,25 

ODGAJATELJ PRIPRAVNIK  1,10 

VIŠA MEDICINSKA SESTRA 1,25 

KUHAR 0,90 

DOMAR 0,85 

DOMAĆICA 0,85 

ČISTAČICA 0,85 

 
 
 
 
 
 
 

                       
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA POSTIRA 
               Općinsko vijeće  
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@opcina-postira.hr 
KLASA    : 024-01/22-01/07 
URBROJ : 2181-40-0-22-1 
Postira, 18. veljače 2022. god. 
 
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( NN 
127/17 i 138/20)  i na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (“Službeni  glasnik Općine 
Postira”, br. 3/13, 6/13, 5/20, 5/21), Općinsko vijeće je na 7. sjednici održanoj dana 18. veljače 
2022. godine donijelo sljedeću:  
 
 

        ODLUKU 
      o visini naknade za korištenje  

         javnih površina u Općini Postira 
 

Članak 1. 
 
 Javne površine u smislu ove Odluke su: 
-ulice, ceste, trgovi, javni prolazi, javna stubišta, tržnice, mostovi, parkirališta, kupališta, 
pristaništa, uređene obale, pješački i drugi putevi, parkovi, park-šuma, šetališta, dječja 
igrališta i sportsko-rekreacijske površine i slično. 
 

Članak 2. 
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 Javne površine mogu se dati na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama, 
radi prodaje robe i pružanja usluga u kioscima i na štandovima, u skladu sa planom 
korištenja i namjene javne površine koji je sastavni dio ove odluke kao i u skladu  sa 
zakonom i Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti. 
 

Članak 3. 
 
 Početkom svake godine, a najkasnije do 15. travnja, Jedinstveni upravni odjel općine 
Postira, obavještava sve zainteresirane raspisivanjem natječaja da podnesu svoje pismene 
molbe, za odobravanje privremenog korištenja javne površine za tekuću godinu 
Zahtjevi  dobiveni nakon ovog roka  odobravaju se samo za preostale slobodne površine po 
važećem cjeniku. 
Za sve ostale oblike dnevnog korištenja javne površine nadležan je komunalni redar koji daje 
odobrenja. 
  

Članak 4. 
 
 Pismene ponude za odobravanje korištenja javne površine se podnose u roku od 15 
dana, od dana oglašavanja. 

Članak 5. 
 
 Pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina, 
podnose pismenu molbu Komisiji za javne površine općine Postira, koja je iste dužna riješiti 
u roku od 8 dana od dana isteka roka za primitak pismene ponude. 
 Pismena ponuda treba sadržavati: 
 - tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime fizičke osobe s točnom adresom stalnog  
                prebivališta, žiro račun i OIB. 
 - podatke o odobrenju za obavljanje djelatnosti, 
 - oznaku – broj željene lokacije ucrtane u plan korištenja javne površine. 
 - opis usluga koje želi pružati, 
  
   
 

Članak 6. 
 
 Prilikom donošenja odluke o pismenoj ponudi, imat će se u vidu osobito:  

- mjesne potrebe za pružanjem određenih vrsta usluga, 
- urednost molitelja u pružanju usluga i podmirivanju obveza u prijašnjim 

godinama, 
- eventualno ranije sudjelovanje podnositelja molbe u financiranju komunalnog      

uređenja mjesta i lokacije. 
- visinu ponuđene naknade u slučaju da se za istu lokaciju natječe više  

zainteresiranih ponudioca. 
 
 
Komisija za javne površine će nakon prikupljenih pismenih molba putem natječaja, odlučiti o 
dodjeli javnih površina u roku od 8 dana od dana isteka roka za primitak pismene ponude. 
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Članak 7. 

 
 Temeljem odluke iz članka 2., s budućim korisnikom se zaključuje pismeni ugovor o 
najmu za korištenje javne površine, koji sadrži: 
 - rok privremenog korištenja, 
 - naznaku lokacije i njena namjena, bruto površinu lokacije u m2 i način uređenja, 
 - visinu naknade, rokove i način plaćanja, 
 - druge obveze korisnika površine (npr. održavanje čistoće, reda i mira, plaćanje 
naknade za utrošenu električnu energiju i vodu, vrijeme i eventualni raspored korištenja, 
vraćanje u prvobitno stanje). 
 Ako korisnik ne potpiše ugovor u roku od osam dana od dana odobrenja lokacije, 
smatrat će se da je odustao od svog zahtjeva. 

