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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 8. sjednici održanoj 07.04.2022. godine donosi 
 

Odluku o izradi 
 

II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
POSTIRA – ISTOK: CRNA I BILA PLOČA – MALA LOZNA 

 
OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira – Istok: Crna i Bila Ploča 
– Mala Lozna (Službeni glasnik Općine Postira br. 6/17, 6/19) u daljnjem tekstu: Odluka. 

Članak 2. 

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Postira – Istok: Crna i Bila Ploča – Mala Lozna (u daljnjem tekstu II. ID UPU), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu 
UPU-a, razlozi za izradu II. ID UPU-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 II. ID UPU-a, rokovi za 
izradu plana te izvori financiranja II. ID UPU-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 II. ID UPU 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 II. ID UPU 

(1) Razlozi za izradu II. ID UPU su  
-  izmjena odredbi za provođenje u dijelu uvjeta gradnje  
-  dio katastarske čestice u općinskom vlasništvu (k.č.1300/22 i 1300/43 k.o. Postira) iz krajobrazno-uređenih 

površina prenamijeniti u mješovitu namjenu 
- promijeniti uvjete za oblikovanje građevnih čestica 
- promijeniti uvjete za udaljenost površina za gradnju u odnosu na rub građevnih čestica 
- brisati razlikovanje površina za gradnju osnovne i ostalih zgrada na građevnim česticama 
-  povećanje najvećeg dozvoljenog nagiba ceste 
-  ugraditi zahtjeve fizičkih i pravnih osoba u skladu sa zakonom i strukom, a koji imaju određeni pravni 

interes na području obuhvata UPU-a 
- usklađenje s III. ID PPUO Postira. 

Članak 5. 
Obuhvat II. ID UPU 

(1) Obuhvat II. ID UPU pokriva područje obuhvata temeljnog UPU-a. 

Članak 6. 
Ocjena stanja u obuhvatu II. ID UPU 

(1) Područje UPU-a postepeno se priprema za konačno uređenje (izgradnja dijela prometne mreže i 
preparcelacija zemljišta temeljem odredbi i postavki važećeg UPU-a (Službeni glasnik Općine Postira br. 6/17, 6/19). 

Članak 7. 
Ciljevi i programska polazišta II. ID UPU 

(1) Ciljevi i programska polazišta II. ID UPU-a utvrđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima ove 
Odluke. 

Članak 8. 
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu plana 

(1) Za izradu II. ID UPU nije potrebna izrada nikakvih posebnih stručnih podloga. 

Članak 9. 
Način pribavljanja stručnih rješenja 

(1) Stručna rješenja izradit će odabrani stručni izrađivač II. ID UPU-a. 



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

(1) II. ID UPU 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 – katastarske karte u postojećem mjerilu, ali u HTRS96 koordinatnom sustavu. 

Članak 11. 
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima,  

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

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe koja i sudjeluju u 
postupku izrade Plana: 

1.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 
2.    Vodovod Brač, Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar 
3.  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske 

županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 
4.  HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Supetar, Vrilo 7, 21400 Supetar 
5.  Uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije, Ul. Ruđera Boškovića 22, 21000 Split 
6.  MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 8, 21000, Split 
7.  Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Moliških Hrvata 1, 21 000 Split 
8.  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 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 10 dana dostave zahtjeve za izradu II. ID UPU, 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 II. ID UPU. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. 

Članak 12. 
Rokovi za izradu II. ID UPU-a 

(1) Rokovi za izradu II. ID UPU-a po fazama su: 

- Dostava podataka, planske smjernice i propisani dokumenti za izradu UPU-a od strane JPT-a iz članka 11 
ove Odluke: 10 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu  zahtjeva, 

- Izrada nacrta prijedloga II. ID UPU-a : u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi, odnosno 
dobivanja zaprimljenih zahtjeva i posebnih uvjeta JPT 

- Utvrđivanje prijedloga II. ID UPU-a za javnu raspravu: 8 dana od utvrđivanja Zaključka načelnika, 

- Trajanje javne rasprave o prijedlogu II. ID UPU-a: 8 kalendarskih dana,  

- Izvješće o javnoj raspravi: 8 dana od dostave pristiglih primjedbi, prijedloga i zahtjeva na prijedlog II. ID 
UPU-a; 

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga II. ID UPU-a: 8 dana od objave Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga II. ID UPU -a: 8 dana od dostave Zaključka načelnika o utvrđivanju 
konačnog prijedloga, 

- Donošenje II. ID UPU-a na Općinskom vijeću Općine Postira.  

