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ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 08. prosinca 2021. godine 

u sali za sastanke Općine Podstrana 

(o sjednici se vodi tonski zapis) 

Početak sjednice u 18:00 sati 

 

PRISUTNI  VIJEĆNICI: 

1. Tomislav Buljan 

2. Darijo Radović 

3. Nikola Bakota 

4. Mladen Bartulović 

5. Tea Mandić 

6. Ivana Strmotić 

7. Zdravko Galić 

8. Frane Pruže 

9. Mate Babić 

10. JosipVuković 

11. Velimir Gavranić 

 

ODSUTNI VIJEĆNICI: 

1. Kristina Jerčić 

2. Marko Bitanga 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Mijo Dropuljić 

2. Božena Perišić 

3. Božen Živaljić 

4. Stjepan Tabak 

5. Marija Šošić 

6. Slobodan Brzica 

7. Ivan Grbavac 

8. Kata Madunović 

 

Predsjednik  Vijeća T. Buljan pozdravlja sve nazočne. Konstatira da je prisutno jedanaest 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 4. sjednice Općinskog vijeća, 

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu; 

4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.  

    godinu; 

5. Prijedlog Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu; 

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu; 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana; 

8. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2022. godinu; 

9. Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini; 

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini; 

11. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja dnevni red na glasanje. Dnevni red je sa jedanaest (11) 

glasova ZA usvojen. 

 

 

 

Ad.1.) Vijećnička pitanja i odgovori 

 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako je na prethodnim sjedicama bilo govora da će Turistička zajednica 

jedan put godišnje održati prezentaciju o tome što je ostvareno u protekloj godini po pitanju 

turističke promocije Podstrane, kao i što imaju u planu za nadolazeću, te kako je bilo govora i o 

tematskoj sjednici, stoga ga zanima je li u planu njeno održavanje sada dok još turistička sezona 

nije započela. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako su prije nekoliko dana održali Turističko vijeće gdje je 

predsjednica Turističke zajednice napravila prezentaciju što se napravilo u 2021. godini, te koji 

su planovi za 2022. godinu. Navodi kako se ne sjeća da su rekli kako će se to prezentirati javno, 

ali ako ima potrebe, kaže kako nema ništa protiv da se napravi jedna prezentacija. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kad su već kod tematskih sjednica kako će u 1. mjesec na 

zahtjev Domovinskog pokreta biti tematska sjednica vezana za vrtiće, uz prijedlog Domovinskog 
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pokreta koji će na neki način voditi tu sjednicu, te navodi kako onaj tko predlaže tematsku 

sjednicu, mora imati materijale zbog čega je predlaže. 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako nije siguran kako bi format trebao izgledati, samo da direktorica Z. 

Švenda izloži što je ostvareno u prethodnoj godini. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan odgovara kako to ne mora biti tematska sjednica, već se može na 

jednu sjednicu pozvati direktoricu Zdravku Švendu da prezentira ono što je već na Turističkom 

vijeću izprezentirala. 

 

Vijećnik Z. Galić postavalja pitanje vezano za policijsku postaju u Podstrani, te ga zanima u kojoj 

je to fazi. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako je prije desetak dana Ministar unutarnjih poslova službeno 

potpisao Sporazum, te kako su nekadašnje prostorije Turističke zajednice slobodne jer je 

Turistička zajednica već preselila. Navodi i kako je već iduću srijedu svečano otvaranje, odnosno 

primopredaja navedenih prostorija Policijskoj postaji, kako će sve biti medijski popraćeno i kako 

smatra da je to povijesni trenutak za Podstranu i sigurnost njenih mještana. 

 

Vijećnik Z. Galić pita u kojoj je fazi privremeno igralište na Miljevcu. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako je igralište na Miljevcu pri samom kraju, izvršeno je 

asfaltiranje, još nedostaje ograda i oprema, tj. golovi i koš, te kako će uskoro i taj dio biti riješen. 

Navodi kako su imali malo problema jer je palo dosta kiše, tako da se radovi nisu mogli odvijati 

onako kako su planirali, ali kako se nada da će radove do Božića privesti kraju. 