 
Članak 8. 

 
1. Naknada za korištenje javne površine u svrhu obavljanja ugostiteljske 

djelatnosti iznosi: 
   
  po m² bruto površine godišnje..........................200,00 kn 
 

2. Naknada za korištenje javnih površina u svrhu prodaje sladoleda, tiska, 
suvenira galanterije i ostale robe ( igračke, odjeća…) iznosi: 

 
- aparati za sladoled, sokomati , škrinje za sladoled , aparat za kokice, palačinke i sl.:  
godišnje po aparatu...................................................2.500,00 kn 
 
- pokretni kiosci za prodaju tiska  i duhana  prehrambene robe i fast food namjene : 
   godišnje ……………………………..20.000,00 kn 
   
 
- štandovi/kućice za prodaju galanterije odjeće i suvenira:  
  Godišnje po štandu/kućici   ..........................................4.000,00 kn                                                                                           
  Dnevno (prodaja galanterija za dan Općine do 10m2) ....................................1.000,00 kn 
 
- kućice u vlasništvu Općine za prodaju unutar mjesnog parka: 
   Za OPG subjekte godišnje…………………………………………200,00kn 
   Za ostale ………………………………………………………………….500,00kn 
 

3. Naknada za korištenje tržnice u svrhu  prodaje ribe, voća, povrća i drugih 
poljoprivrednih proizvoda iznosi: 
 
a) Za OPG subjekte 

   dnevno……………………………………………………………………. 10 kn po m’ 
   mjesečno………………………………………………………………… 250 kn po m’ 
                

b) Za ostale subjekte  
 
  dnevno………………………………………………………………………. 20,00 kn po m’ 
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  mjesečno…………………………………………………………………. 500,00 kn po m’ 
 

 
 
 

4. Naknada za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja reklamnih panoa i 
pultova: 
 

Po pultu/panou godišnje……………………………………………………500,00 kn 
 

Članak 9. 
 
 Dužni iznos naknade za korištenje javnih površina iz čl. 8. točke 1 i 2  plaća se u dvije 
rate i to: 
 - 50 % kod potpisivanja Ugovora, 
 - 50% do 15. kolovoza tekuće godine i 
 Dužni iznos naknade za korištenje javnih površina iz čl. 8. točke 3 i 4 kao i  naknada za 
sve oblike dnevnog  korištenje javne površine plaća se unaprijed temeljem odobrenja 
komunalnog redara po cjeniku. 
 

Članak 10. 
 
 U ime općine Postira, Ugovore o korištenju javnih površina potpisuje načelnik 
Općine. 

Članak 11. 
 
 U slučaju nepridržavanja odredbi iz ove Odluke, odnosno Ugovora sklopljenog na 
temelju iste, Općina Postira zadržava pravo raskida Ugovora. 
 

Članak 12. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 
Općine Postira". 
 

Članak 13. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje 
javnih površina u Općini Postira (Službeni glasnik Općine Postira 02/15) 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOGA VIJEĆA 
                                                                                                                        Toni Glavinić, v.r. 
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         REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
             OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
e-mail: info@opcina-postira.hr 
Općinsko vijeće 
KLASA    : 024-01/22-01/01 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 18. veljače 2022. godine 
 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13, 6/13, 
5/20 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Postira na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 18.02.2022. 
god. donijelo je  
 

ZAKLJUČAK  
 

Članak 1. 
 

             Ovlašćuje se načelnik Općine Postira da sklopi SPORAZUM O SUFINANCIRANJU 
VATROGASNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA, OPĆINA POSTIRA, SUTIVAN I 
NEREŽIŠĆA. 

 
Članak 2. 

 
Nacrt Sporazuma sastavni je dio ovog zaključka. 
 

Članak 3. 
 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku 
Općine Postira“. 
 
