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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 17. kolovoza 

2021. god. u vijećnici Općine Postira u 19:00 sati 
 

 
Nazočni: Marko Radić, Marko Vlahović, Toni Buljević, Toni Glavinić, Ljerka Vlahović, Janko 
Galetović, Nikola Matulić, Frano Jelinčić  
 
Odsutni: Annika Lehmann Marković 
 
Ostali nazočni: Općinski načelnik Siniša Marović, Pročelnik JUO Ivo Matulić, općinski odvjetnik 
Gordan Lolić, te viši referent za proračun i financije Renata Vlahović  
 
Prije početka sjednice, predsjednik vijeća Toni Glavinić pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum te 
predložio ukoliko ima netko da bi nadopunio dnevni red. Za riječ se javio vijećnik Jelinčić sa 
pitanjem zbog čega u dnevni red nije uvrštena točka razno. Predsjednik općinskog vijeća rekao je 
kako ima dosta točaka za raspravu koje su zahtjevne po pitanju rasprave te kako nije uvrštena jer 
bi onda sjednica trajala dugo, ali da će svakako biti na sljedećoj sjednici. Vijećnik Matulić je 
nadodao kako bi bilo potrebno da se nabavi nekoliko tehničkih rješenja koji bi olakšali snalaženje u 
materijalima sa sjednice. Nakon toga predloženi dnevni reda stavljen je na glasovanje te je izglasan 
sa 6 glasova ZA,  1 glasom PROTIV (Matulić), 1 glas SUZDRŽAN (Jelinčić) slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira 
2. Zahtjev poljoprivredne zadruge Postira ( izlagatelj odvjetnik Gordan Lolić) 
3. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna općine Postira za period siječanj – lipanj 2021. 

god. 
4. Prijedlog šestomjesečnog izvješća o radu općinskog načelnika za period siječanj – lipanj 

2021. god. 
5. Peticija građana 
6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 1089, Z.U. 6 i 1090, Z.U. 5 

k.o. Postira ( zjog ) 
7. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja 
8. Prijedlog pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Općine Postira 
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Ad 1.) Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira 
Predsjednika Vijeća pozdravio je nazočne te ih pozvao da iznesu svoje eventualne prijedloge i 
primjedbe na dostavljeni zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća.  
Vijećnik Matulić je imao primjedbu na zapisnik koji u stvarnosti ima 14-15 stranica teksta, dok onaj 
koji su vijećnici dobili u materijalima ima samo 5 i pol. te da se obrati pozornost na točno 
prenošenje informacija, a ne samo pitanja i odgovora. Kako nije bilo dodatnih prijedloga i 
primjedbi predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je verifikaciju zapisnika sa 2. sjednice vijeća 
stavio je na glasovanje zapisnik koji je usvojena sa 6 glasova ZA i 1 PROTIV (Matulić) i 1 SUZDRŽAN 
(Jelinčić). 

 
Ad 2.) Zahtjev poljoprivredne zadruge Postira ( izlagatelj odvjetnik Gordan Lolić) 
Predsjednik vijeća da je riječ načelniku koji je rekao da odvjetnik Lolić preuzme riječ jer ipak 
najbolje poznaje samu srž problematike vezane uz ovu točku dnevnog reda jer je od samog 
početka prisutan. G. Lolić je rekao kako se radi o prostoru gdje se nalazi SRC s okolnim parkingom, 
prostoru gdje su zasađene naranče, te o nekretninama gdje je sada ljekarna i zgrada TZ Postira. 
Općina se uknjižila jer je 90% bila društvena imovina, preneseno iz bivšeg sustava dok u ispostavi 
za katastar u posjedovnim listovima stoji upisana PZ Postira. Općina se uknjižila direktno, bez PZ 
Postira koju je preskočila i time je zadruga ipak oštećena. Kako se ne bi netko drugi upisao na 
predmetno zemljište upisala se Općina Postira i takvo stanje stoji i dan danas.  
Načelnik je nadodao kako je prijedlog skupštine PZ da se potpiše sudska nagodba gdje će se Općini 
priznati vlasništvo nad onime gdje se uknjižila, dok će PZ biti prepuštene dvije parcele u 
Industrijskoj Zoni.  
G. Lolić još je nadodao kako su se stekli preduvjeti da se to ispravi na način da se inicira sudski 
postupak, te se na zahtjev PZ Postira ide na tužbu gdje će se inicirati sudska nagodba čime bi se 
definirani svi imovinsko-pravni odnosi između PZ i Općine. 
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća točku dnevnog reda stavio je na glasovanje. Od 
glasovanja se na vlastiti zahtjev izuzela vijećnica Vlahović, stoga je točka usvojena sa 7 glasova ZA. 
 