 

Vijećnik J. Vuković kaže kako bi se samo htio nadovezati na vijećnika F. Pruže i tematsku 

sjednicu za turizam, te navodi kako postoji Odbor za turizam i kako smatra da bi se on trebao više 

puta sastajati kroz godinu dana, a misli da se u proteklih 6 mjeseci nije sastao niti jedan put. 

Smatra da bi to trebalo biti malo češće. 

 

Vijećnica T. Mandić postavlja pitanje vezano za izgradnju dvorane. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako imaju u planu izgradnju dvorane na sadašnjem igralištu 

O.Š. Strožanac i kako su u pregovorima sa Županijom da dobiju pravo građenja, te kako bi onda 

u 2022. godini krenuli sa projektnom dokumentacijom, a nakon toga u 2023.-2024. godini i sa 

izgradnjom trodijelne dvorane s tribinama za 400-500 gledatelja, ovisno o površini. 

 

Vijećnica T. Mandić postavlja pitanje vezano za kanalizaciju kraj ''Lava''. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako je u izradi glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole 

za područje od Lučice do hotela Lav i kako su u suradnji sa Hrvatskim vodama obećana i 

financijska sredstva. Radi se o projektu vrijednom 4.000.000 kn, gdje bi u 2022. godini Hrvatske 

vode osigurale pola navedenog iznosa, odnosno 2.000.000 kn a u 2023. godini još 2.000.000 kn. 

Navodi kako kanalizaciju za to područje iščekuju više od 20-ak godina, te kako će se sada to 

napokon i realizirati. 
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Vijećnik V. Gavranić kaže kako je u razgovoru sa mještanima iznajmljivačima došao do podatka 

da je boravišna pristojba u Podstrani najveća u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno u 

Podstrani iznosi 15 kn,  u Solinu 13 kn, a u svim ostalim općinama i gradovima nešto manje. 

Stoga ga zanima zbog čega je to tako i na temelju čega se ona formira, te može li se izaći pred 

Županiju sa zahtjevom da ona bude manja. Ukoliko se to ne može, predlaže da se taj dio novaca 

preusmjeri na sportske udruge koje organiziraju sportska natjecanja na nivou županije, države i 

međunarodna natjecanja. 

  

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako je ove godine iznos takav kakav je, a da se za iduće 

proračunsko razdoblje može sjesti i razgovarati na tu temu. Što se tiče preraspodjele tih sredstava 

udrugama za organizaciju sportskih natjecanja, ističe kako je Općina Podstrana i ove godine u 

prijedlogu Proračuna osigurala 1.050.000 kn Zajednici športova, a onda Zajednica športova 

financira sve klubove, te kako smatra da su tim iznosom pokrivene sve njihove potrebe, odnosno 

sve njihove aktivnosti. 

 

Vijećnik V. Gavranić pita može li se na Petričevu organizirati Advent. Iako je za ovu godinu već 

kasno, zanima ga može li se eventualno nešto kratko organizirati, kako bi se na taj način 

potaknulo restorane s ovog područja da podijelile pripremljene obroke potrebitima i socijalno 

ugroženima u našoj Općini, kako bi ih obradovali za božićne i novogodišnje blagdane. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako su prije više od dva mjeseca pokrenuli inicijativu da se 

organizira Advent u Podstrani. U razgovoru s potencijalnim privatnicima koji bi organizirali sami 

taj Advent, ideja da se to održi na Petričevu nije bila održiva jer im sama lokacija nije 

odgovarala, stoga im je bila želja da se održi na šetnici u Strožancu, na samom parkingu. No 

međutim, dok su pribavili suglasnosti Županije, pojedinci su rekli da im je premalo vremena kako 

bi kupili kućice i organizirali se, pa će u Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu 

na parkingu u Strožancu osigurati prostor za Advent, gdje će zainteresirane firme ili obrti moći 

uzeti koncesiju i organizirati Advent u Podstrani. Navodi kako onda i Općina Podstrana može 

osigurati potrebitima obroke ili što već bude trebalo. 