 
 

                                                 
 

                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
                                       Toni Glavinić 
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Grad Supetar, Vlačica br. 5, 21400 Supetar, OIB: 16857373591, kojega zastupa 

gradonačelnica Ivana Marković; 

Općina Nerežišća, Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća, OIB: 44288790358, koju zastupa 

načelnik Svemir Obilinović; 

Općina Postira, Polježice 2, 21410 Postira, OIB: 68673526421, koju zastupa načelnik Siniša 

Marović; 

Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21103 Sutivan, OIB: 14934088349, koju zastupa 

načelnik Ranko Blažević, 

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Supetar“, Put Vele luke 12a, Supetar, OIB: 46950824665, 

kojeg zastupa predsjednik Nikica Maričić (dalje u tekstu: DVD Supetar); 

 

sklapaju 

 

 

 

SPORAZUM 

 O SUFINANCIRANJU VATROGASNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA 

SUPETRA, OPĆINA POSTIRA, SUTIVAN I NEREŽIŠĆA 

 

Članak 1. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju: 

- kako su s ciljem smanjenja rizika od požara na svom području te optimizacije troškova 

protupožarne zaštite zajednički izradili Procjenu ugroženosti od požara za područje 

grada Supetra i općina Postira, Nerežišća i Sutivan (dalje: Procjena), koja je izrađena 

u srpnju 2017. godine po tvrtci „Alfa Atest“ d.o.o. iz Splita u skladu sa Zakonom o 

zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i propisima donesenim na temelju 

istog, te po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, 

Policijske uprave Splitsko-dalmatinske i prihvaćena od strane Gradskog vijeća Grada 

Supetar, odnosno općinskih vijeća Općine Postira, Općine Nerežišća i Općine Sutivan 

tijekom ožujka 2018. godine, kojom Procjenom je definirano da će po donošenju iste 

jedinice lokalne samouprave kao Sporazumne strane (dalje u tekstu: JLS) Ugovorom 

urediti međusobne odnose u pogledu financiranja, nadležnosti u planiranju i provedbi 

mjera zaštite od požara te odnosi u ustroju i djelovanju vatrogasnih snaga; 

- kako je na temelju usvojene Procjene ugroženosti od požara za područje grada Supetra 

i općina Postira, Nerežišća i Sutivan donesen Plan zaštite od požara za Grad Supetar 

i Općine Postira, Sutivan i Nerežišća (dalje: Plan), koji je izrađen u siječnju 2018. 

godine po tvrtci „Alfa Atest“ d.o.o. iz Splita kojim Planom su definirane prava i obveze 

u provođenju vatrogasne djelatnosti, nadležnosti u planiranju i provedbi mjera zaštite 

od požara te odnosi u ustroju i djelovanju vatrogasnih snaga; 

 

 

- kako je vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar, Put Vele luke 

12a, Supetar, teritorijalno nadležna zajednička vatrogasna postrojba na području grada 

Supetra i općina Postira, Nerežišća i Sutivan, te je time DVD Supetar odgovorno za 

provedbu vatrogasne djelatnosti na području Sporazumnih strana sukladno Planu, a za 

koju provedbu u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o 

vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19.) (dalje u tekstu: ZoV) odgovara izvršnim 

tijelima JLS; 
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- kako su s ciljem dobivanja bespovratnih sredstava radi izgradnje i opremanja objekta 

„Zajednički vatrogasni dom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar“, u svrhu 

zajedničke prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. Tip operacije 7.4.1.  „Ulaganja 

u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-

2020, dana 22. kolovoza 2018. godine sklopili Partnerski sporazum, ovjeren kod javnog 

bilježnika u Supetru, Dinko Martinović, broj: OV-4324/2018 te potom i Dodatak 

Partnerskom Sporazumu ovjeren kod javnog bilježnika u Supetru, Dinko Martinović, 

broj: OV-1385/21 kojim je načelno uređen način financiranja projekta izgradnje i 

opremanja Zajedničkog vatrogasnog doma DVD Supetar te način i uvjeti korištenja i 

održavanja istog koji se ovim Sporazumom detaljnije reguliraju. 

 

Članak 2. 

Predmet ovog Sporazuma je uređenje međusobnih odnosa Sporazumnih strana u provedbi 

mjera zaštite od požara na području grada Supetra i općina Postira, Nerežišća i Sutivan u dijelu 

zajedničkog financiranja zajedničke vatrogasne djelatnosti koju obavlja vatrogasna postrojba 

DVD Supetar kao teritorijalno nadležna zajednička vatrogasna postrojba. 

