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ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 09. rujna 2021. godine u 

sali za sastanke Općine Podstrana 

(o sjednici se vodi tonski zapis) 

Početak sjednice u 19:00 sati 

 

PRISUTNI  VIJEĆNICI: 

1. Tomislav Buljan 

2. Darijo Radović 

3. Nikola Bakota 

4. Tea Mandić 

5. Ivana Strmotić 

6. Zdravko Galić 

7. Kristina Jerčić 

8. Marko Bitanga 

9. Frane Pruže 

10. Mate Babić 

11. JosipVuković 

12. Velimir Gavranić 

 

ODSUTNI  VIJEĆNICI: 

1. Mladen Bartulović 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Mijo Dropuljić 

2. Ivica Tafra 

3. Božen Živaljić 

4. Stjepan Tabak 

5. Marija Šošić 

6. Slobodan Brzica 

7. Kata Madunović 

 

Predsjednik  Vijeća T. Buljan pozdravlja sve nazočne. Konstatira da je prisutno dvanaest od trinaest 

vijećnika, utvrdio je da postoji potreban kvorum i da Vijeće može početi s radom. 
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Predsjednik  Vijeća T. Buljan predlaže sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori, 

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća, 

3. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Podstrana, 

4. Prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana, 

5. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine  

    Podstrana, 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji  

    na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih  

    vozila, 

7. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju prekomjerne uporabe  

    nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina javne   

    namjene na području općine Podstrana, 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa, 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za  

    koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja dnevni red na glasanje. Dnevni red je sa dvanaest (12) glasova 

ZA usvojen. 

 

Prije samog početka prve točke dnevnog reda, načelnik M. Dropuljić odgovara na pitanje 

postavljeno na prethodnoj sjednici vezano za širokopojasni internet. Navodi kako je 28. siječnja 

2021. god. sklopljen Sporazum između grada Omiša, općine Dugi rat, općine Podstrana i općine 

Zadvarje kojim bi se gradila nova infrastruktura, odnosno širokopojasna mreža do 100 mbit/s. Rok 

završetka je kraj 2023. god, te se radi o projektu vrijednom 268.000.000 kn. Od tog iznosa, s 

obzirom na broj kućanstava, općini Podstrana pripada 67.000.000 kn. Napominje kako je u izradi 

projektna dokumentacija, te bi se nakon toga krenulo u izvođenje radova, a uz mrežu bi se dodatno 

širila kućanstva i ostatak mreže. 

 

Ad.1.) Vijećnička pitanja i odgovori 

 

Vijećnik V. Gavranić postavlja pitanje vezano za natpise po društvenim mrežama, a odnosi se na 

fekalije koje se izlijevaju u more u blizini restorana Amigos. Navodi kako je čuo da su mještani 

svoje slivne vode priključili u kanalizaciju. Zaključuje kako je to suprotno Zakonu i daje prijedlog 

kako bi se tim ljudima trebao dati razuman rok da maknu oluke koje su spojili na kanalizaciju. Ako 

nakon toga i dalje bude sličnih problema, da bi izvođač trebao pronaći adekvatno rješenje, poželjno 

prije sljedeće turističke sezone, kao i prije pojave prvih jesenskih i zimskih kiša. 
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Načelnik M. Dropuljić odgovara kako navedeni problem postoji već od ranije, te kako je incident 

izbio nakon obilne kiše prije desetak dana. Naime, fekalije su se izlile po plaži, napominje kako je 

Općina Podstrana žurno reagirala te sanirala problem na jedini mogući način, drugog načina 

jednostavno nije bilo, iako ni to nije trajno rješenje. Navodi kako je nakon toga organiziran sastanak 

sa Vodovodom i Kanalizacijom, te kako je između ostalih bila i navedena tema. Objašnjava kako 

će se iz projekta Aglomeracija Split-Klis-Dugopolje-Podstrana raditi nova kanalizacijska mreža na 

području od hotela Lav do restorana Jure. Kroz projekt nove kanalizacije riješile bi se i oborinske 

vode, naravno uz rekonstrukciju crpne stanice u Strožancu i crpne stanice na Šinama. No, međutim 

navodi kako je problem oborinskih voda kućanstava koje ulaze u kanalizaciju, te da je prije 7-8 

godina provedena jedna takva akcija uklanjanja oborinskih voda s krova. Uspjeli su od HEP-a 

dobiti informaciju da će uz račun za sljedeći mjesec poslati obavijest svim stanarima gdje će biti 

zamoljeni da oni koji imaju svoje oborinske vode spojene na kanalizaciju, da iste i uklone, nakon 

čega će njihovi djelatnici zajedno s komunalnim redarstvom Općine Podstrana prekontrolirati 

cijelu Podstranu. Stručnjaci kažu kako bi to riješilo pritisak na kanalizaciju za nekih 20-30%, te da 

to nije cjelovito rješenje i kako bez nove kanalizacije i sustava oborinske odvodnje taj problem 

neće biti riješen. Natječaj je u tijeku, postoje određeni problemi s imovinsko-pravnim odnosima na 

jednom dijelu Podstrane, te se nada da će taj proces biti gotov i da će se krenuti u izgradnju nove 

kanalizacijske mreže. 

 

Vijećnica K. Jerčić pita kojim mjerama bi se još dodatno pristupilo rješavanju navedenog problema 

do sljedeće turističke sezone, odnosno na koji način bi komunalni redari novčano regulirali one 

koji nisu uklonili svoje odvode iz kanalizacijske mreže. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako Vodovod i Kanalizacija imaju mjere koje će poduzeti, 

odnosno sankcionirati mještane ukoliko i dalje budu puštali svoje oborinske vode, te daje riječ 

pročelniku B. Živaljiću. 

 

Pročelnik B. Živaljić navodi kako Vodovod i kanalizacija u takvim situacijama šalje svoje vodno 

redarstvo na teren koje je ovlašteno za izdavanje prekršajnih naloga, te kako općinsko komunalno 

redastvo nije nadležno za to. 

 

Vijećnik J. Vuković pita kada će građani dobiti pisma sa spomenutom obavijesti? 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako će to biti u sljedećem obračunskom razdoblju, točnije uz 

račun za sljedeći mjesec. Navodi kako je dogovor da će se ići s jednom obavijesti u kojoj će pisati 

da se mještani još jednom mole da izvade svoje odvode iz kanalizaije, da se ne ide odmah s  

kažnjavanjem, a nakon toga bi njihovi vodni redari u suradnji s općinskim komunalnim redarima 

izašli na teren i sankcionirali one koji to nisu učinili. 