Ad 3.) Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna općine Postira za period siječanj – lipanj 2021. 
god. i Ad 4.) Prijedlog šestomjesečnog izvješća o radu općinskog načelnika za period siječanj – 
lipanj 2021. god. 
 
Predsjednik vijeća rekao je kako će se prema dosadašnjoj praksi točke 3 i 4 objediniti u 
načelnikovom izlaganju te je prepustio riječ načelniku koji je podnio slijedeće izvješće vijećnicima: 
U prvih 6 mjeseci ostvaren je prihod od 4.392.637,00 kn dok su rashodi iznosili 4.957.312,00 kn, sa 
prenesenim viškom poslovanja iz prethodne godine saldo proračuna općine Postira iznosi + 
344.696,00 kn. 
Kada se gleda samo prvih 6 mjeseci, to j rezultat  kao i prijašnjih godina, jer glavnina prihoda bude 
ostvarena kroz drugi dio godine, naročito kada uzmemo u obzir to da  smo od sredstava pomoći 
ostvarili prihod od samo 361.021,00 kn. 
Dakle u prvih 6 mjeseci prihodi od poreza iznosili su 1.650.751,00 kn, gdje je glavni prihod porez 
na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 1.194.956,00 kn, od značajnijih poreznih prihoda imamo 
porez na promet nekretnina u iznosu od 341.382,00 kn i porez na kuće za odmor u iznosu od 
109.131,00 kn. 
Pomoći iz drugih proračuna kao što sam najavio ostvareni su u iznosu 358.081,00 kn. Tu je 
najznačajnije sufinanciranje min. regionalnog razvoja za sportski centar u iznosu od 300.000,00 kn 
gdje očekujemo do kraja godine još značajnije povećanje. 
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Prihodi od imovine u prvih 6 mjeseci iznosili su 176.832,00 kn. Dakle ovdje je riječ o prihodima 
koje se odnose na koncesijska odobrenja, javne površine, zakupe poslovnih prostora i slično. 
Također i ovom dijelu do kraja godine očekujemo povećanje. 
Prihodi od administrativnih pristojbi su ostvareni u iznosu od 2.095.389,00 kn. Ovdje je riječ o 
prihodima prije svega komunalnog doprinosa, komunalne naknade. 
Prihodi od imovine iznose 97.125,00 kn. Riječ je o prodajni grobnice urne i onih kvadrata na punti 
sv. Mikule. 
Rashodi za zaposlene općine, dječjeg vrtića sa doprinosima su u iznosu od 1.288.144,00 kn. 
Materijalni rashodi iznose 1.554.846,00 kn. U te rashode spadaju materijali, usluge, radovi na 
održavanju javnih površina, prostorija, groblja, parkova, cesta, puteva poljskih, javne rasvjete, 
trošak električne energije, vode, geodetski radovi, odvjetničke usluge i ostalo. 
Financijski rashodi su bili u iznosu od 16.990,00 kn, to su uglavnom usluge banke, troškovi fine i sl. 
Naknade građanima kućanstvima iznose u prvih 6 mjeseci 120.847,00 kn od čega je na stipendije 
utrošeno 79.400,00 kn, na rodiljne naknade 32.000,00 kn, i raznorazne pomoći obiteljima 
kućanstvima u iznosu od 9.447,00 kn. 
Ostali rashodi u iznosu od 370.307,00 kn, odnosi se na donacije i subvencije  Crvenom križu, Dvd-u, 
udrugama, sportskim klubovima, osnovnoj školi, župi, Hgss-u i sl. 
Rashodi na investicijama su u iznosu od 505.147,00 kn odnosi se na ulaganje u ribarnicu od 
43.750,00 kn,  uređenje novog prostora u vrtiću od 12.222,00 kn radovi na navodnjavanju i 
hortikulturi unutar mjesnog parka, ulaganje u projektnu dokumentaciju. 
Rashodi na ulaganju u ne financijsku imovinu iznose u prvih 6 mjeseci 1.084.028,00 kn gdje se ta 
trošak odnosi na radovima na sportskom centru kao i na izgradnji kanalizacijskog kolektora u luci 
Postira. 
 