 

Članak 3. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se njihova prava i obveze u svezi financiranja 

vatrogasne djelatnosti kroz rad i aktivnosti vatrogasne postrojbe DVD Supetar i DVD Supetar 

u cjelini za svaku proračunsku godinu definiraju u skladu s odobrenim Financijskim planom 

DVD Supetar iz članka 6. ovog Sporazuma i to u udjelima  JLS iskazanim u postocima kako 

slijedi: 

 

Grad/općina Udio u financiranju 

(%) 

Grad Supetar 58,0 

Općina Nerežišća 9,0 

Općina Postira 16,0 

Općina Sutivan 17,0 

 

 

 

 

Udjeli u financiranju iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju minimalna izdvajanja iz proračuna 

JLS sukladno odredbi članka 111. stavak 3. ZoV uz uvećanja istih sukladno odredbi članka 

111. stavak 6. ZoV, a sve u cilju postizanja ciljeva u razvoju vatrogasnih djelatnosti i ciljanog 

nivoa protupožarne zaštite sukladno utvrđenjima Procjene i Plana. 

 JLS se obvezuju razmjerno udjelima utvrđenima u stavku 1. ovog članka, osigurati sredstva u 

svojim proračunima za pokrivanje troškova redovnog vršenja vatrogasnih djelatnosti  utvrđenih 

Planom, provedbu posebnih mjera protupožarne zaštite sukladno aktima nadležnih tijela sa 

nivoa Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije te Hrvatske vatrogasne zajednice i 

Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, odnosno za podmirivanje rashoda za 

zaposlene, materijalne i financijske rashode nužne za obavljanja redovne vatrogasne djelatnosti 

ili posebnih mjera, rashode za nabavku opreme te redovno i investicijsko održavanje objekta 

Zajedničkog vatrogasnog doma DVD Supetar i svu opremu koja je sastavni dio istog, a sve 

sukladno Financijskom planu DVD Supetar za pojedinu godinu. 

Omjer financiranja iz stavka 1. ovog članka Sporazumne strane mogu mijenjati sporazumno.  
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Za promjenu omjera financiranja Aneks Sporazumu treba zaključiti najkasnije do 30. listopada 

tekuće godine za narednu godinu. 

Omjer financiranja iz stavka 1. ovog članka obvezno je predmet analize po Sporazumnim 

stranama nakon usvajanja završnih računa za prethodnu godinu po nadležnim tijelima pojedine 

Sporazumne strane, a uključivo sa usvajanjem završnih računa za sve JLS. 

Pored utvrđenja iz prethodnog stavka omjer financiranja iz stavka 1. ovog članka obvezno je 

predmet analize po Sporazumnim stranama i dva puta godišnje i to sa stanjima planiranih 

proračuna JLS i njihovih mogućih rebalansa tijekom godine sa stanjem na dan 01. srpnja tekuće 

godine te na dan 01. listopada 2021. godine, a u odnosu na planirana sredstva sukladno odredbi 

članka 111. stavak 2. i 3. ZoV. U slučajevima mogućih promjena udjela financiranja koji bi po 

pojedinoj JLS predstavljao odstupanje do 10% neće se vršiti promjena udjela financiranja iz 

stavka 1. ovog članka. 

Za Općinu Nerežišća, Općinu Postira i Općinu Sutivan udjeli financiranja iz stavka 1. ovog 

članka, a u svezi sa odredbom stavka 2. ovog članka, imaju se smatrati obvezama financiranja 

vatrogastva sukladno odredbi članka 111. stavak 4. ZoV. 

 

Članak 4. 

Sporazumne strane obvezne su analizirati i po potrebi Aneksom ažurirati omjere financiranja 

iz članka 3. ovog Sporazuma u roku od 6 (šest) mjeseci od usvajanja nove Procjene  od strane 

predstavničkih tijela svih  JLS, a u skladu s utvrđenjima iste. 

 

Članak 5. 