 

Vijećnik D. Radović kaže kako su svi svjedoci nevremena koje je opet odvuklo plaže u more, i 

kako se spominjalo Jaružalo koje bi trebalo u tome pomoći, stoga ga zanima u kojoj je to fazi i 

hoće li se krenuti s obnovom plaža na vrijeme. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako ne zna jesu li primjetili kada su prolazili šetnicom u 

Strožancu, da je stigla dizalica. Kaže kako je prvi dio Jaružala stigao, a stiže u tri dijela, jer se 

radi se o velikom stroju koji stiže velikim kamionima. Navodi kako bi do kraja tjedna Jaružalo 

trebalo biti namontirano, a onda idući tjedan kreće regrutacija djelatnika i pokusno vađenje 

pijeska, tako da bi Jaružalom najprije sanirali pijesak na plaži u Strožancu a onda i ostale plaže 

diljem Podstrane. 

 

Vijećnik N. Bakota pita što je s vodom za Gornju Podstranu. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako se voda za Gornju Podstranu, kako je već više puta i 

naglasio, financira iz Aglomeracije, a Podstrani pripada 50.000.000 kn. Navodi kako je Vodovod 

i Kanalizacija proveo javni natječaj, te kako je trenutno u postupku usklađenje dokumentacije i 

sljedeće godine, odmah iza turističke sezone, a nada se i prije bi krenuli radovi za Gornju 
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Podstranu. Prvi dio će se financirati samo iz sredstava Vodovoda i Kanalizacije, a onda drugi dio 

iz sredstava Aglomeracije. 

 

Vijećnik N. Bakota pita što je sa šetnicom od Mutograsa do Porta. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako je upravo izašao natječaj za odabir izvođača, kako će se 

sanirati prvih 300 m plaže, napraviti biciklističko pješačku stazu na prvoj dionici od 300 m, te 

kako će se do kraja tjedna potpisati ugovor s izvođačem a zatim izvođač biti i uveden u posao. 

Smatra kako bi do Božića prvih 20-30 m trebalo biti sanirano, a nakon toga se nastavlja po planu. 

 

Vijećnik M. Babić kaže kako bi se samo htio osvrnuti na vijećnika V. Gavranića i iznos turističke 

pristojbe, te navodi kako će grad Split sa 15 kn za iduću godinu spustiti na 10 kn, tj. tijekom ove 

krize su već spustili, tako da smatra da tu sigurno ima prostora da se razmisli o spuštanju i u 

Podstrani. 

 

Vijećnik M. Babić postavlja pitanje vezano za Covid potvrde, zanima ga hoće li biti potrebne za 

ovakve sjednice i hoće li se trebati testirati. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan odgovara kako nisu planirali provjeru Covid potvrda za sjednice 

Vijeća, kako bi u pravilu trebali, ali da ovaj put nisu planirali. 

 

Vijećnik M. Babić kaže kako se on osobno testirao prije same sjednice Vijeća jer je smatrao da će 

trebati Covid potvrda. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan odgovara kako bi u pravilu trebalo, i kako se ovaj put nisu 

organizirali, ali da će za idući svakako se organizirati i osigurati njihovu provjeru. 

 

Vijećnik M. Babić pita mogu li vijećnici dobiti Proračun na 4. razini sa svim detaljima. 

 

Pročelnik S. Tabak odgovara kako bi Proračun na 4. razini eventualno mogao biti u nekakvoj 

formi radnih materijala, ali kako u tom slučaju postoji dio obrazloženja i objašnjenja Proračuna. 

Navodi kako Zakon izričito zabranjuje donošenje Proračuna u obliku detaljnijem od 3. razine, 

upravo zbog kasnijeg njegovog izvršavanja, da se ne bi blokiralo izvršavanje Proračuna, jer kad 

bi bilo toliko detaljno Proračun bi pao već 02.01. Smatra kako nitko nije toliko precizan da može 

detaljno isplanirati u svaku kunu. Nastavlja kako se Proračun kasnije izvršava i na 6. i 7. razini i 

detaljno razrađuje, ali mora biti donijet na 3. razini, te kako tome služe obrazloženja , odbori i 

ovakvi sastanci kako bi se nejasnoće mogle razjasniti. Ali navodi kako Proračun mora biti donijet 

na 3. razini. 