Članak 13. 
Izvori financiranja izrade II. ID UPU 

(1) Izradu II. ID UPU financirat će iz proračuna Općine Postira. 

Članak 14. 
Završne odredbe 

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

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

 
 
KLASA: 024-01/22-01/15     Predsjednik Općinskog vijeća 
UR.BROJ: 2181-40-01-22-1 
Postira, 07.04.2022. god.              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    : : 024-01/22-01/14 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 07. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 07.04.2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

 
Članak 1. 

 
                  Usvaja se Prijedlog Nikše Rajevića za sklapanje vansudske nagodbe. Prijedlog je sastavni dio ove 
Odluke.  

                                                              
                                                               Članak  2. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Postira“. 

 
 
 
                                                                                                
 
 
                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                             Toni Glavinić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
                  

                       
         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    : 024-01/22-01/16 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira, 07. travnja 2022. god. 
 
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 32. Statuta 
Općine Postira ("Službeni glasnik Općine Postira 3/13, 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Postira 
je na 8. sjednici održanoj 7. travnja 2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja  

 
Članak 1. 

 
              Ovom odlukom donosi se Odluka o raspisivanju i  utvrđuje se tekst natječaja s uvjetima za 
osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Postira radi izgradnje obiteljske kuće, s 
mogućnošću otkupa nekretnine na kat. čest. zem. 1300/24, 1300/25, 1300/40, 1300/41 i 1300/42 sve k.o. 
Postira. 

 
Članak 2. 

 
Otkupna cijena kao i mjesečna naknada predmetnih nekretnine određena je u Elaboratu o procijeni 

vrijednosti predmetne nekretnine, izrađenom od strane ovlaštenog sudskog procijenitelja Mate 

Tonkovića iz Splita, Smiljanićeva 2, T.D: 25/18-VJ. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine za raspisivanje natječaja čiji tekst kao prilog je sastavni dio ove Odluke. 

 

 
 
 

Članak 4. 
 



Tročlano povjerenstvo za otvaranje i obradu pristiglih ponuda, i dostavu Prijedloga odluke o sklapanju 
ugovora na pravo građenja Općinskom vijeću čine: Marko Radić, Nikola Matulić i Annika Lehman 
Marković. 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasniku Općine Postira. 
 
         
                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                 Toni Glavinić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst natječaja: 
 
 

N A T J E Č A J 
 

za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Postira 
radi izgradnje obiteljske kuće, s mogućnošću otkupa nekretnine 

 
Javnom natječaju izlažu se nekretnine u Općini Postira i to: 
 

1300/24 K.O.POSTIRA 830 M2 107,68 eur 127.919,60 eur 

1300/25 K.O.POSTIRA 638 M2 82,77 eur 98.328,56 eur 

1300/40 K.O.POSTIRA 774 M2 100,41 eur 119.288,88 eur 

1300/41 K.O.POSTIRA 778 M2 100,93 eur 119.905,36 eur 

1300/42 K.O.POSTIRA 786 M2 101,97 eur 121.138,32 eur 

 
Oznaka zemljišnoknjižne čestice / Katastarska općina / Površina / Mjesečna naknada za Pravo građenja / 
Otkupna cijena. 
 

I. Pravo građenja na predmetnim nekretninama osniva se radi izgradnje obiteljske kuće na 99 
(slovima: devedeset devet) godina, uz mogućnost otkupa nakon 10 (slovima: deset) godina, 
prilikom čega će se otkupna cijena umanjiti za do tada uplaćenu naknadu. 

II. Za svrhu ovog Natječaja Ponuditelj može biti bračni ili izvanbračni par te samohrani roditelj. 
III. Ponuditelj mora biti državljanin Republike Hrvatske (ako se radi o bračnoj ili izvanbračnoj 

zajednici, onda oba ponuditelja moraju biti državljani Republike Hrvatske). Ukoliko je ponuditelj 
bračni par/izvanbračni par, jedan od njih  mora imati prebivalište u Općini Postira u trenutku 
prijave na natječaj i najmanje 3 (slovima: tri) godine unatrag, što isto vrijedi i kad je ponuditelj 
samohrani roditelj.    

IV. Jedan ponuditelj (bračni par/izvanbračni par/samohrani roditelj) može dati ponudu za pravo 
građenja za najviše 2 (slovima: dvije) nekretnine, s početnim cijenama za pravo građenja 
navedenim u Tablici te u ponudi naznačiti red prvenstva, s tim da se Ugovor o osnivanju prava 
građenja može sklopiti isključivo za jednu nekretninu. U slučaju da više ponuda ponuditelja bude 
ocijenjeno kao najpovoljnije, Ugovor o osnivanju prava građenja sklopit će se za onu nekretninu 
koja je navedena ranije po redu prvenstva. 