Sporazumne strane su dužne u mjesečnim obrocima do 15. og u mjesecu uplaćivati svoj dio 

financijskih obveza na račun DVD Supetar, u protivnom ovlašćuju DVD Supetar da protiv onih 

koji ne ispunjavaju uredno svoje obveze pokrene postupak prinudne naplate potraživanja 

sukladno odredbama ovog Sporazuma.  

Sporazumne strane su suglasne kako se model financiranja utvrđen u ovom Sporazumu počinje 

primjenjivati od 1.1.2022. te kako je od istog izuzeto financiranje financijskog leasinga za 

vatrogasno šumsko vozilo kojeg će Grad Supetar financirati sukladno Ugovoru o prijenosu 

sredstava za nabavu vatrogasnog šumskog vozila za DVD Supetar, KLASA:402-07/19-01/21, 

URBROJ: 2104/01-02/1-19-1,  od 20.09.2019. godine. 

 

Članak 6. 

DVD Supetar je obvezno najkasnije do 15. listopada tekuće godine na protokole JLS dostaviti 

prijedlog Financijskog plana DVD Supetar za narednu godinu (dalje u tekstu: Financijski plan), 

a koji Financijski plan su druge Sporazumne strane dužne usvojiti ili dati svoje pisane 

primjedbe u roku 30 (trideset) dana. 

 

Članak 7. 

DVD Supetar ne može bez izričite pisane suglasnosti drugih Sporazumnih strana steći, 

opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna nabavna vrijednost veća od 

200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća kuna). 

 

Članak 8. 

DVD Supetar obvezno je najmanje jednom godišnje, a u pravilu nakon sastavljanja godišnjeg 

financijskog izvješća, odnosno ne kasnije od 01. lipnja tekuće godine, podnijeti izvršnim 

tijelima JLS Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za prethodnu godinu. 

Na zahtjev bilo koje  JLS, DVD Supetar dužno je dostavljati i posebna izvješća, planove rada 

i druge akte. 

 

 

Članak 9. 
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U slučaju prestanka djelovanja DVD Supetar i njegova brisanja iz registra udruga masa 

imovine nabavljene od 1.siječnja 2022. godine, izuzev zgrade i opreme Zajedničkog 

vatrogasnog doma, dijeli se u omjerima utvrđenim člankom 3. ovog Sporazuma, a u skladu s 

tim omjerima JLS mogu posebnim sporazumom odlučiti o preuzimanju pojedinih stvari iz 

preostale imovine koja se može koristiti jedino radi ostvarenja ciljeva protupožarne zaštite tj. 

namjenski za potrebe vatrogastva. 

Uređenje vlasništva nad nekretninom na kojoj se nalazi objekt zajedničkog vatrogasnog biti će 

predmet posebnog Aneksa Partnerskog sporazuma. 

 

 

 

 

 

Članak 10. 

Sporazumne strane su suglasne da je zajednička vatrogasna djelatnost od njihovog posebnog 

interesa te da će međusobne odnose rješavati sporazumno i sa ciljem unaprjeđenja vatrogasne 

djelatnosti. 

DVD Supetar obvezuje se na prvoj narednoj Skupštini provesti postupak izmjene statuta DVD 

Supetar kojim izmjenama će se omogućiti svakoj JLS da ima po jednog predstavnika u 

Skupštini DVD Supetar s pravom glasa. 

 

Članak 11. 

Sporazumne strane su suglasne s odredbama ovog Sporazuma te u znak prihvata istog 

potvrđuju suglasnost vlastoručnim potpisom i pečatom. 

Sporazumne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumno, a u slučaju da 

to ne bude moguće, utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda 

Ovaj Sporazum stupa na snagu 1.siječnja 2022. godine, a isti će se objaviti  u službenim 

glasilima  JLS. 