Načelnik je prezentirao prisutnima što je urađeno u prvih 6 mjeseci 2021. godine na području 
Općine Postira: 
 
- dosta manjih ulaganje u sanaciju potpornih zidova (Dol , igralište) 
- ogradni zid na proširenom dijelu groblja, 
- izgrađene stepenice i ulaz sa Polježica za potrebe dječjeg vrtića 
- sanirano istezalište za brodove (iako je račun zaprimljen tek 1.7.) 
- u suradnji s vodovodom napravili i osposobili pristupnu cestu za uvalu Trstena 
- u parku postavljena trava i sustav navodnjavanja 
- u sklopu sportskog centra izgrađeni cageball, tenis tereni, boćalište 
- radovi u luci ( gotov je morski dio) postavljen glavni kanalizacijski kolektor  
- u većem dijelu je završena cesta Dol - Postira , što se tiče općinskih investicija postavljane je 
kabel za javnu rasvjetu, izrađeni temelji te je još na par mjesta ostalo za odraditi ulaz u parcele 
- bilo je ulaganja u poljske puteve ( Dol, Veli brig, Mali brig od Mirja prema desno na dvije lokacije, 
Dučac, Mali brig je riješen bagerom i valjkom) 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po navedenim točkama. 
Nezavisni vijećnik Matulić je postavio pitanje vezano uz naknade za rad predstavničkih tijela i 
izbornih povjerenstava  na što mu je gđa Renata odgovorili da se odnosi na izbore koji su bili u 
svibnju te da za sve upite može poslati mail na koji će dobiti službeni odgovor. 
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Kako nije bilo dodatne rasprave, točke 3. i 4.  stavljene su na glasovanje te su obe izglasane sa 6 
glasova ZA i 2 SUZDRŽANA ( Matulić i Jelinčić) 
 
Ad 5.) Peticija građana 
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji se referirao o navedenoj točki na slijedeći način: 
 
„Evo kao što vidite zaprimljena je peticija građana koju je potpisalo oko 155 građana fizički i 50ak 
online. Samo na znanje vijećnicima, kada se prikuplja peticija da bi ona bila zakonita i da bi 
ostvarila pravo biti na dnevnom redu općinskog vijeća, a ne ovisila o dobroj volji, potrebno je da uz 
ime prezime adresu i potpis bude oib ili broj osobne kako bi se moglo provjeriti da li je osoba u 
popisu birača Općine. Iako je to nebitno jer da je i deset puta manji broj potpisnika ova peticija bi 
kao i sada mojom odlukom bila na dnevnom redu. 
Moj osvrt na peticiju je jednak kao i na prošlom vijeću, kojeg sam rekao i predsjedniku boćarskog 
kluba ( iako on kao i boćarski klub nije inicijator niti potpisnik peticije). jer o planovima općine po 
pitanju prostora odnosno po pitanju iseljenja boćarskog kluba nakon izgradnje novih terena (a 
bitno je naglasiti da su predstavnici kluba sudjelovali u kreiranju sportskog centra u dijelu koji se 
odnosi na boćalište) je već odavno iskomunicirano i prije mene. 
 