 

 

 

Pitanja više nema. 
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Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

Primjedbi nema. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja na usvajanje zapisnik koji je sa jedanaest (11) glasova ZA 

usvojen. 

 

 

 

Ad.3.) Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu 

 

 

Pročelnik S. Tabak uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Pitanja i prijedloga nema. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN (F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2021. 

godinu. 

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

Podstrana“. 

 

 

 

 

Ad.4.) Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za  

            2021. godinu 

 

Pročelnik B. Živaljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Pitanja i prijedloga nema. 

 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN (F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 
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ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu. 

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

Podstrana“. 

 

 

 

Ad.5.) Prijedlog Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.  

godinu 

 

Pročelnik S. Tabak uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako se u projekciji za 2023. godinu navodi prodaja nefinancijske 

imovine u iznosu od 22.500.000 kn, stoga ga zanima o kojoj se imovini tu radi. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako se radi o Jadranskoj straži. 

 

Vijećnik F. Pruže pita hoće li odmah predati amandmane koji se odnose na Proračun. 
 

Predsjednik vijeća T. Buljan odgovara kako može predati odmah i kako bi bilo dobro da se 

odmah i pročitaju. Predlaže pauzu od 5 minuta. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan nastavlja sa sjednicom vijeća i kaže kako će vijećnik F. Pruže 

pročitati amandmane, a načelnik M. Dropuljić odgovoriti prihvaća li se pojedini amandman ili ne, 

nakon čega slijedi glasanje. Ukoliko načelnik prihvati amandman, glasanje nije potrebno, a 

ukoliko načelnik ne prihvati amandman, vijećnici odlučuju o amandmanu. 

 

Vijećnik F. Pruže čita prijedlog amandmana br. 1: ''Workout koji se planira napraviti u 

Hercegovačkoj ulici i za to izdvojiti 500.000 kn za kupovinu zemljišta, prenamijeniti za izgradnju 

dječjeg igrališta u Sv. Martinu, jer Hercegovačka ulica već ima rekreativne sadržaje dok Sv. 

Martin nema.'' Smatra kako bi se trebao unaprijediti sadržaj dječjih igrališta, pogotovo u tom 

dijelu Podstrane, i ovim bi se amandmanom započeo proces kupnje zemljišta za navedeno dječje 

igralište. 

 

Načelnik M. Dropuljić odgovara kako se amandman odbija, iz razloga jer se općenito na 

području općine Podstrana nalazi jako malo dječjih igrališta, a na području Grljevca postoji samo 

jedno manje. Što se tiče Sv. Martina Općina Podstrana posjeduje jedno zemljište do kojeg 

planiraju proširiti cestu i napraviti igralište. Napominje kako je težnja ovog Proračuna kupnja 

zemljišta na različitim djelovima Podstrane za izgradnju igrališta, jer je to mještanima potrebno, a 

posebno mlađoj populaciji. 
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Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja 1. amandman na glasanje: 

 

Prijedlog sa dva (2) glasa ZA (F.Pruže i M. Babić) nije usvojen. 

 

 

Vijećnik M. Babić čita prijedlog amandmana br. 2: ''Sredstva u iznosu 80.000 kn namijenjena za 

kupnju laptop računala za općinske vijećnike, prenamijeniti za planiranje i izgradnju prijelaznih 

rampi za invalidne osobe na plažama u Strožancu i Sv. Martinu.'' Smatra da laptop računala 

možda i nisu potrebna vijećnicima za rad vijeća, jer je vrlo vjerojatno da vijećnici imaju svoja 

laptop računala, te da je potrebno doprinijeti kvaliteti života za sugrađane s posebnim potrebama. 