Ovaj Sporazum je sastavljen u 10 (deset) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana 

potpisnica istog zadržava po 2 (dva) primjerka. 
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Grad Supetar     

Ivana Marković,  gradonačelnica 

 

__________________________ 

          (datum, potpis i pečat) 

KLASA: 

URBROJ: 

 

 

 

Općina Postira 

Siniša Marović, općinski načelnik 

 

__________________________  

          (datum, potpis i pečat) 

KLASA:024-03/22-02/11 

URBROJ:2181-40-02-22-1 

 

 

 

Općina Sutivan 

Ranko Blažević, općinski načelnik 

 

__________________________ 

          (datum, potpis i pečat) 

KLASA: 

URBROJ: 

 

 

Općina Nerežišća 

Svemir Obilinović, općinski načelnik 

 

__________________________ 

          (datum, potpis i pečat) 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

 

 

DVD Supetar 

Nikica Maričić, predsjednik  

DVD-a Supetar 

 

           (datum, potpis i pečat) 

KLASA: 

URBROJ: 
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 Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 
32. Statuta Općine Postira („Službeni glasnik Općine Postira 3/13, 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće 
Općine Postira na 4. sjednici održanoj dana 18. veljače 2022. donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara  

i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  
na području Općine Postira za 2021. godinu 

 
 

I. 
 

 Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara na području Općine Postira za 2021. godinu, KLASA: 024-01/22-01/07, URBROJ: 2181-
40-02-22-1 od 08. veljače 2022. godine. 
 

II. 
 
 Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 

 
III. 

 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 
Postira. „ 

 
                                             

                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                      Toni Glavinić, v.r. 
 
 
KLASA: 024-01/22-01/08 
URBROJ: 2181-40-22-01-1 
Postira, 18. veljače 2022. god. 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 
  ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA 
              OPĆINA POSTIRA 
    Polježice 2, 21410 Postira 
    tel.(021) 632 133 
    fax.(021) 632 133 
    KLASA: 024-03/22-01/07 
    UR.BROJ: 2181-40-02-22-1 
    U Postira, 08. veljače 2022. god. 
 
 
 Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 
46. Statuta Općine Postira („Službeni glasnik Općine Postira“ broj 3/13, 6/13,  5/20 i 5/21), općinski 
načelnik Općine Postira podnosi  
 

 
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I STANJU PROVEDBE 

PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
NA PODRUČJU OPĆINE POSTIRA ZA 2021. GODINU 

 
 

1.  UVOD 
 
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. 
 

2. PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
2.1.  Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne  novine“ broj  92/10), Općina Postira je donijela 
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u 2017. godini te Plan zaštite od požara u 2018. 
godini. Također je donesen Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 2021. godine. 
 
2.2.  Općina Postira donijela je 30. travnja 2020. godine Provedbeni plan unapređenja  zaštite od požara 
na svojem području za 2020. godinu, KLASA: 022-05/20-01/15 
          URBROJ : 2104/05-02-20-01 
2.3.  Vatrogasna postrojba organizirana je u skladu s Planom zaštite od požara grada Supetra te općina 
Postira, Sutivan i Nerežišća te može djelotvorno i pravodobno djelovati na cijelom navedenom području. 
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2.5.  DVD Supetar je organiziran i opremljen sa stalnim 24 satnim dežurstvom te se vrše  izlasci na 
vatrogasne intervencije kao i zaprimanje informacija i  izvještavanje nadležnih tijela. 
2.6. U 2021. godini izvršen je inspekcijski nadzor nadležne inspekcijske službe nad stanjem opremljenosti 
i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine, te je stanje opremljenosti i 
osposobljenosti dobro. 
2.7. Hidrantska mreža na području općine Postira nije u adekvatnom stanju te je potrebno izvršiti 
adekvatne popravke . 
 

3. VATROGASNA INFRASTRUKTURA 
 
Na području Općine Postira djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar operativno pokriva cijelo područje općine Postira. 
DVD Supetar od važnije opreme ima: terensko vozilo za gašenje požara, traktorsku cisternu i agregate, 
zaštitna odijela, radna vatrogasna odijela uključujući čizme, opasače, komplete i kacige, radne 
kombinezone i drugu zaštitnu opremu: tlačne i usisne cijevi različitih promjera, aparati za gašenje požara 
prahom i ugljičnim dioksidom te leđne naprtnjače. 
U 2021. godini nije nabavljana dodatna zaštitna oprema i tehnika za vatrogastvo.  
 

4. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE 
 
Vatrogasne postrojbe spremne su intervenirati u slučaju požarnih, tehničkih i drugih intervencija.  
 U 2021. godini obavljeni su redoviti liječnički pregledi operativnih vatrogasaca i propisana 
osposobljavanja članova.  
 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) DVD Supetar osigurao je 
stalno vatrogasno dežurstvo, uz redovno obavještavanje javnosti o poduzimanju potrebnih mjera 
prevencije nastanka požara i zaštite od požara na otvorenom prostoru u vrijeme povećane opasnosti od 
požara. 
 