V. Ponuda naknade za pravo građenja smatrati će se i ponudom za otkup nekretnine (koji neće biti 
obvezan), a ponuđeni iznos otkupne cijene računati će se na način da se početna otkupna cijena 
za nekretninu uvećava proporcionalno uvećanju ponuđene naknade za pravo građenja u odnosu 
na početnu cijenu za naknadu za pravo građenja. 

VI. Ponuditelji ne smiju u trenutku davanja ponude biti stariji od 50 godina. 
VII. Ponuditelji niti članovi njihovog domaćinstva, ne smiju imati u vlasništvu/suvlasništvu obiteljsku 

kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili poslovni prostor na području Republike Hrvatske ili neku 
drugu vrstu nekretnine na području Republike Hrvatske (uključujući i građevinsko zemljište) koja 
rješava njihovo stambeno pitanje. Vlasništvo nekretnine ne mogu imati niti djeca ponuditelja, 
ako žive u istom kućanstvu ili imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i ponuditelji. 

VIII. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn u korist proračuna Općine Postira, 
broj računa: IBAN: HR2623900011835000007, Model: HR 24, poziv na broj 7706-OIB, koja se 
uračunava u naknadu za pravo građenja. 



IX. Ponuditelji trebaju u prijavi naznačiti puno ime i prezime, OIB i adresu, naznačiti nekretninu/e za 
koju/e se dostavlja ponuda za osnivanje prava građenja uz naznaku ponuđene cijene za pravo 
građenja (mjesečna naknada) te priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 
1. Prijavu / ponudu; 
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini 
3. Preslika osobne iskaznice; 
4. Rodni list ponuditelja, ne stariji od 6 (slovima: šest) mjeseci; 
5. Dokaz o sklopljenom braku (vjenčani list), Izjava pod punom kaznenom i materijalnom 

odgovornošću ovjerena od strane Javnog bilježnika kojom se dokazuje postojanje izvanbračne 
zajednice, odnosno dokaz o skrbništvu nad djetetom/djecom za samohrane roditelje.  

6. Dokaz o zaposlenju ponuditelja; 
7. Popis članova domaćinstva (s naznakom punog imena i prezimena, OIB-a i adrese), i 

zanimanje (zaposlenje), zajedno s odgovarajućim dokazima o zaposlenju, kao i odnos sa 
ponuditeljem. Za potrebe ovog Natječaja, članovi domaćinstva smatrati će se osobe koje će s 
ponuditeljem živjeti u obiteljskoj kući koja će se izgraditi na pravu građenja; 

8. Izjavu ponuditelja, danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom 
odgovornošću, kako ponuditelj niti njegovi članovi domaćinstva, niti njegova djeca i koja žive 
u istom kućanstvu ili imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i ponuditelji nemaju u 
vlasništvu/suvlasništvu obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili poslovni prostor na 
području Republike Hrvatske ili neku drugu vrstu nekretnine na području Republike Hrvatske 
(uključujući i građevinsko zemljište) koja u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje. 

9. Dokaz nadležnog tijela (Suda i Katastra) da Ponuditelj na području Općine Postira i otoka 
Brača nema u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan 
za odmor ili poslovni prostor. 

10. Potvrdu odjela za financije i računovodstvo Općine Postira da Ponuditelj nema dospjelih i 
nepodmirenih obveza prema Općini Postira. 
 

Općina Postira će zatražiti od Državne geodetske uprave službeni podatak da ponuditelji nisu upisani u 
posjedu na građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili poslovni prostor na 
području Republike Hrvatske 
 
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti za oba bračna druga, odnosno oba člana izvanbračne 
zajednice, osim dokaza o uplati jamčevine. 
 

X. Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu na adresu: 
Općina Postira, Povjerenstvo za prikupljanje ponuda, Polježice 2, 21 410 Postira s naznakom „Natječaj 
za osnivanje prava građenja radi izgradnje obiteljske kuće – ne otvaraj“ 

a) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na web stranici Općine 
Postira i oglasnoj ploči Općine Postira.  