 

Vijećnik F. Pruže postavlja pitanje vezano za nabavu Jaružala. Navodi kako je Općina Podstrana 

22. srpnja donijela Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s cijenom od 2.800.000 kn, 

odnosno 500.000 kn iznad procijenjene vrijednosti, te kako je Općina takav natječaj slobodno 

mogla poništiti budući je ponuda bila iznad procijenjene vrijednosti. Stoga ga zanima zašto se takav 

natječaj nije poništio, za što će se konkretno koristiti Jaružalo, koliko se osoba planira zaposliti i 

obučiti za njegovu upotrebu, te koje su moguće uštede kupovinom Jaružala i kakvo povećanje 

kvalitete plaža i mora možemo očekivati. 
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Pročelnica M. Šošić odgovara kako je Jaružalo nabavljeno u sklopu realizacije projekta 

INTERREG ITALY-CROATIA i kako je odobreno 390.000 eur bespovratnih sredstava. Navodi 

kako je prvenstveno bilo zamišljeno da se taj novac utroši na kanalizaciju na dijelu obale koji je 

već završen, jer je postupak prijave i odobravanja projekta trajao dugo, međutim kako je taj dio 

obale već isfinanciran, pokušalo se prijaviti nešto što bi bilo prihvatljivo, a prihvatljivo je nešto što 

doprinosi čistoći mora i ekološki prihvatljivih standarda, te jedino što su se sjetili je Jaružalo. Kako 

bi smanjili nasipanje žala u more koje se obavlja svake godine, a što je u interesu i Italiji i Hrvatskoj 

jer se samim time onečišćuje more, kaže kako se trebalo i u tom smislu razmišljati. Ponuda je bila 

veća od procijenjene vrijednosti, ali navodi kako se sukladno Zakonu isto tako može prihvatiti ako 

naručitelj osigura sredstva. Procijenili su da se više isplati prihvatiti nego izgubiti 390.000 eur. 

 

Vijećnik F. Pruže pita koliko će se osoba zaposliti za rad na Jaružalu. 

 

Pročelnica M. Šošić odgovara kako će se u sklopu samog Jaružala osigurati edukacija djelatnika i 

kako se može educirati već postojeće djelatnike u komunalnom odjelu, tako da mogu i oni to raditi, 

ne mora se nužno zaposliti nove. 

 

Vijećnik F. Pruže pita znači li to da se očekuje povećanje kvalitete plaža upotrebom Jaružala i hoće 

li Općina uštediti neke novce? 

 

Pročelnica M. Šošič odgovara kako bi ušteda svakako trebalo biti, jer kao što svi znaju svake godine 

se radi dohrana plaže, a Jaružalo ima promjer 9 cm za povrat žala  koje odnese more, tako da bi se 

samim time trebalo uštediti. Osim toga, ono je namijenjeno i za čišćenje mulja s morskog dna, kao 

i za lučicu u slučaju da plovila ne mogu prolaziti pa se podmorje može dodatno produbiti. 

 

Pročelnik B. Živaljić nastavlja kako je Općini to u smislu amortizacije svega godinu ili dvije dana 

sanacije lica plaža a posada je minimalna, tj. dvočlana posada. Jedna osoba upravlja, a jedna je 

potrebna za raditi manevar prilikom preseljenja s polja na polje. 

 

Vijećnik F. Pruže pita zašto se kazne za parkiranje ne naplaćuju svugdje nego samo po određenim 

ulicama, npr. Ulica kralja Zvonimira gdje se kazne svakodnevno naplaćuju, dok u Jurasovoj ulici 

se ne naplaćuju gdje su automobili praktički parkirani u jednom kolničkom traku, a odmah do se 

nalazi parking. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako će se morati konzultirati s Voditeljem komunalnog redarstva, 

te pogledati njihove izvještaje kako bi utvrdili je li to uistinu tako. 

 

Vijećnik F. Pruže navodi kako posjeduje fotografiju načelnika M. Dropuljića gdje je službeni 

automobil parkirao u kolničkom traku u Jurasovoj ulici, pokazuje fotografiju i pita je li to njegovo 

vozilo. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara potvrdno, i navodi kako se radi o službenom općinskom 

automobilu. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan napominje kako će se na pitanje vezano za naplatu kazni nepropisno 

parkiranih automobila odgovoriti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 



5 
 

 

Vijećnik Z. Galić kaže kako vidi da su radovi na Pošti započeli, ali ga zanima u kojoj je fazi 

Policijska postaja i kada se to planira? 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara da se kako je već i ranije najavio, čeka na posljednji potpis i 

odobrenja. Navodi kako je preseljenje Turističke zajednice u prostorije Općine Podstrana već 

spremno, i da je sada sve na Policiji kada će se to izrealizirati. Prema posljednjim informacijama, 

za 10-ak dana bi sve trebalo biti potpisano. 

 

Vijećnik Z. Galić pita je li to znači da su prostorije za Turističku zajednicu već spremne. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako su prostorije za Turističku zajednicu spremne, kako je 

potrebno nekih 10-ak dana da se prebace, ali navodi kako nije htio Turističku zajednicu seliti u srcu 

sezone, dok još nisu službeno dobili obavijest od Policije da stižu određenog datuma. Smatra kako 

nije pametno prebacivati Turističku zajednicu u srcu sezone, ukoliko to nije neophodno. 

 

Vijećnik Z. Galić kaže kako bi trebalo, kada se Turistička zajednica prebaci u prostorije Općine, 

znak koji se nalazi na magistrali, uz samu cestu, napraviti da bude veći i uočljiviji, i za Općinu 

Podstrana i za Turističku zajednicu, jer je sadašnji znak poprilično neuočljiv. Nadalje, postavlja 

pitanje vezano za Miljevac, navodi kako je dobio informaciju kako se tamo nešto počelo raditi, pa 

ga zanima o čemu se radi. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara da je kao što svi već znaju Miljevac zamišljen kao sportsko-

rekreacijski centar, i da se sad krene u javnu nabavu ili bilo kakve radnje, dok se dobije dozvola za 

pristupnu cestu, izgradnja same pristupne ceste, proći će nekoliko godina. Navodi kako su mještani 

i djeca koristili već postojeće igralište koje je bilo makadamsko, pa su sada napravili projekt 

sanacije navedenog dijela i to će se igralište betonirati kao privremeno rješenje da se djeca imaju 

gdje igrati dok ne dođe sportsko-rekreacijski centar. 

 

Vijećnik Z. Galić pita je li to znači da samo igralište dolazi gore. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara da se radi samo o igralištu, kako se djeca ne bi igrala po 

makadamu. 

 

Vijećnik M. Bitanga postavlja pitanje vezano za temu s prethodne sjednice a radi se o gužvi na 

cesti na ulazu u Podstranu, te ga zanima u kojoj je fazi rješavanje navedenog problema, a usko je 

vezano uz raskrižje Stobreč-TTTS. Navodi kako je čuo da će se tamo trenutno odustati od 

denivelacije nego će se ići na proširenje raskrižja s trećim trakom, pa ga s obzirom da je usko 

vezano uz Podstranu, zanima u kojoj je to fazi.  