5. FINANCIRANJE VATROGASTVA 
 
Općina Postira je kroz Proračun za 2021. godinu provodila financiranje vatrogastva sukladno članku 43. i 
45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 
80/10) kroz Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti, u ukupnom iznosu od 250.00,00 
kuna. 
 
 
 
 
 
 

6. ZAKLJUČAK 
 
Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno osposobljavanje i uvježbavanje 
pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske 
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama.  
Svi operativni vatrogasci prolaze osnovna osposobljavanja, a osposobljavanje se povremeno nadopunjava 
seminarima i vježbama. 
Stanje zaštite od požara na području Općine Postira je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i održalo potrebno 
je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od požara, 
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srednjoročne planove nabave neophodne vatrogasne opreme, sustavno raditi na uključivanju što većeg 
broja mladih u vatrogasne postrojbe i provoditi stalnu edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka požara 
kao i preventivnom djelovanju. 
 
                                                                                                                          
            OPĆINSKI NAČELNIK 
              Siniša Marović, v.r. 
 
 
                                                                                                        
 
 
OBRAZLOŽENJE  
 
Pravni temelj 
 
Stavkom 8. članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) propisano je da 
predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje 
razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.  
 
Slijedom navedenog, daje se na razmatranje izvješće u predloženom tekstu.  
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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 15/13, 78/15, 12/18 
i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 32. Statuta Općine Postira („Službeni Glasnik Općine Postira“ broj 
3/13, 6/13, 5/20 i 5/21) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, Općinski 
načelnik Općine Postira donosi  
 

   O D L U K A 

da za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Postira  

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 

 

Članak 1. 

Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu investicije 
Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-01/21-04/0073, URBROJ: 2181/1-10/14-21-0002 od 16. 
studenoga 2021.) za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Postira 
bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.  

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Postira u suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije  
Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Članak 2. 

Odluka o izradi III. IDPPU Općine Postira se donosi temeljem odredbi članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a III. ID PPUOP izradit će se sukladno Pravilniku 
o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11). 
Razlozi za izradu III. IDPPU Općine Postira su:  
- usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu PPSDŽ),  
- iz građevnog područja „brisati“ IGPIN Ugostiteljsko-turističke namjene TZ bok, 
- odredbama za provođenje utvrditi najveću dozvoljenu površinu štala i ostalih poljodjelskih zgrada, 
- odredbama za provođenje utvrditi najveću dozvoljenu površinu pomoćnih objekata, 
- u odredbe za provođenje ugraditi Mišljenje Arhitektonskog fakulteta (urbroj: 251-63-19/055/21-19) od 
25.02.2021., 
- promjena lokacije vodospreme „Dol“ 
- poprečni presjek kod postojećih prometnica zadržati u skladu s postojećim uvjetima u izgrađenom dijelu 
GPN-a, 
- uzdužni presjek postojećih i planiranih cesta, u odnosu na postojeće stanje terena, omogućiti do 20%, 
- postojeće površine GPN-a neće se mijenjati. 
 
Ciljevi i programska polazišta III. IDPPU Općine Postira prvenstveno se odnose na usklađivanje temeljnog 
prostorno-planskog dokumenta Općine Postira s PPSDŽ te usklađivanje uvjeta propisanih Odredbama za 
provođenje, kako bi se spriječila devastacija prostora Općine Postira. 
 
Obuhvat III. IDPPU Općine Postira obuhvaća cijelo područje Općine Postira. 
 

Članak 3. 
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Nositelj izrade predmetnih III. IDPPU Općine Postira je Jedinstveni upravni odjel Općine Postira. Izrađivač 
prijedloga predmetnih IDPPU je Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i 
pejzažnu arhitekturu iz Zagreba.    

 

Članak 4. 