XI. Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda koja će se 
održati u zgradi Općine Postira, Polježice 2, dana ___________________ 

XII. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
XIII. Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja u Natječaju za osnivanje prava građenja je: 

b) najveći ponuđeni iznos uz uvjet da udovoljava svim ostalima kriterijima Natječaja; 
c) u slučaju da se za određenu nekretninu javi više ponuditelja sa jednakom ponudom, kao 

kriterij za utvrđivanje prava prvenstva uzeti će se broj maloljetne djece ponuditelja. 
XIV. S izabranim ponuditeljima zaključiti će se ugovori o osnivanju prava građenja. 



XV. Sudjelovanjem na Natječaju i podnošenje pisane ponude istovremeno predstavlja i suglasnost 
svakog Ponuditelja i sa sljedećim posebnim uvjetima Natječaja i posljedicama koje iz istih 
proizlaze:  
a) Općina Postira kao osnivač prava građenja je vlasnik nekretnine koja je predmet ovog 

Natječaja, a Ponuditelj kao nositelj prava građenja ima interes da se na nekretnini koja je 
predmet ovog Natječaja osnuje pravo građenja radi izgradnje obiteljske kuće;  

b) Općina Postira može jednostrano raskinuti Ugovor o osnivanju prava građenja u sljedećim 
situacijama te zadržava pravo tražiti naknadu štete koja joj je nastala zbog raskida:  
- ako nositelj prava građenja ne ishodi dozvolu za izgradnju obiteljske kuće u roku od 36 

(slovima: tridesetišest) mjeseci od dana osnivanja prava građenja u zemljišnim knjigama 
Općinskog suda u Splitu, zemljišno – knjižni odjel u Supetru, a u daljnjem roku od 60 
(slovima: šezdeset) mjeseci od ishođenja dozvole ne dovrši izgradnju obiteljske kuće, te u 
njoj ima administrativno i stvarno prebivalište;  

- ako na pravu građenja nositelj prava građenja ne izgradi zgradu koja predstavlja obiteljsku 
kuću, odnosno zgradu koja je u skladu sa odobrenom građevinskom dokumentacijom, 
odnosno izgradi zgradu koja služi drugoj svrsi, a ne stanovanju; 

- ako nositelj prava građenja ne poštuje sve primjenjive propise prilikom izgradnje te 
izgradnju ne izvodi sukladno ishođenim dozvolama ili pravilima struke;  

- ako nositelj prava građenja ne plaća naknadu za pravo građenja sukladno Ugovoru o 
osnivanju prava građenja; 

- ako nositelj prava građenja da cijelu obiteljsku kuću na korištenje ili uporabu bilo kojoj 
trećoj strani (najam, zakup), odnosno na bilo koji način raspolaže pravom građenja 
(prijenos); 

- u drugim slučajevima predviđenim primjenjivim propisima ili u slučaju povrede drugih 
ugovornih odredbi;  

- ako nositelji prava građenja za vrijeme trajanja Ugovora o osnivanju prava građenja 
prekinu prebivalište na Ugovornoj nekretnini, a koje mora započeti najkasnije 72 (slovima: 
sedamdesetidva) mjeseca od dana osnivanja prava građenja; 

c) u slučaju da pravo građenja prestane po bilo kojoj osnovi, Nositelj prava građenja dozvoljava 
osnivaču prava građenja da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava 
građenja;  

d) Općina Postira zadržava pravo da u slučaju da za vrijeme trajanja Ugovora o osnivanju prava 
građenja sazna za činjenice koje joj nisu mogle biti poznate u vrijeme sklapanja Ugovora o 
pravu građenja, a koje se odnose na uvjete ovog Natječaja, da jednostrano raskine ugovor o 
osnivanju prava građenja te traži naknadu štete koja joj je nastala zbog raskida.  

e)  u slučaju da bude više zainteresiranih za jednu nekretninu, a za drugu nekretninu ne bude 
nikog, povjerenstvo može ponuditeljima ponuditi ostvarivanje prava građenja na nekoj od 
drugih nekretnina ponuđenih ovim natječajem, od one za koju je ponuditelj podnio zahtjev. 

XVI. Ponuditelj snosi sve troškove vezane za zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja, 
javnobilježničke i zemljišno – knjižne pristojbe, porezne obveze te sve druge troškove u vezi sa 
provedbom ugovora.  

XVII. Ponuditeljima koji ne uspiju na Natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 (slovima: osam) dana od 
dana donošenja konačne odluke Općinskog vijeća, a ponuditelj koji je uspio u Natječaju, pa 
odustao gubi pravo na povrat jamčevine. 

XVIII. Sudionik Natječaja je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Općini u roku od 15 
(slovima: petnaest) dana od primitka ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od 
Natječaja. 