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara da je već spomenuo na prethodnoj sjednici kako su suradnici iz 

Hrvatskih cesta u suradnji s tvrtkom koju su zadužili obišli teren, upoznali teren i do Nove Godine 

bi trebali dostaviti prometnu studiju rješenja toga raskrižja. Što se tiče samog rotora, rotor bez 

denivelacije u Strožancu nije prihvatljivo prometno rješenje jer po njima može ''progutati'', odnosno 

može proći 10.000 automobila dnevno, što znači da bez denivelacije to rješenje nije prihvatljivo, 

jer kroz Općinu Podstrana u ljetnom periodu prođe oko 75.000 automobila dnevno, a zimi oko 

52.000 – 55.000 automobila. Navodi kako neko prometno rješenje moraju donijeti, a kako će to 
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riješiti, svi su u iščekivanju. Što se tiče rekonstrukcije raskrižja u Stobreču koje pripada gradu 

Splitu, raditi će se 2 ili 3 prometna traka skretanja za lijevo i skretanja za desno, a za ostalo nema 

informaciju. 

 

Vijećnik M. Bitanga postavlja pitanje vezano za problem na cesti koji se iznova javlja svaki put 

nakon obilnih kiša, a odnosi se na ulice Domovinskog rata, Gospe u Siti i Put Starog sela. Navodi 

kako postojeća rješenja za prihvat bujica nisu funkcionalna, rešetke ne prihvaćaju bujicu kako 

treba, te se prelijevaju na cestu pa je zimi na sve 3 navedene lokacije došlo do zamrzavanja ceste. 

Smatra da se uz vrlo malo novaca navedeni problem može riješiti. Navodi konkretan primjer u 

Ulici Gospe u Siti, gdje postoji tzv. ''wash'' kanal koji dođe do asfaltnog puta Gospe u Siti i 

jednostavno se nije provukla cijev ispod kako bi ta voda nastavila ići u dio kanala nego se sve izlije 

na cestu i zamrzne. Napominje kako je bilo svega, padova, proklizavanja s autima i sličnih situacija, 

te ponavlja kako se radi o velikom problemu koji se s vrlo malo novaca može riješiti. Odgovor na 

konkretne situacije traži i pismeno. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako su sve tri ulice u fazi projektiranja, za dvije imaju lokacijske 

dozvole i sve tri obuhvaćaju rješavanje oborinske odvodnje. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako je lokacijska dozvola Domovinskog rata parcijalna. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako je, i da ulica Gospe u Siti u južnom dijelu u spoju sa D8 

također prelazi u oborinski kanal. Zaključuje kako će i pismeno odgovoriti. 

 

Vijećnik M. Bitanga napominje kako je na prethodnoj sjednici vijeća pročelniku B. Živaljiću dao 

upit za dvije nerazvrstane ceste, ali odgovor nije dobio. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako je pismeni odgovor dobio kroz zapisnik jer je odgovoreno na 

sjednici vijeća, ali ako inzistira da mu se ponovno pismeno odgovori, da će to i učiniti. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako u zapisniku neke stvari nisu navedene. 

 

Vijećnik J. Vuković postavlja pitanje vezano za ulicu Poljičkih knezova. Navodi kako je predao 

zahtjev da se u navednoj ulici postave ležeći policajci, jer u tom naselju živi oko 1.000 stanovnika, 

a kad su ljetne gužve na magistrali, da bi izbjegli gužve, i domaći i stranci idu preko ulice Poljičkih 

knezova. Kaže kako ljeti u noćnim satima navedena ulica postaje autoput, vozi se 100 km/h a 

naselje je puno djece, pa ga zanima može li se tu što napraviti.  

 

Vijećnik Z. Galić kaže kako su se stanovnicima u Zvonimirovoj ulici već tri puta postavljali ležeći 

policajci i kako 90% stanovnika želi ležeće policajce, a 10% ne bi, te kako tih 10% ih skinu skroz, 

pa se opet na zahtjev vrate. Na nekoliko mjesta su skinuti, a neki samo propilani. Navodi kako je 

on osobno obavljao razgovore s pojedinim ljudima iz ulice Poljičkih knezova i dogovoreno je da 

se stanovnici ulice dogovore žele li da se ležeći policajci postave prije sljedeće turističke sezone, i 

da se usuglase jesu li svi za, a ne da se postave pa da se za 15 dana opet skidaju. Napominje kako 

je nekoliko stanovnika reklo da će još vidjeti, kako sad dolazi jesen i nema više gužve pa da se 

postave za iduću sezonu. 

 

Vijećnik J. Vuković kaže kako se boji ako se bude čekalo iduće ljeto, da od toga neće biti ništa. 
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Vijećnik Z. Galić kaže kako će biti sigurno riješeno, samo da se svi usuglase. 

 

Vijećnik J. Vuković kaže kako igrom slučaja u navedenoj ulici živi i kako tu ima mnogo djece, te 

se boji da je pitanje vremena kada će se nekome nešto dogoditi. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako nije upoznat sa zahtjevom za ulicu Poljičkih knezova, ali je 

upoznat sa zahtjevima za druge ulice koje će napraviti. Navodi kako s jedne strane stižu zahtjevi 

da se ležeći policajci postave, te kako ne mogu samoinicijativno ih postaviti, nego moraju najprije 

napraviti prometnu studiju te tek onda ići u izradu ležećih policajaca, a s druge strane imaju 

zahtjeve iz pojedinih ulica da se uklone ležeći policajci, da stvaraju veliku buku prilikom prolaska 

automobila i kamiona te da ne mogu spavati, pogotovo kada prelaze prazni. Napominje kako ih 

nije problem postaviti, alo da ne bi nakon nekog vremena bila inicijativa građana kako stvaraju 

buku i tražili njihovo uklanjanje. Napominje kako je za njega najvažnija sigurnost u prometu, ali 

kako ima i mještana koji su bolesni i kojima smeta buka, te da ležeći policajci donose dosta dobroga 

ali da imaju i loših strana. 

 

Vijećnik J. Vuković kaže neka se bar napravi prometna studija i neka odluči struka a ne građani. 