Napominje kako je obveza da vijećnici imaju tiskane materijale na sjednicama vijeća, što također 

ide u prilog ovom amandmanu. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan odgovara kako se amandman odbija iz razloga jer je Općina dužna 

osigurati vijećnicima laptope, i navodi kako je ta potreba posebno došla do izražaja prošle godine 

kada su se održavale elektronske sjednice, te kako pojedini vijećnik ne mora imati svoj vlastiti 

laptop. Ističe da se laptopi koriste kako bi se smanjilo printanje tiskanih materijala, te da će svaki 

vijećnik biti kontaktiran želi li da mu se osigura laptop ili će koristiti vlastiti. 

Što se tiče rampi za osobe s invaliditetom, nastavlja kako u Strožancu već postoji rampa, a u 

Mutograsu je planirana u sklopu šetnice koja će biti napravljena. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja 2. amandman na glasanje: 

 

Prijedlog sa dva (2) glasa ZA (F.Pruže i M. Babić) nije usvojen. 

 

 

Vijećnik F. Pruže čita prijedlog amandmana br. 3: ''Rashodi za usluge u iznosu 590.000 kn je 

poprilično veliki iznos koji između ostalog uključuje i različite marketinške aktivnosti od strane 

različitih lokalnih medija u iznosu od oko 70.000 kn godišnje, zatim brutto plaće i doprinosi u 

iznosu 36.000 kn godišnje koji će se utrošiti na usluge tvrtke PC Scala doo, te ne predstavljaju 

nikakvu vidljivu korist ni vrijednost za razvoj malog i srednjeg poduzetništva za općinu 

Podstrana. Smatram da bi se ta sredstva trebala utrošiti za mjesečno sufinanciranje ili bonuse 

asistentima u O.Š Strožanac koji rade s djecom kojima je potrebna pomoć u nastavi, jer imaju 

poprilično niske plaće.'' 

 

Pročelnik S. Tabak odgovara kako od spomenutih 590.000 kn za usluge gotovo polovica otpada 

na Poreznu upravu jer uzimaju 1% od naplate prihoda poreza Općine Podstrana, tj. oko 250.000 

kn. Zatim 140.000 kn otpada na održavanje cijelog informatičkog sustava u Općini, a na usluge 

telefona i pošte oko 160.000 kn, te napominje kako u situacijama kada se šalju rješenja za 

komunalnu naknadu i slična rješenja, poštanski račun iznosi oko 60.000 kn, dok obični mjesečni 

račun iznosi oko 10.000 kn. 

 

Vijećnik F. Pruže pita što je sa plaćanjem tvrtke PC Scala doo. 
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Pročelnica M. Šošić odgovara kako se PC Scala prijavio na natječaj Urbane aglomeracije grada 

Splita, natječaj za razvoj poduzetničkih potpornih institucija, te su tražili partnerstvo s jednom 

jedinicom lokalne samouprave i ponudili Općini Podstrana. Navodi kako je Općina rado 

prihvatila partnerstvo, te kako je na početku bio planiran puno veći udio u kojem bi Općina 

Podstrana sudjelovala, zatim kako je bilo predviđeno i zaposlenje jedne osobe na tom projektu, 

međutim kod čišćenja proračuna EU fondova nisu im priznate njihove planirane aktivnosti tako 

da je na kraju Općini odobreno samo 69.000 kn. Napominje kako Općini to nije nikakav trošak 

nego su tih 69.000 kn odlučili utrošiti na već postojeću plaću kolegice koja radi, konkretno 

tajnice načelnika, 20% njene plaće pravdaju kroz taj trošak, a obveza Općine je do ožujka 2023 

god. osigurati im prostor za organizaciju radionica u sklopu provedbe projekta, odnosno pružanje 

stručne savjetodavne pomoći za malo i srednje poduzetništvo sa područja Podstrane. Ističe kako 

je Općina mogla odustati od partnerstva ili prihvatiti taj iznos od 69.000 kn za koji nikoga nisu 

zaposlili jer nije imalo smisla, nego jednu postojeću plaću sufinanciraju u iznosu od 20%. 