XIX. Podnošenjem prijave na Natječaju, ponuditelj dobrovoljno daje privolu Općini Postira da 
prikuplja osobne podatke iz njegove prijave i da ih obrađuje sukladno pozitivnim propisima o 



Zaštiti osobnih podataka, a isti će se koristiti u postupku provedbe javnog Natječaja. Ponuditelj je 
suglasan i dobrovoljno daje privolu Općini Postira da dio prikupljenih osobnih podataka (i to 
njegovo ime, prezime te adresu prebivališta) objavi na oglasnoj ploči Općine Postira u okviru 
objave rezultata provedenog Natječaja kako bi se sa istima upoznali svi sudionici Natječaja. 

XX. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti cijeli ili dio Natječaja, a u tom slučaju ponuditelji imaju 
pravo samo na povrat jamčevine. 

XXI. Sve obavijesti u vezi nekretnina koje su predmet ovog Natječaja mogu se dobiti  putem mail-a 
nacelnik@opcina-postira.hr ili broj telefona 021/717 910. 

 
 
 
                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK  
 
                                                                                                              Siniša Marović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

mailto:nacelnik@opcina-postira.hr


                       
         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    : 024-01/22-01/17 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira, 07. travnja 2022. god. 
 
 
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 32. Statuta 
Općine Postira ("Službeni glasnik Općine Postira 3/13,6/13, 5/20 i 5/21) , Općinsko vijeće Općine Postira 
je na svojoj 8. sjednici održanoj 07. travnja 2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju i provođenju natječaja  
za prodaju nekretnina označenih kao  

kat.čest.zem. 1300/38 i 1221/189 k.o. Postira 
 

Članak 1. 
 

                Raspisuju se natječaji  za prodaju nekretnina označenih kao kat.čest.zem. 1300/38 - 822 m2 i 
1221/189- 438 m2 k.o. Postira.  

 
Članak 2. 

 
                Tržišna vrijednost predmetnog dijela nekretnine određena je u Elaboratima o procijeni 
vrijednosti predmetne nekretnine, izrađenom od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja Mate Tonkovića 
koja se nalazi u prilogu ove odluke. 
 

Članak 3.  
 

   Postupak objave te prikupljanja i otvaranja pisanih ponuda provest će Jedinstveni upravni odjel 
Općine Postira, zajedno sa tročlanom komisijom imenovanom od strane  općinskog načelnika. Komisija 
će  izraditi  prijedlog odluke i dostaviti Općinskom vijeću na odlučivanje. 

 
                                                               
 

Članak 4. 
 
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Postira. 
 



 
                                                                                                        
 
                                                                                                      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    : 024-01/22-01/18 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira, 07. travnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/13 , 6/13 i 5/20 i 5/21), i 
temeljem Članka 2., podstavak .2 točka 4. Pravilnika o jednostavnim građevinama ("Narodne novine", 
broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)  Općinsko vijeće Općine Postira, na svojoj 8. sjednici održanoj 
07. travnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU  

o postavljanju spomenika 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom definira se izgradnja spomenika Blaženom Alojziju Stepincu. 
 

Članak 2. 
 

Spomenik će se postaviti na kat.čest.zem. 881/44 k.o. Postira, zemljištu u vlasništvu 
Općine Postira, sukladno ARHITEKTONSKOM PROJEKTU - AP-01/20-19. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u „Službenom glasniku Općine 

Postira“. 
 
 
 
                                Predsjednik Općinskog vijeća 
 
               Toni Glavinić 
      
 
 
 
 
 
 



                      
         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    : 024-01/22-01/19 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira, 07. travnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/13 , 6/13, 5/20 i 5/21), i 
temeljem Članka 2 , podstavak 2 točka 4 Pravilnika o jednostavnim građevinama ("Narodne novine", 
broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) Općinsko vijeće Općine Postira, na svojoj 8. sjednici održanoj 
07. travnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU  

o postavljanju spomenika 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom definira se izgradnja spomenika Maslini. 
 

Članak 2. 
 

Spomenik će se postaviti na kat.čest.zem. 917/1 k.o. Postira, zemljištu u vlasništvu 
Općine Postira, sukladno idejnom rješenju akademskog kipara Mate Roščića. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u „Službenom glasniku Općine 

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



                    

 

                        
         REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2, 21410 POSTIRA  
tel (021) 63 21 33 
fax (021) 63 21 07 
e-mail: info@ opcina-postira.hr 
Općinsko vijeće 
KLASA    : 024-01/22-01/20 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira, 07. travnja 2022. god. 
 