Izgradnja boćarskih terena ( koji će uvijek biti na raspolaganje boćarima i boćarskom klubu) je 
korak naprijed za boćarski klub. Što se tiče objekta, objekt će se graditi, tko će biti zakupoprimac ili 
koncesionar vrijeme će pokazati. U uvjetima natječaja kao i ugovoru moći se dati određene 
povlastice kako boćarima, tako i tenisačima i nogometašima. Cijelo vrijeme u prvi plan guraju se 
"popratne aktivnosti", a ne samo boćanje. Za opstanak BK potreban je zjog kao zjog, za igrat, a to 
imaju i to boji nego prije. Sve dodatno (kartanje, druženje i sl.) to će se moći odvijat sukladno 
prostoru koji će biti. Dobro poznato da objekt na sadašnjemu zjogu ne funkcionira već godinama 
regularno, i da svako nakon nekog vremena digne ruke od njega, tako da se ne treba zavaravat da 
bi sad inicijatori peticije napravili čudo gore, jer bi sve to splasnulo za godinu dana. S time se složio 
i inicijator peticije koji je i sam rekao da će se ionako i ovako vrlo vjerojatno to gore ugasiti kroz 
koju godinu. Također već se projektira natkrivanje boćarskog terena. Za kraj osvrta smatram, da će 
izgrađeni sportski centar sa svim ovim terenima, prilikom dolaska objekta biti mjesto sa još većim 
nivoem društvenog života, većim brojem ljudi i smatram da je to poboljšanje socijalnog aspekta 
Općine Postira. Kada će objekt doći ja se nadam što prije, potrebno je malo strpljenja, i žitelji na 
rivu čekaju dvije godine normalnu rivu, i žitelji Dola su dvije godine vozili po makadam. Tako da će 
sve bit u svoje vrijeme. 
Nakon načelnikova izlaganja za riječ se javio vijećnik Matulić rekavši kako nije bilo razloga da 
inicijator peticije ne bude prisutan na ovoj točki dnevnog reda. Na što je predsjednik vijeća 
odgovorio da sukladno čl. 63. Poslovnika i epidemiološkim mjerama koje su na snazi tko želi 
prisustvovati sjednici mora se najaviti radi osiguranja adekvatniji prostor. Kako nije zaprimio 
nikakav zahtjev od istih sjednica je organizirana kao i uvijek u vijećnici Općine. 
Na predsjednikovu konstataciju vijećnik Matulić je rekao da su sukladno članku 85. Poslovnika 
sjednice općinskog vijeća javne. 
Nakon kraće rasprave nekoliko vijećnika načelnikov prijedlog je da tekst koji je on izrekao bude dio 
zaključka koji će se uputiti inicijatorima peticije. 
Predsjednik je načelnikov zaključak stavio na glasanje te je usvojen sa 6 glasova ZA, 1 glasom 
SUZDRŽAN (Jelinčić) i 1 glasom PROTIV (Matulić). 
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Ad 6.) Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 1089, Z.U. 6 i 1090, Z.U. 5 
k.o. Postira ( zjog ) 
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako je obavljena usmena licitacija u prostoru 
vijećnice prilikom otvaranja ponuda pristiglih na objavljeni natječaj. Jedna je bila na 780.000,00 
kuna, a druga na 744.000,00 kn. Nakon čega je ponuditelj sa nižom ponudom povisio iznos na 
780.000,00 kn, da bi nakon toga prvi ponuditelj (Mahon) podigla ponudu na 787.500,00 kn čime je 
zaključena licitacija te prihvaćen ponuđeni iznos. 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po navedenoj točki. Vijećnik Matulić se pozvao na članak 69. 
Poslovnika prema kojem za izglasati ovu točku je potrebna većina vijećnika. nakon načelnikova 
obrazloženja da se radi o tome da je potrebno imati 5 glasova za od ukupnih 9 vijećnika. Kako nije 
bilo dodatne rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je stavljena na glasovanje te usvojena sa 
6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN (Jelinčić) i 1 PROTIV (Matulić). 
 