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetne III. IDPPU Općine 
Postira proveden je postupak Prethodne ocjena prihvatljivosti za Ekološku mrežu te je Upravni odjel za 
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije donio 
Obvezujuće mišljenje (KLASA: 351-04/21-01/0066, URBROJ: 2181/1-10/06-22-0004  od 18. siječnja 2022.) 
da su predmetne izmjene prihvatljive za Ekološku mrežu RH i za iste nije potrebno provesti postupak 
Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.  

 

Članak 5. 

U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog 
utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine Postira zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih 
posebnim propisima:  

 

1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 
Porinova bb, 21000 Split, 

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, 
Moliških Hrvata 1, 21000 Split,  

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, 
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske Bratske zajednice 9, 21000 Split, 

4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu 
i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split, 

5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Domovinskog 
rata 2/IV, 21000 Split, 

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 
Split, 

7. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split,  
8. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 

Split, 

9. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split, 

10. HOPS, Prijenosno područje Split, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split,  
11. HEP-ODS d.o.o., DP Elektra, Vrilo 7, 21400 Supetar, 
12. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, 21000 Split, 

13. Vodovod Brač d.o.o., Ulica Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar 

 

Unutar propisanog roka za očitovanje (30 dana) zaprimljena su sljedeća mišljenja tijela koja su sudjelovala 
u postupku (8):  

 

- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu 
i investicije, mišljenje od 03. siječnja 2022. (KLASA: 351-02/21-04/0078, URBROJ: 2181/1-10/14-
22-0002) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne III. IDPPU Općine Postira nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,  
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- Hrvatske šume d.o.o., mišljenje od 14. prosinca 2021. (KLASA: ST/17-1949, URBROJ: 15-00-06/01-
21-11) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne III. IDPPU Općine Postira nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;  

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, 
Služba inspekcijskih poslova Split, mišljenje od 07. prosinca 2021. (KLASA: 214-02/21-11/462, 
URBROJ: 511-01-368-21-2) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetne III. IDPPU nije 
potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;  

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, 
mišljenje od 07. prosinca 2021. (KLASA: 350-02/21-01/193, URBROJ: 511-01-366-21-2) u kojem je 
u bitnom navedeno da za predmetne III. IDPPU Općine Postira nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš.  

- HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Prijenosno područje Split, mišljenje od 08. 
prosinca 2021.(KLASA: 700/21-15/949, URBROJ: 3-200-002-05/ID-21-02)  u kojem je u bitnom 
navedeno da za III. IDPPU Općine Postira nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš;  

 

- Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za strateško planiranje, mišljenje od 
20. prosinca 2021. (KLASA: 350-02/16-01/88, URBROJ: 345-400-440/517-21-14) u kojem je u 
bitnom navedeno da za III. IDPPU Općine Postira nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš;  

 
- Vodovod Brač d.o.o., mišljenje od 20. prosinca 2021. (BROJ: 01-0243/21-1 M.O.) u kojem je u 

bitnom navedeno da za III. IDPPU Općine Postira nije očekivan utjecaj na okoliš;  

 
- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, mišljenje od 06. prosinca 

2021.(BROJ: 401300416/341714394/2021RB u kojem je u bitnom navedeno da za III. IDPPU 
Općine Postira nema potrebe za izradom strateške procjene utjecaja na okoliš.  

Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene je, da za III.  Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Postira nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja 
na okoliš.  

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
predmetne III. IDPPU Općine Postira donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja 
planiranih IDPPU na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja nadležnih tijela.  

 

Članak 6. 

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:  

 

1. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-
dalmatinske županije isključio je negativne utjecaje za okoliš i Ekološku mrežu;  

2. Nadležna javnopravna tijela koja su sudjelovala u postupku dostavila su mišljenja temeljem kojih 
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš; 
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3. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete te vrstu alociranja izvora zahvata i drugih aktivnosti 
za provedbu predmetnih izmjena i dopuna nije potrebna strateška procjena jer planirane 
aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,  

4. Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, predmetne izmjene 
i dopune su usklađene sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš,  

5. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.  

 

Članak 7.. 

Općina Postira dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08). 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom Glasniku Općine Postira“ . 

 

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK   

                                                                                                       OPĆINE POSTIRA 

      

KLASA: 024-03/22-01/06 

URBROJ:  2181-40-02-22-1 

Postira, 28. siječnja 2022.                                                                                                                                        
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