 
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj NN 67/08, 

48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 32. Statuta Općine Postira ("Službeni 
glasnik Općine Postira broj 3/13 , 6/13 i 5/20 ), Općinsko vijeće Općine Postira, na svojoj 8. sjednici održanoj 
dana 7. travnja 2022. godine, donosi   
 
 

O D L U K U 
o uređenju prometa na području naselja Postira 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

  
Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na 

području naselja Postira – unutar samog naselja Postira omeđenim s južne strane županijskom cestom 

ŽC-6161, a koje obuhvaća i lokalnu cestu LC-67126, (u daljnjem tekstu: Naselje) te mjere za njihovo 

provođenje. 
 

Članak 2. 
 

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, parkirališne 

površine, pješačke zone i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području 

Naselja. 
 

Članak 3. 
 

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama 
propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 



64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i ovom Odlukom. 
Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi 

mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa. 
 

Članak 4. 
 

Sastavni dio i grafička podloga ove Odluke je projekt – prometni elaborat: „Uređenje 
prometa na području općine Postira – naselje Postira” oznake T.D. 3/22 (u daljnjem tekstu: Projekt) 
izrađen od tvrtke PROMETNI PROJEKTI  d.o.o.. iz Splita, Požeška 2, OIB 74490150108, u sklopu 
procesa ishođenja rješenja - „prethodne suglasnosti“ Ministarstva unutarnjih poslova. 
 

 
II. UREĐENJE PROMETA  

 
Članak 5. 
 

Uređenjem prometa, u smislu ove Odluke, smatra se određivanje: 
 

1. cesta s prednošću prolaska,  
2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa, 
3. tehničko uređenje prometa, 
4. ograničenja brzine kretanja vozila,  
5. prometa pješaka i vozača motorkotača, 
6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,  
7. zona smirenog prometa,  
8. pješačkih zona.  
 
II.1. Određivanje cesta s prednošću prolaska 

 
Članak 6. 

 
       Kao ceste s prednošću prolaska na području naselja Postira utvrđuju se slijedeće ulice: 
 
1. Ulica „Strančica“ (LC67126) ima prednost pred svim prometnicama, osim na križanju sa ŽC 6161; 
2. Ulica Polježice u odnosu na „Put pjace“ i „Put luke“ 
3. Ulica „Molo Lozna“ ima prednost u odnosu na sve prometnice osim na križanju sa ŽC 6161; 
4. Ulica „Put Piska“ ima prednost prolaska pred ulicom „Put Prje“; 
5. Ulica „Vrilo“ u odnosu na ulicu „Put sv. Duha“, 
4. Ulica „Put Šantića vode“ ima prednost prolaska pred ulicama „Put Guvna“, „Grodac“, „Vrh Grodca“ i 

„Pavišića vrtli“; 
5. Ulica „Zastivonje“ ima prednost prolaska pred ulicom „Put Šantića vode“. 
 
II.2. Određivanje dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa 
 

Članak 7. 
 

         U svim ulicama na području  Naselja promet se obavlja u dva prometna smjera, osim u ulicama iz članka 
8. ove Odluke. 



Članak 8. 
 

         Ulice ili dijelovi ulica u Naselju na kojima se promet odvija kolnikom u samo jednom prometnom smjeru 
su: 

1. Ulica „Polježice“ od raskrižja s ulicom „Put Pjace“, i to u smjeru sjever-jug; 
2. Ulica „Put Svetog Duha“ od mjesnog groblja Postira do spoja s ulicom „Put Piska“ u smjeru istok-

zapad; 
3. Ulica „Put guvna“ u smjeru zapad – istok; 
4. Ulica „Grodac“ u smjeru zapad – istok; 
5. Ulica Vrh Grodca“ u smjeru zapad – istok; 
6. Ulica „Mala lozna III“ u smjeru zapad – istok; 
7. Ulica „Mala lozna IV“ u smjeru zapad – istok do odvojka prema ulici „Mala lozna III“. 

 
II.3. Ulice sa ograničenim prometom 
 

Članak 9. 
 

Zabranjuje se promet motornim vozilima u odvojcima ulica između ulica „Put guvna“ i „Molo lozna“, između 
ulica „Put guvna“ i „Punta sv. Mikule“ za sva vozila osim vozila stanara zbog građevinskih elemenata 
prometnice. 
Zabranjuje se promet na prilazima pješačkoj zoni u ulicama „Porat“ do ulice „Paranjegota kala“ i „Rot“ do 
ulice „Porat“ za sve skupine vozila osim onih koje su navedene na dopunskim pločama uz znak zabrane 
prometa (motocikli i stanari). 
Zabranjuje se promet svih motornih vozila u pješačkoj zoni u ulici „Porat“ od „Paranjegota kale“ do ulice „Rot“ 
te u ulici „Porat“ od crkvice sv. Ante do ulice „Polježice“. 
 