Što se tiče asistenata u školi, napominje kako Općina Podstrana osigurava besplatne asistente u 

predškolskom odgoju, a u osnovnoj školi je to organizirano preko Županije, onosno Ministarstva 

po njihovim kriterijima, te da je plaća za asistente određena na nivou države. 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako postoji situacija gdje grad Zagreb sufinancira plaće asistentima, te da 

to nije neizvedivo. 

 

Pročelnica M. Šošić odgovara kako nije neizvedivo, ali da bi prvo trebalo proanalizirati situaciju. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan pita vijećnika F. Pruže ostaju li i dalje pri amandmanu uz navedeno 

objašnjenje. 

 

Vijećnik F. Pruže odgovara da s obzirom da su pročelnici S. Tabak i M. Šošić iznijeli 

objašnjenja, povlače amandman. 

 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN (F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu i projekcija za 

2023. i 2024. godinu. 

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

Podstrana“. 
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Ad.6.) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2022. godinu 

 

Pročelnik S. Tabak uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Pitanja i prijedloga nema. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN (F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2022. 

godinu. 

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

Podstrana“. 

 

 

 

 

Ad.7.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana 

 

Pročelnik S. Tabak uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Pitanja i prijedloga nema. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa jedanaest (11) glasova 

ZA usvojen te se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine 

Podstrana. 

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

Podstrana“ 
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Ad.8.) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2022.  

godinu 

 

 

Pročelnica M. Šošić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Vijećnik F. Pruže pita planira li se malo opširnije pravdati sredstva koja se daju udrugama. 

 

Pročelnica M. Šošić odgovara kako su na službenim stranicama Općine Podstrana uvijek 

objavljeni rezultati natječaja za udruge gdje se vidi koje su projekte prijavili i koliko im je 

sredstava odobreno. Navodi kako ne zna ima li smisla objavljivati svaki dokument koji oni 

dostave, te pita u kojem točno smislu se misli ''opširnije pravdati''. 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako npr. 60.000 kn za Općinu nisu neki novci, ali kako se toliki iznos ne 

može baš opravdati u dvije rečenice. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako je potrebno konkretno reći na što se misli, te da onda kao 

vijećnik može dobiti uvid u tu dokumentaciju. 

 

Vijećnik F. Pruže odgovara kako ne misli da je sporno za njega, nego smatra da bi prosječan 

građanin trebao imati više uvida u tu dokumentaciju. Navodi kako ne misli konkretno na nijednu 

udrugu, nego općenito udruge s područja Podstrane. Ističe kako bi trebalo detaljnije biti navedeno 

na što točno troše dobivene novce ili čak dostaviti izvještaj što je točno napravljeno u prethodnoj 

godini. 

 

Pročelnica M. Šošić kaže kako je sukladno Zakonu donesen Pravilnik o financiranju udruga koji 

je objavljen u Službenom glasniku Općine Podstrana, te da se za svaki natječaj formira 

povjerenstvo koje odlučuje o prijavljenim projektima. Projekti se boduju, te im se na temelju toga 

dodijeljuju sredstva u okviru Proračuna. Navodi kako je u svakom natječaju točno propisano što 

pojedina udruga treba dostaviti prilikom prijave na natječaj, a isto tako sva potrebna financijska 

izvješća kako bi opravdali utrošena sredstva. Ističe kako su osim spomenutih izvještaja, dužni 

dostaviti i sve račune kojima pravdaju troškove kao popratnu dokumentaciju izvještajima. 

Ukoliko dobivena sredstva ne opravdaju, novce su dužni vratiti. 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako ne tvrdi da oni u dovoljnoj mjeri ne opravdaju sredstva Općini, nego 

da javno, prema mještanima to bude u malo većem, opširnijem obujmu. Pogotovo kad su u 

pitanju malo veći iznosi. 

 

Vijećnik D. Radović kaže kako kao predsjednik udruge nema problem s tim da računi, izvještaji i 

obrazac budu javno objavljeni. Navodi kako unatrag 6-7 godina otkad je donesen Pravilnik, zaista 

doslovno svaki račun se mora priložiti, te da apsolutno nema ništa protiv da sva dostavljena 

dokumentacija bude i javno objavljena. 