 

Vijećnik D. Radović postavlja pitanje vezano za ulicu Domovinskog rata, kaže kako su svi vidjeli 

na lokalnom portalu kako se na ulaznom dijelu oštetio kolnik pa je izvirilo željezo, te da je sasvim 

očito da to treba sanirati, no njega zanima proširenje ulice Domovinskog rata u dijelu iznad teniskih 

terena ''Union''. Navodi kako je još na prošlom vijeću prije godinu i nešto dana rečeno kako se radi 

elaborat proširenja i otkupa tog zemljišta, pa ga zanima u kojoj je to fazi i kad se kreće sa radovima. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara što se tiče samog ulaza u ulicu Domovinskog rata da je već isti 

dan u 7 sati dan izvođaču nalog da se sanira taj dio, s obzirom da ide proširenje te ulice. A što se 

tiče otkupa dijela zemljišta navodi da je odluka donesena, još prije 20-ak dana je pokrenuo nanovo 

proceduru, vlasnik je starija nemoćnija osoba koja se nalazi u Osijeku, u pripremi su dokumentacije 

za otkup tog zemljišta i s obzirom da je vijeće već ranije donijelo odluku on se slaže da bi to trebalo 

otkupiti i proširiti cestu. Prvotna odluka je bila da se otkupi dio zemljišta koji je vezan uz ulicu 

Domovinskog rata, a onda drugi dio odluke je bio da se otkupi isto to zemljište ali s obzirom da se 

nalazi na samom križanju ulice Domovinskog rata i Cindrove da se otkupi i jedan i drugi dio, tako 

da bi se proširila i Cindrova ulica i Domovinskog rata. Tako da je Općinsko vijeće usvojilo drugu 

odluku kojom prvu odluku stavlja van snage. 

 

Vijećnik D. Radović kaže kako onda treba ubrzati tu proceduru. 

 

Načelnik M. Dropuljić obećava da će biti riješeno u što bržem mogućem roku.  

 

Vijećnik J. Vuković pita postoji li ikakva mogućnost da se postojeći mul dodijeli za komercijalne 

svrhe, tj. za ukrcaj i iskrcaj, jer Podstrana je turistička destinacija a nema se gdje turiste ukrcavati 

i iskrcavati. Smatra kako bi se jedan postojeći mul mogao dodijeliti a Općina ili Sportsko 

rekreativno društvo zaraditi od toga, naravno na legalan način. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara da je on također član spomenute lučice i kako otprilike zna 

odgovor na pitanje ali prepušta riječ pročelniku B. Živaljiću kao stručnijoj osobi. 
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Pročelnik B. Živaljić kaže kako je lučica kvalificirana kao sportska luka i kao takva mora ući i u 

županijski plan. Navodi kako se radi o sporstkoj luci i nije predviđena da bude luka otvorena za 

javni promet, a ovo o čemu se govori bi podrazumijevalo luku otvorenu za javni promet, te još 

postoji treća kategorija - luka za nautički turizam. Napominje kako kategorizacijski ne zadovoljava 

uvjete da bi jedan dio mogao biti komercijalni, odnosno kad bi mogao, onda bi i u županijskom 

planu identična trebala biti i namjena. 

 

Vijećnik J. Vuković pita je li to znači da nema komercijalnu namjenu. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara da nema. 

 

Vijećnik M. Babić kaže kako ima upite mještana upućene komunalnoj službi vezano za zapuštene 

parcele oko stambenih zgrada i obiteljskih kuća, te adekvatnom prostoru za pse. Naime, navodi 

kako svi vole ljubimce i primjetili su da ne postoje adekvatni prostori, odnosno dijele ih sa djecom 

i ostalim šetačima, pa ga zanima može li se u prostornom planiranju izdvojiti stavka da se Općina 

pobrine za dobrobit svojih mještana i podigne kvaliteta življenja, te postoji li mogućnost da se 

parcele koje nisu predviđene za gradnju, bilo manje ili veće, otkupe i u svrhu zelenih površina 

urede. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže kako to nije direktno povezano s prostornim planom, te kako u 

tekstualnim odjelima plana postoji navedeno da se javni sadržaji poput dječjih igrališta i sportskih 

manjih sadržaja mogu raditi na temelju lokacijske dozvole i izvan posebno označenih zahvata. 

Navodi kako sve ono što je prikladno za otkup, a nije prikladno za nekakvu gradnju, te je za Općinu 

cjenovno prihvatljivo, svakako dolazi u obzir. 

 

Vijećnik M. Babić navodi kako po Statutu Turističke zajednice općine Podstrana 2. stavka zadaće 

zajednice, članak 9. između ostalih stoji zadaća razvoj ostalih elemenata turističke ponude s 

fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije. Budući da i sam dolazi iz turističke struke, zanima 

ga gdje je vidljiva tzv. cjelogodišnja ponuda Turističke zajednice Podstrane, da bi sami mještani 

bili informirani a time i njihovi gosti koji bi odabrali Podstranu izvan sezone. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako se može i odgovoriti na pitanje, a može se i pozvati 

Turističku zajednicu na jednu od sljedećih sjednica vijeća. 

 

Pitanja više nema. 

 

 

 

 

Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

Primjedbi nema. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja na usvajanje zapisnik koji je sa dvanaest (12) glasova ZA 

usvojen. 
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Ad.3.) Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Podstrana  

Ad.4.) Prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana 

 

 

Vijećnik D. Radović uvodi u ove točke dnevnog reda. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan pita kako je glasao Odbor? 

 

Vijećnik D. Radović kaže kako se gosp. Pivac ispričao za svoj izostanak, a navedeni prijedlozi su 

jednoglasno usvojeni (4 člana ZA). 

 

 

Pročelnik I. Tafra dalje uvodi u ove točke dnevnog reda. 

 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako bi samo htio spomenuti da je nova web stranica u izradi, kako je 

malo osvježena, te da je trenutno vidljiva probna verzija stranice na kojoj nisu vidljive sve stavke, 

ali da se može vidjeti kako to sve funkcionira, te dok nova ne bude u potpunosti spremna da će 

stara i dalje biti u funkciji. Navodi kako je napravljen i mali dodatak gdje će se periodično učitavati 

sva plaćanja koja je Općina Podstrana napravila u određenom razdoblju, te da su neka plaćanja već 

učitana i mogu se pogledati. Napominje kako je svaki prijedlog dobrodošao. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako je posebno važno da se dogovore oko 4. točke dnevnog 

reda s obzirom da je to Poslovnik po kojem će Općinsko vijeće raditi iduće 4 godine, te otvara 

raspravu. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako smatra da bi na novoj web stranici trebali biti objavljeni natječaji i 

rezultati javne nabave. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako će biti. 

 

Pročelnica M. Šošić nadodaje kako je zakonska obveza objavljivati registar ugovora što zapravo 

predstavlja rezultate jednostavne nabave, a javna nabava je čak dostupna na elektroničkom 

oglasniku, čim završi postupak javno je objavljena odluka i može se uvijek pogledati. Ukoliko je 

netko zainteresiran za bilo koji postupak koji je završio, ne može ništa prije nego završi jer je svaki 

postupak tajan, sve je transparentno i može se pogledati. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako je samo dala prijedlog jer je to pitanje koje mještani često postavljaju. 
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Pročelnica M. Šošić kaže kako postoji i sada registar ugovora gdje su svi rezultati nabave, a na 

elektroničkom oglasniku mogu se pogledati planovi nabave i registri ugovora svih javnih 

naručitelja, tako da je to uvijek dostupno. 