   

Članak 10. 
 

Eventualnu dozvolu za kretanje vozila u zonama ograničenog prometa (dostava i slično) može izdati općinsku 
načelnik za zahtjev zainteresirane stranke, a u ovisnosti o trenutnom prometnom opterećenju i količini 
pješačkog prometa. 
 
II.4. Sustav tehničkog uređenja prometa 

 
Članak 11. 

 
O sustavu tehničkog uređenja prometa na javno prometnim površinama na području Naselja (postavljanje, 
uklanjanje, zamjena i održavanje prometne signalizacije i opreme) brine Općina Postira temeljem godišnjeg 
Programa održavanja komunalne i prometne infrastrukture. 

 
Članak 12. 

 
Postavljanje okomite i vodoravne signalizacije (postavljanje prometnih znakova, obilježavanje parkirnih 
mjesta, horizontalnih oznaka i tome slično) uredit će se promet na području Naselja sukladno ovoj Odluci i 
glavnom prometnom projektu iz članka 4. ove Odluke. 
 



II.5. Parkirališta 
 

Članak 13. 
 

Parkirališta su prometne površine namijenjene za zaustavljanje i parkiranje vozila. 
Parkirališta su definirana prometnim projektom iz članka  4. ove Odluke na javnim površinama ili na zemljištu 
u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba. 
Kada se parkiralište nalazi na zemljištu u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba njima gospodari vlasnik zemljišta. 
 

Članak 14. 
 

Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjene isključivo 
za parkiranje vozila.  
 Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate. 
Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Općinski načelnik.  
 Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Općinski načelnik. 
 

Članak 15. 
 

        Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu iz prethodnog članka ove Odluke 
obavlja Općina Postira. 
      O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine Općina Postira. 
 

 
Članak 16. 
 

        Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s 
invaliditetom oznakom važećeg znaka pristupačnosti u suglasju s propisima.  
 

Članak 17. 
 

Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz članka 14. stavka 4. ove Odluke ne plaćaju osobe s 
invaliditetom za parkiranje vozila na rezerviranim parkirališnim mjestima iz članka 16. ove Odluke.  
Vozilo iz stavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s 

propisima. 

Članak 18. 
 

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su Proračuna Općine i koriste se za pokriće, 

održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta, te za razvoj djelatnosti parkiranja. 

 
II.6. Određivanje lokacija za autobusna i autotaksi stajališta 

 
Članak 19. 

 
Autobusno stajalište na području naselja Postira utvrđuju se na ulici „Strančica“ i na ŽC 6161 predio 
„Strančica“ i „Mala lozna“. 



Članak 20. 
 

Auto taksi stajalište je uređeno mjesto na kojemu isključivo auto taksi obrtnici koji imaju važeću koncesiju za 

obavljanje te djelatnosti, izdanu od strane Općine Postira, dočekuju i primaju putnike za vožnju, a na kojemu 

se ne smiju parkirati druga vozila. 

 
Stajališta za auto taksi vozila u Naselju određuju se u ulici „Strančica“. 

- odlukom Općinskog načelnika na prijedlog Turističke zajednice Općine Postira, a po prethodno 
pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova. 

 
 

II.7. Zabrana parkiranja 
 

Članak 20. 
 

      Zabranjuje se parkiranje autobusa izvan autobusnog stajališta, teretnih vozila, priključnih vozila i 

radnih strojeva na svim javno prometnim površinama Naselja. 

      Autobus, teretni automobil, priključno vozilo ili radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za 

parkiranje toga vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika ili 

prometnog redara. 

 
Članak 21. 
 

      Zabranjuje se parkiranje vozila bez istaknutog važećeg znaka pristupačnosti na parkirališnim mjestima 

koja su propisno označena kao rezervirana parkirališna mjesta za vozila invalidnih osoba. 

      Zabranjuje se parkiranje vozila na propisno označenim stajalištima za parkiranje autobusa i auto taksi 

vozila. 

      Zabranjuje se parkiranje na svim javno prometnim površinama Naselja vozilima koja su neispravna, 

oštećena ili neregistrirana, odnosno bez važećih registarskih pločica. 

      Vozila iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka uklonit će se na lokaciju iz članka 21. ove Odluke temeljem 

naredbe policijskog službenika ili prometnog redara. 