Ad 7.) Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja 
 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao vijećnicima slijedeće po navedenoj točki. 
Općina Postira od 1993. Rza dobila parnične postupke za općinske parcele. Općina se uknjižila 
2020. na 16.000 m². Parcela je razdijeljena na 13 građevinskih parcela i 4 zelene površine i parcelu 
uz kraj ceste. Intencija Općine je bila na nekih 10 parcela. Općina Brač je 1993. dijelila parcele 
mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, ali su tada ljudi kupovali parcele po povoljnim 
cijenama gdje je vlasništvo bilo neograničeno. Mnogi od njih su kasnije prodali parcele po većoj 
vrijednosti. Mislio sam zemljište dati po nekoj diskontnoj cijeni od nekih 25% vrijednosti što 
procijeni sudski vještak, ali smo dobili pravno mišljenje Ministarstva  graditeljstva kako Općina ne 
može prodati parcelu ispod procijenjene tržišne vrijednosti. Tražili smo način kako pomoći 
obiteljima koje nemaju riješeno stambeno pitanje i onda smo vidjeli kako su grad Slavonski Brod i 
općina Klis to riješili, a tako bi i ja želio. Predlažem da na taj način krenemo. Imamo 13 parcela od 
kojih bi 10 išle na pravo građenja. Tri parcele Općina planira prodati jer nas tamo očekuju veliki 
zahtjevi po pitanju izgradnje komunalne infrastrukture. S obzirom na to da smo u proteklom 
mandatu znatno smanjili cijenu komunalnog doprinosa za domaće, ne možemo očekivati da svi 
izgrade kuće, veliki priljev. Nama samo projektna dokumentacija za cestu košta 150 000 kn, samo 
cijepanje čestica je koštalo 70 000 kn. Da ne govorimo koliko će koštati izgradnja fekalne 
kanalizacije, oborinskih voda, rasvjeta, asfalt. Raspisali bi  natječaj koji bi trajao 60 dana. Cilj je 
onim obiteljima koje nemaju riješeno stambeno pitanje da mogu brzo započeti s izgradnjom. 
Odnosno oni mogu odmah ići u ovom postupku i ishođenju lokacijske, građevinske dozvole. U 
startu nemaju veliki trošak rješavanja zemljišta. Vrijednost parcele je podijeljena na 99 godina 
mjesečnim naknadama, a nakon 10 godina onome tko je već izgradio objekt otkup parcele po 
tržišnoj vrijednosti. Umanjuje mu se onaj iznos koji je već uplatio do tada. 
Vidjet ćemo kolika će uopće biti zainteresiranost. Bilo je već nekih upita kad sam ovo najavljivao. 
Ovo je jedini model kojim možemo pomoći ljudima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Sigurno 
da ćemo se naći u problemu gdje kuća s tri apartmana glasi na oca, sin na sebe nema ništa. Tu će 
biti određena vrsta problema, ali eto, ja sam ovdje u Povjerenstvo predložio da ga čine nositelji 
svih lista koji sudjeluju u Općinskom vijeću. Mi smo u velikom dijelu kopirali Slavonski Brod i  Klis – 
osim u dva dijela. Oni su rekli kako će se nakon 10 godina ponovno provesti ispitivanje tržišne 
vrijednosti. Po meni ovdje može samo rasti vrijednost zemljišta. Općina Klis je stavila odluku da se 
dio kuće ne može davati u zajam i zakup, a ja mislim da ne bi bilo sporno da netko ugradi 
obiteljsku kuću, a dio odredi za bavljenje turizmom. 
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Nakon načelnikova izlaganja Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.  
Za riječ se javi vijećnik Matulić koji je rekao da se u elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nalazi se 
procjena zemljišta ne postoji katastarska čestica 2724 te da se provjeri o čemu je riječ jer ta 
parcela diže vrijednost ukupnog zemljišta za 30 eura po m2. 
načelnik je rekao kako je vjerojatno ona ušla u neko geodetsko spajanje s drugom privatnom 
parcelom te da bi se moglo ući u povijest preko katastra da vidimo koja je to čestica. 
Vijećnik Matulić preložio je da se dobna granica spusti sa 55 na 45 godina, te da se poveća 
izgradnja objekta na 6 godina.  
Vijećnik Vlahović predložio je da se dobna granica stavi na 50 godina, jer ne znamo koliko će bit 
zainteresiranih te da je bolje da se prijavi što više ljudi. 
Na kraju rasprave donesen je slijedeći Zaključak: dobna granica za prijavu je 50 godina ta da svatko 
ima pravo poslati ponudu za dva zemljišta. Čija je ponuda veća on dobiva pravo građenja uz 
zadovoljavanje uvjeta natječaja. Ako je ponuda ista tada prednost ima onaj tko ima više 
malodobne djece. Period za izgradnju kuće iznosi 5 godina. 
Predsjednik je točku dnevnog reda stavio na glasovanje te usvojena sa 6 glasova ZA te 2 
SUZDRŽANA (Matulić i Jelinčić). 
 