 

Vijećnica K. Jerčić napominje vezano za Poslovnik, kako i dalje ostaju pri tome da se sjednice 

vijeća snimaju, ali kako je to samo prijedlog za glasanje o kojem će odlučiti vijeće. Kaže kako je 

uočila još nekoliko stavki koje bi se možda mogle uvrstiti, a jedna od njih je da se svi dokumenti i 

materijali za sjednicu ako je moguće, dostave u malo dužem roku. Dakle, da to ne bude rok od 7 

dana, nego npr. 10 dana i pita je li to moguće. 

 

Pročelnik I. Tafra odgovara kako je moguće, ali kako neke točke dnevnog reda zahtijevaju dužu 

pripremu ili pak pristignu zadnja 2 ili 3 dana. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako bi posebno bilo dobro kada se radi o obimnijim točkama. 

 

Pročelnik I. Tafra odgovara kada su u pitanju veće, obimnije točke, npr. Proračun, kako se znalo 

slati materijale čak i 20-ak dana ranije. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan napominje kako to može biti problem s obzirom da se sjednice vijeća 

održavaju jedan put mjesečno, te ukoliko bi se materijali slali 10 dana ranije, znači 20 dana ostaje 

za pripremu. Kaže kako bi se moglo ukoliko materijali budu gotovi, ali da je 7 dana nekakav 

optimalan rok. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako postoji mogućnost da se obimnije točke šalju ranije, jer njih svakako 

nema puno, a i 7 dana je premalo da se npr. Proračun detaljno pregleda. 

 

Vijećnik D. Radović kaže kako je njegov prijedlog za članak 81. da se umjesto ''7 dana prije 

sjednice'' promijeni u ''najkasnije 7 dana prije sjednice'', što znači da može i ranije, te se slaže da je 

10 dana puno s obzirom da je to trećina mjeseca. Napominje kako 3 dana ništa ne znače, a ukoliko 

su točke obimnije da se materijali svakako šalju ranije, i neka bude ''najkasnije 7 dana prije 

sjednice'', da je to sasvim dovoljno. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako bi u članku 18. nadopunila tekst na način: ''da vijećnik odnosno klub 

vijećnika može predložiti da se iz predloženog dnevnog reda pojedini prijedlog izostavi ili da se 

izmijeni redosljed razmatranja pojedinih prijedloga'', jer je to sada ovlast koju ima samo 

predsjednik općinskog vijeća, ''a da to ujedno može predložiti i vijećnik ili klub vijećnika''. 

Nastavlja da se ovakav prijedlog može podnijeti u pisanom obliku ili usmeno na sjednici, te mora 

biti obrazložen, a o prijedlogu općinsko vijeće odlučuje bez rasprave. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako svakako može i vijećnik predlagati. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže da je razlika u tome kako do sada to nije bilo propisano, a sada bi bilo. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan ispravlja kako može predlagati klub vijećnika, a ne vijećnik. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako može bilo tko. 
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Vijećnik Z. Galić daje prijedlog kako bi bilo pametno dok vijećnica K. Jerčić iznosi amandmane, 

da se o svakom odmah i glasa, ili da se na kraju glasa. 

 

Pročelnik I. Tafra se vraća na prijedlog vijećnice K. Jerčić o nadopuni članka 18. i kaže kako može 

predlagati da se pojedini prijedlog izostavi samo klub vijećnika, ali da mora biti rasprava. 

 

Vijećnica K. Jerčić daje primjer da se točka 3. i točka 4. Dnevnog reda (Statut i Poslovnik) povuče 

jer se svi slažu da se još jedan put detaljno prouči. 

 

Vijećnica K. Jerčić pita može li klub vijećnika tražiti stanku, ukoliko je potrebno nešto se 

dogovoriti. 

 

Pročelnik I. Tafra odgovara da može, te da se to i do sada prakticiralo. 

 

Vijećnica K. Jerčić navodi članak 104. prijedloga Poslovnika Općinskog vijeća: ''u slučaju 

nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 

predvidjeti i na koji se nije moglo utjecati, a koji trenutačno ugožava pravni poredak,  zdravlje 

stanovništva te imovinu, odlučeno je da se sjednice održavaju elektronskim putem'', te daje 

prijedlog da se nadoda da ne budu prvenstveno elektronske. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako je takav način strogo određen uputama, te kako Ministarstvo nikada 

nije dopuštalo bilo kakvo sazivanje ili održavanje sjednice elektronskim putem, i da je ovo prvi put 

da je nešto takvo dopušteno. Navodi kako su točno propisali kako mora biti, i da je to bilo samo u 

slučaju kada je bila pandemija, u slučaju rata ili nečega sličnog, te da ne može biti viša sila ako to 

odluči pojedini vijećnik, načelnik ili netko drugi. Dakle, samo i isključivo u slučaju nekakvog 

izvanrednog događaja, pandemije, rata i slično. 

 

Vijećnica K. Jerčić pita jesu li mogli imati video sjednice preko video konferencije, aplikacije 

''Zoom'' ili sl. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako može ukoliko su ispunjeni uvjeti. 

 

Vijećnik D. Radović pita uključuje li navod ''elektronskim putem'' i videokonferencije. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako uključuje. 

 

Predsjenik vijeća T. Buljan kaže kako u tom slučaju svim vijećnicima treba omogućiti uvjete za 

sudjelovanje. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako je aplikacija ''Zoom'' dostupna svima. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako ne mora svaki vijećnik imati laptop. 

 

Vijećnica K. Jerčić odgovara neka to onda bude u slučajevima kada su uvjeti ispunjeni, te daje 

prijedlog da se sjednice vijeća u pravilu održavaju putem video konferencije, a ako to nije moguće 

onda putem elektroničke pošte, itd. 
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Vijećnik D. Radović kaže kako se nigdje ne spominje pojam ''pošta'', nego ''elektronskim putem'' 

gdje je definirano i jedno i drugo. 

 

Pročelnik I. Tafra odgovara kako je u uputi točno navedeno elektronskim putem kako prilike 

dozvoljavaju, dakle i video konferencija, i putem maila, kako je god jednostavnije. Navodi kako 

bez obzira, radilo se o video konferenciji ili elektroničkoj pošti sve odredbe slanja materijala, na 

koji način će se glasati, vijećnička pitanja i sl., sve odredbe Poslovnika su i dalje na snazi. 

 

Vijećnik D. Radović navodi kako u članku 105. stoji: ''sjednice elektronskim putem mogu se 

održavati i putem video konferencije, izjašnjavanje putem elektroničke pošte, odnosno korištenje 

drugih tehnologija na daljinu'', dakle članak 105. to detaljno objašnjava, te smatra kako nema 

potrebe dopunjavati članak 104. 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako se naknadno ispravila da se radi o članku 105. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako su se sjednice Odbora čak održavale putem Whatsapp grupe. 