 

Vijećnik F. Pruže kaže kako nikoga konkretno ne optužuje, te da se slaže sa vijećnikom D. 

Radovićem, i kako na serveru ima dovoljno mjesta da bi se izvještaji mogli detaljnije objavljivati. 
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Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN(F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 

2022. godinu. 

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

Podstrana“. 

 

 

 

 

Ad.9.) Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

 

 

Pročelnik B. Živaljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Vijećnik V. Gavranić kaže kako bi samo želio reći da su projekti izuzetno ambiciozni i vjeruje da 

će općinski vijećnici i dalje se sastajati u Odborima i doprinijeti da Proračun u sljedećoj godini 

bude realiziran barem 70%. 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan kaže kako sastajanje Odbora uvelike ovisi o angažmanu njihovih 

predsjednika. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN (F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini. 

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

Podstrana“. 
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Ad.10.) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

 
 

Pročelnik B. Živaljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

 

Pitanja i prijedloga nema. 

 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa devet (9) glasova ZA i 

dva (2) glasa SUZDRŽAN (F. Pruže i M. Babić) usvojen te se donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini. 

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

Podstrana“. 

 

 

 

Ad.11.) Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022.  

 godini 

 

 

Pročelnik B. Živaljić uvodi u ovu točku dnevnog reda. 

 

Navodi kako se u ovoj Odluci radi o jednoj promjeni u odnosu na Odluku koju su donijeli za 

prethodnu godinu. Ističe kako se dosadašnja zabrana izvođenja građevinskih radova za vrijeme 

trajanja turističke sezone razlikovala ovisno o zoni, tj. Podstrana je bila podijeljena na dvije zone, 

od kojih se 1. zona odnosila na pojas između državne ceste D8 uz more i 2. zona na pojas iznad 

državne ceste D8. Navodi kako se sada zabrana odnosi jedinstveno na cijelu Podstranu, jer podaci 

koje su dobili uz suglasnost Turističke zajednice, ukazuju na to da se turizam u Podstrani jednako 

razvija bez obzira na neposrednu lokaciju mora. Ističe kako su s obzirom na Covid pandemiju, 

izuzetno aktivniji bili objekti koji se nalaze na malo zabačenijim lokacijama, a ne uz samu obalu. 

Slijedom toga proizlazi prijedlog da se cijelo područje Podstrane proglasi jedinstvenom zonom, s 

tim da bi zabrana građevinskih radova trajala od 01. lipnja do 15. rujna. 

 

 

Vijećnik M. Babić kaže kako buka koja se stvara prilikom unutarnjeg uređenja objekta, a 

posebno se to odnosi na novogradnju u blizini turističkih objekata, može stvarati izuzetan 

problem, te ga zanima kome se građani mogu obratiti ukoliko dođe do velike buke prilikom 

štemanja u jednom ili više objekata, kao i postoji li inspekcija za takve stvari. 

 

Pročelnik B. Živaljić odgovara kako se mogu javiti sanitarnoj inspekciji. 
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Načelnik M. Dropuljić odgovara kako su tu točku dnevnog reda već prošli na 1. sjednici 

općinskog vijeća u srpnju, i kako je već dao iscrpan odgovor na nju. Ističe kako su zabranjeni 

konstruktivni građevinski radovi koji podrazumijevaju iskope i betonažu, te kako ostali radovi 

nisu zabranjeni ovom Odlukom, a za sve ostalo, poput buke, je zadužena sanitarna inspekcija. 

Napominje kako općinski komunalni redari to uredno prijavljuju. 

 

 

Predsjednik vijeća T. Buljan stavlja prijedlog na glasanje. Prijedlog je sa jedanaest (11) glasova 

ZA usvojen te se donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Usvaja se prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 

2022. godini. 

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

Podstrana“. 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 19:08 sati 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK VODILA: 

Kata Madunović 

 