Ad 8.) Prijedlog pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Općine Postira 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako se svake godine prilikom dodjele 
stipendija spominjala potreba izmjena i dorada Pravilnika. Članovi komisije i ja smo pričali u više 
navrata o nekim potrebnim izmjenama. Radi se o slijedećim promjenama: Ovom stipendijom smo 
obuhvatili i one stipendiste koji su po posebnoj namjeni bili obuhvaćeni, a odnosi se na Klesarsku 
školu u Pučišćima. Sada je sve pod ovom odlukom.  Prva odluka je da smo za učenike srednjih 
škola spustili kriterij sa 4.8 na 4.5. Druga promjena se odnosi na pravo da su do sada pravo na 
stipendiju mogli ostvariti redovni studenti prve godine koji su na rang listi bili na prvih 10 mjesta. 
To je izbačeno i sada je kriterij da svi učenici koji su u svom srednjoškolskom obrazovanju  postigli 
odličan uspjeh u svim razredima imaju pravo na stipendiju. Uveli smo i kategoriju studenata iz 
obitelji sa četvero i više djece, a njihov rang za stipendije je 3.8. Ukoliko imaju više onda idu po 
tom kriteriju, ako niže onda im vrijednost stipendije iznosi 400 kn mjesečno. Podigli smo stipendiju 
za 100 kn studentima, a člankom 9. smo regulirali način isplate. Smanjili smo  rokove, Povjerenstvo 
će dati načelniku prijedlog ove odluke, a načelnik će donijeti zaključak o stipendijama. Nakon što 
prođu procedure svih tih prigovora odmah će se dati nalog računovodstvu da na temelju toga 
isplaćuje stipendije. 
Nakon načelnikova izlaganja za riječ se javio vijećnik Matulić koji je rekao da bi trebalo ispraviti u 
zaglavlju ovog dokumenta naslov jer ne dobivaju učenici, već srednjoškolski učenici i studenti te da 
bi trebalo socijalnoj kategoriji ukinuti prosjek. 
Načelnik je na to rekao kako je za studente je taj prosjek 3.0, to je stvarno teško ne ostvariti. 
Socijalna kategorija se odnosi samo na one koji su korisnici Centra za socijalnu skrb, a takvih u 
Postira nema mnogo. 
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća zaključio je raspravu po ovoj točki te je stavio na 
glasovanje. Točka je usvojena sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (Matulić). 
 
 
                Zapisničar                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
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