 

Vijećnica K. Jerčić daje prijedlog da se članak 102. prijedloga Poslovnika Općinskog vijeća koji 

glasi: ''o radu sjednice vodi se tonski zapis'', promijeni u ''video zapis''. 

 

Vijećnik D. Radović predlaže da se stavi tonski i video zapis, sukladno mogućnostima. 

 

Vijećnik Z. Galić kaže kako se svakako sjednice vijeća sada privremeno održavaju u Sali za 

sastanke umjesto u Vijećnici, i kako nema potrebe da se u Sali stvaraju uvjeti za snimanje sjednice 

video zapisom, kad čim se bude moglo ići u Vijećnicu, sjednice će se održavati tamo. 

 

Vijećnik V. Gavranić pita postoji li mogućnost da se osnuje Odbor za sport. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako inače postoji Odbor za udruge, gdje su uglavnom 

predstavnici i Sportske zajednice i klubova, ali da se može to odvojiti. 

 

Vijećnik Z. Galić kaže da se može samo dodati Odbor za sport i udruge. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže da već postoji. 

 

Vijećnik V. Gavranić kaže kako smatra da bi trebao biti Odbor samo za sport jer postoji mnogo 

udruga koje nemaju nikakve veze sa sportom, te ako se svi slažu da u tom Odboru budu predstavnici 

osobe koje su stvarno u sportu, te koji će doprinijeti da se projekti koji su zahtjevni a ujedno i 

odlični, da se uistinu i provedu. 

 

Vijećnica K. Jerčić daje prijedlog da navedeni odbor bude malo širi pa bude Odbor za sport i 

kulturu. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako Odbor za kulturu već postoji, tj. Odbor za kulturu i udruge. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako su navedena tri osnovna Odbora, a ostali se na svakoj sjednici po 

potrebi mogu osnivati i mijenjati. 
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Vijećnik V. Gavranić kaže kako mnogo mladih općina ima baš posebno Odbor za sport. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA 

usvojen te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Podstrana. 

2. Odluka iz točke 1. Ovog zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Podstrana“. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja amandmane 4. točke dnevnog reda na glasanje: 

 

1. Amandman – Prijedlog da se materijali za sjednice vijeća šalju najkasnije 7 dana prije  

           sjednice. 

Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA usvojen. 

 

2. Amandman – Prijedlog da klub vijećnika može predložiti da se iz predloženog dnevnog  

           reda pojedini prijedlog izostavi ili da se izmijeni redosljed razmatranja   

           pojedinih prijedloga. 

Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA usvojen. 

 

3. Amandman – Prijedlog da se može zatražiti stanka tijekom rasprave u radu Općinskog  

           vijeća. 

Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA usvojen. 

 

4. Amandman – Prijedlog da se sjednice vijeća snimaju putem video zapisa, čim se za to  

           stvore tehnički uvjeti. 

Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA usvojen. 

 

 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog s navedenim amandmanima na glasanje. Prijedlog je 

sa dvanaest (12) glasova ZA usvojen te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana. 

2. Odluka iz točke 1. Ovog zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Podstrana“ 
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Ad.5.) Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine  

Podstrana 

 

Pročelnica M. Šošić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Prijedloga nema. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA 

usvojen te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi 

Općine Podstrana. 

2. Odluka iz točke 1. Ovog zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Podstrana“ 

 

 

 

Ad.6.) Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o  

suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje  

elektromotornih vozila 

 

 

Pročelnik B. Živaljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Prijedloga nema. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa dvanaest (12) glasova ZA 

usvojen te se donosi 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje 

Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za 

punjenje elektromotornih vozila. 

2. Odluka iz točke 1. Ovog zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Podstrana“. 
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Ad.7.) Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju prekomjerne  

uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i drugih površina 

javne namjene na području Općine Podstrana 

 

 

Pročelnik B. Živaljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako smatra da bi upravo ove izmjene i dopune sada mogle biti problem, 

jer 50 kn/m po danu je premali iznos. Navodi primjer, za 5 kalendarskih dana, 500 kn/dan, to bi 

bilo 2.500 kn po staroj Odluci. Smatra kako će sada investitor za 5 dana prokopati cestu, neće ništa 

platiti i onda će produžiti radove još 3 dana. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže kako neće jer je svaki sljedeći dan još 1.000 kn. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako bi po staroj Odluci za 5 dana i 2.500 kn sve bilo gotovo. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako postoje situacije gdje npr. HEP kojemu u zahtjevu stoji da je 

rok za izvođenje radova 35 dana, tereti investitora da treba platiti 200.000 kn dužinu od 200 metara, 

pa tako cjelokupni trošak snosi investitor. Navodi kako je sada to riješeno na način da za određeni 

broj dana ne moraju platiti ništa, ali za tih 200 metara imaju maksimalno 30 dana da se radovi 

završe. 

 

Načelnik M. Dropuljić nadodaje kako je stara Odluka glasila 50 kn po svakom metru, po svakom 

danu, i kada se radi o 200 m i 20 dana, to onda više nije tako mali iznos. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako njega tu više zanima tko je iz Općine zadužen da utvrdi da su 

izvođači radova sve vratili u prvobitno stanje. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako je to komunalno redarstvo. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako u većini slučajeva to nije napravljeno kako treba. 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako se upravo zbog toga i mijenjala ova Odluka, jer bi pojedinci 

utvrđeni iznos platili i ostavili prokopano, te nakon toga im se ničim ne bi moglo uvjetovati da to 

dođu sanirati. Navodi kako je bilo i slučajeva gdje bi produžili radove, jer su utvrđeni iznos već 

platili, ostavili prokopano, a nema ih se mogućnosti penalizirati. Smatra kako bi s obzirom da su 

već u startu znali koliko moraju platiti, tim iznosom dodatno opteretili investitora, a uvijek su 

rokovi bili problem, te bi se sada ovom Odlukom penalizirali da se radovi završe u predviđenom 

ili što kraćem roku. 

 

Vijećnik M. Bitanga i dalje smatra kako su navedeni iznosi beznačajni za investitore, te navodi 

konkretan primjer pored svoje kuće u slučaju T-Com-a i pita kako ih Općina ne može prisiliti da 

dođu i odrade svoj posao. 
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Načelnik M. Dropuljić odgovara kako će ih se upravo ovim izmjenama i dopunama Odluke prisiliti. 