 
 
II.8. Određivanje pješačkih zona 
 

Članak 22. 
 

Pješačka zona je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije 
dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih 
vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP- a, vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društava u 
okvirima obavljanja svoje osnovne dužnosti). 
Način i uvjete za dobivanje posebne dozvole za ograničeno kretanje i parkiranje u pješačkoj zoni odredit će 
Općinski načelnik posebnim pravilnikom. 
 

 



Članak 23. 
 

Pješačke zone proglašavaju se: 
- u ulici „Porat“ od „Paranjegota kale“ do ulice „Rot“, 
- u ulici „Porat“ od crkvice sv. Ante do ulice „Polježice“, 
- ulice „Pjaca“ i „Prja“. 

 
Članak 24. 

 
Svake godine, tijekom ljetne sezone u periodu od 1. lipnja do 30. rujna, izdavanje dozvola iz Članka 10. ove 
Odluke, biti će svedeno na najmanju moguću mjeru, a istu neće biti moguće ishoditi u vremenu od 17.00 sati 
tekućeg dana do 01.00 sati idućeg dana. 
Vozila dežurnih službi i komunalnog održavanja ne spadaju u kategoriju kojoj je potrebna dozvola za prolaz 
kroz pješačku zonu. 
      

Članak 25. 
 

Odlukom Općinskog načelnika, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Splitsko-Dalmatinske županije, 
ograničenje ili zabrana  prometa motornim vozilima mogu se privremeno odrediti i na drugim javno 
prometnim površinama naselja Postira za potrebe održavanja športskih, kulturnih ili drugih manifestacija. 
 
III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA 
 

  Članak 26. 
 

          Za vrijeme kretanja vozila kroz Naselje vozači ne smiju upotrebljavati zvučne signale osim, ako moraju 
upozoravati ostale sudionike u prometu na neposrednu opasnost ili ako prevoze teško bolesnu ili povrijeđenu 
osobu ili se kreću u organiziranoj povorci. 

 
 
Članak 27. 
 

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama, te djeci, 
kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.  

Članak 28. 
 

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke 
prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu. 

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, kina, kazališta, sportskih dvorana, 
igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti 
zaštitne ograde ili stupići.  
         Za postavljanje svih prepreka iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti odobrenje. 
          Odobrenje izdaje Odjel po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje 
poslove. 
          Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz državne i županijske ceste, potrebna je i 
suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa. 
         Na ulazima u pješačke zone u cilju veće sigurnosti pješaka i osiguranja od neovlaštenog pristupa vozilima 
u iste, mogu se postaviti odgovarajuće naprave ili stupići.  
 

Članak 29. 



 
Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora JUO može dati odobrenje za 

postavljanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.  
 Fizičke prepreke postavljaju se  na trošak podnositelja zahtjeva. 
 

Članak 30. 
 

Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe 

ili izvesti upušteni nogostupi. 

 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 31. 
 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o  uređenju prometa na području naselja Postira iz 2014. 
godine ( Službeni glasnik Općine Postira 3/14, 7/14).  
 

Članak 32. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Postira“. 

 
 
      
 
       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    : : 024-01/22-01/13 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira 07. travnja 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 8. sjednici održanoj dana 07.04.2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

 
Članak 1. 

 
                  Usvaja se Molba U.O. Diana koja je sastavni dio ove Odluke.  

                                                              
                                                               Članak  2. 
 
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Postira“. 

 
 
 
                                                                                                
 
 
                                                                                                    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    : 024-01/22-01/21 
URBROJ : 2181-40-01-22-1 
Postira, 07. travnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/13 , 6/13, 5/20 i 5/21), 
Općinsko vijeće Općine Postira, na svojoj 8. sjednici održanoj 07. travnja 2022. godine, donosi 

 
                                                               ODLUKU  
            o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Postira 
 
                                                              Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuje se prekoračenje po poslovnom računu Općine Postira otvorenog kod HPB 

banke d.d., IBAN:HR2623900011835000007 u iznosu od 750.000,00 kuna s krajnjim rokom vraćanja do 
15. travnja 2023. godine. 

 
                                                               Članak 2. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje i potpis Ugovora o prekoračenju po poslovnom računu 

odnosno okvirnom korištenju minusa po računu s HPB banke sukladno propisima o važećim bankarskim 
uslugama.  

 
                                                                 Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u „Službenom glasniku Općine 

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



 
 
 

Izdavač: Općina Postira, Splitsko-Dalmatinska Županija 
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