 

Vijećnik M. Bitanga pita zašto se jednostavno u tim odlukama ne donese, osim zakonskog roka i  

kazni, nakon što se 3 ili 4 dana kasni sa završetkom radova, da tvrtka koju Općina ovlasti iziđe na 

teren i to sanira. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako bi upravo to oni koristili, jer im je to najjeftinije i nitko ne bi 

završavao u roku. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako njima je najjeftinije, ali kako je isto tako stanovnicima ulice 

problem jer je prokopano. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže kako bi kroz održavanje trebalo pokrivati takve slučajeve, što bi njima 

na kraju ostavljali do beskonačnosti i Općina bi se na kraju bavila saniranjem. 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako većina tih tvrtki imaju uglavnom dogovorene podtvrtke i to kao 

najjeftinije, koje uopće ne kontroliraju i koje ostave nedovršeno. I onda bi čekali da Općina sanira, 

jer je njima to najjeftinije rješenje. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže kako je vijećnik M. Bitanga u pravu u jednom dijelu, a to je za male 

dionice, i kako se tu zapravo matematički pokazuje da je bolja opcija bila stara Odluka nego 

izmjene i dopune, međutim kada se radi o 200 i više metara, to ipak predstavlja i razvoj nekakve 

elektro mreže. Napominje kako npr. HEP radi i za ostalo građanstvo, jer kada se radi o 200 metara 

imati će neke spojne točke i šahte za više ljudi, te kako on najviše plaća po onoj staroj Odluci, i da 

su to uistinu bili iznosi od 250.000 kn. Navodi kako se na kraju svodilo na to da bi investitor platio 

komunalni doprinos, naknadu za prekomjernu uporabu ceste i još bi mu se stavio ovaj iznos, i da 

je to stvarno bilo previše. 

 

Vijećnik M. Bitanga navodi primjer gdje je prije izbora u ulici Domovinskog rata skretanje prema 

ulici Gospe u Siti, stavljala se rasvjeta i tako je stajalo 2 mjeseca. 

 

Pročelnik B. Živaljić se slaže kako je to problem. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako o načinu izvođenja neće ni govoriti. Navodi kako kanal od 60-70 

cm zaspu i to je po njima nabijeno, a zna se dobro po pravilima struke kako se nabija. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže kako uvijek dobiju uvjete za izvođenje, točan presjek kanala i uvjete. 

 

Vijećnica K. Jerčić navodi kako bi se samo htjela nadovezati da upravo izvođač koji je postavljao 

rasvjetu, nije napravio kako treba, jer se konktretno njoj nakon prve kiše dogodio potop s obzirom 

da ulica okružuje kuću s 3 strane. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako je tu opet Općina reagirala da način da je njihovo poduzeće 

za održavanje napravilo završni sloj jer nisu mogli čekati izvođača da to sanira. Navodi kako je to 

ista stvar kao i drugi prekopi koji su dočekali sezonu, ali priznaje kako i općinski izvođač kasni u 

prosjeku nekoliko mjeseci, te bude li se to ponavljalo biti će prisiljeni otkazati Ugovor. Napominje 

kako otkazivanje ugovora podrazumijeva novu javnu nabavu koja traje 3-4 mjeseca, pa je Općina 
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u tom periodu bez izvođača. Kaže kako je u prosjeku dosta kašnjenja, te da se ovom novom 

Odlukom tome htjelo stati na kraj i prisliti sve izvođače koji prekopavaju cestu da se ubrzaju. 

Smatra da će ih iznos koji moraju platiti za broj dana po 1.000 kn, prisiliti. Nastavlja da ovako kada 

znaju da su platili 5.000 kn prekop, onda to ne moraju završiti u određenom roku, jer su već platili 

i naravno da bi morali vratiti u prvobitno stanje, ali kako onda to potraje preko mjesec dana i u 

većini slučajeva to opet odradi Općina zbog toga što mještani prigovaraju i ne može se ostaviti 

kanal bez asfalta koji još dodatno u međuvremenu potone. Navodi kako je poanta Odluke bilo kojeg 

izvođača koji radi prekop prisliti da radove završi  u što kraćem roku. Kaže kako poseban problem 

imaju sa T-Com-om koji uporno traži priključke a nikako da sanira šahte, pa ih se sada prisililo na 

način da im se nisu davale suglasnosti dok ne završe postojeće stvari, jer drugačije nema dalje. 

Napominje kako ih se uistinu prisiljava na sve moguće načine da prometnice vraćaju u prvobitno 

stanje. 

 

Vijećnik F. Pruže pita smatraju li pravednom jedinstvenu cijenu od 1000 kn po danu, bez obzira na 

dužinu prekopa, bilo da se radi o 5 m ili 200 m. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže kako u svakom slučaju tih 1000 kn po danu nije bezazleno, ukoliko se 

radi o kanalu dugom 30 m za kojeg je potrebno još dosta vremena da se završi. 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako su takvi iznosi za velike izvođače beznačajni. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako 50.000-60.000 kn i nije baš tako malo, jer je HEP na svaki 

takav iznos bio jako osjetljiv, te kako su pisali prigovore u smislu da se radi o interesu Republike 

Hrvatske i Općine Podstrana jer se radi o poboljšanju periferne mreže i sl. Napominje kako su imali 

problema i kako je po novoj Odluci najjednostavnije, postoje 3 točke sa određenim brojem dana. 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako se puno opcija uzimalo u obzir, i kako se svi slažu s tim da takve 

situacije treba dovesti u red. Napominje da su tražili najbolji mogući način kako spriječiti da nakon 

radova ostave prokopanu cestu, te da je to poanta nove Odluke, i ne bude li to funkcioniralo da se 

uvijek može promijeniti. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako trenutno imaju konkretan primjer gdje su započeli radovi u ulici 

Gospe u Siti i ulici Domovinskog rata, ukopavanje kabela za koje bi radovi trebali trajati 7 dana, 

pa će vidjeti hoće li uistinu za toliko i završiti. 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako navedeni radovi ne ulaze u ovaj rok. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako razumije da ne ulaze, ali da će vidjeti kako će se ponašati. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa osam (8) glasova ZA i 

četiri (4) SUZDRŽANA (K. Jerčić, M. Bitanga, F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 
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1. Usvaja se prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju 

prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta i uvjetima prekopa nerazvrstanih cesta i 

drugih površina javne namjene na području općine Podstrana. 

2. Odluka iz točke 1. Ovog zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Podstrana“ 

 

 

 

Ad.8.) Prijedlog za donošenje Odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa 

 

 

Pročelnik I. Tafra uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako su ''Polače'' izuzetno važan lokalitet jer je upisan kao kulturno dobro 

i smatra kako općina Podstrana baš ima interesa da postane njeno vlasništvo. Smatra kako će to 

dugoročno biti izuzetno dobar potez, te kako bi trebalo kupiti sav okolni prostor i učiniti od svega 

toga novi turistički i kulturni sadržaj. Navodi kako je Strožanac maksimalno devastiran, te da je 

ovo zadnja šansa da se spasi taj prostor koji može biti jednim dijelom u turističke, a drugim u javne 

svrhe. Navodi dalje kako je važan i bitan taj lokalitet, jer ne samo da se tu nalazi antička vila iz 4. 

i 5. st. nego je iz tog područja i Artoriuseva ploča kojom se svi jako ponose. Isto tako, Matica 

hrvatska uz priču rimskog vojnika Artoriusa održala je nekoliko simpozija na tu temu i bavila se 

upravo time kako pospješiti turističku ponudu općine Podstrana. Napominje kako je tu, prema 

teoriji našeg poznatog arheologa Nenada Cambija, knez Mislav potpisao mir s Petrom Tradenikom 

u 9. st., te ne samo da je to od antičke vrijednosti, nego od hrvatske nacionalne vrijednosti. Smatra 

kako to prelazi općinu Podstrana, te kako je to prilika da se navedeni prostor oplemeni i postane 

vrijednost za mještane ali i za nacionalnu povijest. Navodi kako ona osobno nikad ne bi propustila 

priliku uzeti tako nešto. Smatra kako treba raspravljati o cijeni i vidjeti taj dio priče, te uspoređuje 

s Manastirinama u Solinu koje se kreću oko 60 eur/m2, kako gdje, te kaže kako se ovdje radi o 

većem iznosu, ali kako je i od veće važnosti. Napominje kako se u zadnje vrijeme dosta napravilo 

u zaštiti kulturne baštine, kako se dosta renoviralo, ali da se u Strožancu to nalazi na putu koji vodi 

prema Peruniću i sv. Juri, te kako u kombinaciji s time imaju još jedan dodatni sadržaj. Još jedan 

put napominje kako dugoročno gledano treba ići na otkupljivanje; zaštititi, primjeniti, staviti u 

uporabu i učiniti jedan iskorak za razliku od drugih općina, te biti drugima primjer jer mnogi 

propuštaju priliku da tako nešto otkupe. Navodi kako zgrada ima dovoljno, da se dosta investira, 

ali ovako nešto, to će ostavit svojoj djeci. 

 

Pročelnik B. Živaljić kaže što se tiče važnosti lokaliteta, da je u prostornom planu općine Podstrana 

naznačen kao arheološko vrijedno područje, no na žalost to područje je već u prijašnjim sazivima 

vijeća jedan dio prodan za obiteljsku kuću u obuhvatu tog potencijalnog terena. Navodi kako se ta 

prva parcela prodala uz arheološko rekognosciranje i izjavu konzervatorskog odjela da nije u 

obuhvatu nekadašnje Ville Rustice. Napominje kako Villa Rustica je iz 4. st., međutim da tu nije 

potpisan mir nego kod sv. Martina, ali u svakom slučaju ima povijesnu važnost, te kako nije upućen 

o kojoj se cijeni radi. 

 

Vijećnik M. Bitanga kaže kako se radi o 291 m2. 
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Vijećnica K. Jerčić kaže kako se može raspravljati o tom dijelu, ali kako kčz. 828 nije u obuhvatu 

i da se to ne bi smjelo propustiti, te kako treba razmišljati dugoročno. Smatra kako bi ostala jedna 

zelena površina, lijepo uređena, te navodi kako ne trebaju biti spavaonica, nego trebaju sebi otvarati 

prostore. 

 

Vijećnik V. Gavranić kaže kako također smatra da bi se navedeni lokalitet mogao iskoristiti za 

određeni sadržaj, po uzoru na druge, te kako se može obogatiti turistička ponuda tako da to bude 

dodatni dio za kulturna događanja u Podstrani. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako ne znaju koja je cijena po kvadratu. 

 

Vijećnica K. Jerčić i vijećnik M. Bitanga kažu da se 10.000 eura podijeli sa 291 kvadrat. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako se radi o 35 eur/m2. 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako su vidjeli da ta parcela nema pristupa, da mu je rečeno kako se 

radi o zaštićenom području, ali da tu nema ništa. 

 

Vijećnik D. Radović kaže kako ona sama za sebe ne vrijedi, ali da je pitanje planova u budućnosti. 

 

Vijećnica K. Jerčić nastavlja kako sama za sebe ne vrijedi, ali da u cjelini vrijedi. Navodi kako je 

kontaktirala konzervatorski odjel i kako je struka također prepoznala potencijal te smatra da treba 

dugoročno razmišljati i pametno iskoristiti, jer na parceli na kojoj se nalazi Villa Rustica se ionako 

nikada ništa neće moći graditi. 

 

Načelnik M. Dropuljić kaže kako jedino pristup može biti problem. 

 

Vijećnica K. Jerčić odgovara kako u tom slučaju može biti za planinare i šetače, kao dodatna 

lokacija i dodatni sadržaj. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako se neće odlučivati na ovoj sjednici o ovoj točki dnevnog 

reda, nego će se staviti na Odbor za općinsku imovinu i svi vijećnici koji su zainteresirani mogu 

doći na taj odbor, te će se na sljedećoj sjednici općinskog vijeća donijeti odluka. 

 

Pročelnik I. Tafra kaže kako se u tom slučaju procedura mora ubrzati i konzultirati g. Jakulja jer je 

rok već odavno prošao, a vrlo lako moguće da već ima i kupca. 

 

Vijećnik Z. Galić kaže kako je on uvijek za kupnju, pogotovo takvih stvari, ali ako će se kupovati 

kap u moru, onda što znači ta kap. Navodi kako jedino ako se donese odluka da se kupi sve okolo 

i ako se to može isfinancirati, ali samo kupiti taj dio gdje nema puta ni ništa, smatra kako nema 

smisla. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan određuje stanku. 
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Predsjednik vijeća T. Buljan nastavlja kako se neće odlučivati na ovoj sjednici o 8. točki dnevnog 

reda, nego će se vratiti na Odbor za imovinu i svi vijećnici koji su zainteresirani mogu doći na 

odbor, te će se na sljedećoj sjednici općinskog vijeća donijeti odluka. 

 

 

 

Ad.9.) Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda  

za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije 

 

 

Načelnik M. Dropuljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Načelnik M. Dropuljić predlaže kao člana Stručnog tijela pročelnika Ivicu Tafru. 

 

 

Zatim, pročelnik I. Tafra dalje uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Vijećnica K. Jerčić kaže kako bi oni predložili svog člana g. Antu Ramića, člana Odbora za 

urbanizam i inženjera građevine. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedloge na glasanje.  

 

Prijedlog Ivica Tafra – osam (8) glasova ZA i četiri (4) glasa PROTIV (K. Jerčić, M. Bitanga, 

F. Pruže i M. Babić) 

 

Prijedlog Ante Ramić – četiri (4) glasa ZA i osam (8) glasova PROTIV (T. Buljan, T. 

Mandić, I. Strmotić, D. Radović, N. Bakota, Z. Galić, J. Vuković i V. Gavranić) 

 

 

 

 

 

 

Prijedlog je sa osam (8) glasova ZA i četiri (4) glasa PROTIV usvojen, te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu 

ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske 

županije. 

2. Odluka iz točke 1. Ovog zaključka objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Podstrana“. 
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Sjednica je završena u 20:37 sati. 
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