REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/06
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 23. srpnja 2018.
ZAPI S N I K
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 23. srpnja 2018. godine u
prostorijama Općine Orebić (velika dvorana), sa početkom u 14.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić te utvrđuje da sjednici
prisustvuju ovi članovi Vijeća: Mario Vekić, Kazimir Opačak, Josip Guć, Asja Anita Perčić,
Ines Kurilj, Anto Roso, Dario Krističević, Gordana Mustapić, Goran Palihnić i Tomislav
Jurjević. Vijećnici Stipe Rudan, Marčela Lukač i Igor Skaramuča su opravdali svoj izostanak.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 10 vijećnika te da se mogu
donositi pravovaljane odluke.
Sjednici prisustvuju i:
 Tomislav Ančić, Općinski načelnik Općine Orebić
 Kristian Kapiteli, zamjenik Općinskog načelnika Općine Orebić
 Ines Vlahović – Cibilić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
 Joško Đeldum, direktor KTD Bilan d.o.o. i društva Vodovod i odvodnja d.o.o.
 Ivica Dajak, županijski vijećnik MOST-a i predstavnik elektronskih medija
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća od 29.svibnja
2018.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s izvanredne 10. sjednice Općinskog vijeća
održane dana 02. srpnja 2018.g.
Predsjednik Vijeća je pozvao Općinskog načelnika da podnese izvješće između dvije
sjednice.
Općinski načelnik izvijestio je vijećnike o tijeku turističke sezone, broju noćenja, o
održanoj manifestaciji "Noć starog Orebića". Također, ovo tijelo je izvijestio o radovima na
širenju ceste prema Crkvicama, o radovima na vodoopskrbi, o postavljenoj javnoj rasvjeti na
području Trstenika, o probijenoj cesti Duba – Bezdija, o završetku radova na cesti u Gornjem
selu u Trsteniku, o potpisanom ugovoru o sufinanciranju o opremanju Dječjeg vrtića Orebić s
Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, o radovima Hrvatskih cesta
na području Mokala, o cesti Podvlaštica – Vlaštica.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017.g.
2. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna
agencija Općine Orebić
3. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
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4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu (Sl. gl. br. 14/2010)
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
izgradnje športsko rekreacijskog centra Orebić
Predsjednik Vijeća pozvao je predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost, vijećnika Gorana Palihnića, da da svoje mišljenje na predloženi Dnevni red, koji je
dao pozitivno mišljenje na isto.
Umjesto Igora Skaramuče, predsjednika Komisije za proračun i financije, svoje
mišljenje na točke Dnevnog reda dao je vijećnik Goran Palihnić.
Vijeće je zatim jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1.Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017.g.
2.Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna
agencija Općine Orebić
3.Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018.
godinu
4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu (Sl. gl. br. 14/2010)
5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
izgradnje športsko rekreacijskog centra Orebić
VIJEĆNIČKA PITANJA
Goran Palihnić je, prije postavljanja vijećničkih pitanja, zahvalio Općinskom
načelniku na dovršnim radovima na proširenju puta u Kuni.
Postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vijećnik je kao odgovor na vijećničko
pitanje, zaprimio radni nalog od odabranog ponuditelja o nabavljenoj vagi, te je zatražio da se
dostavi zapisnik o umjeravanju i račun o utezima.
Direktor je odgovorio da je baždarenje izvršeno, te pozvao vijećnika na uvid u
dokumentaciju u sjedište KTD Bilan d.o.o.
2. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vijećnik je postavio pitanje da li postoje
pomaci u ugovornom odnosu s EKO – FLOR PLUS d.o.o., s obzirom da smatra da je
dobiveni rabat i dalje prenizak, i da li ima prostora za daljnje smanjenje vrijednosti ugovora o
javnoj nabavi.
Direktor je odgovorio da je potreban određeni odmak da bi se vidjeli rezultati, s obzirom
da je ovo godina prilagodbe. Što se tiče rabata, isti je ugovoren u iznosu od 30% za četiri
ljetna mjeseca, te prema sadašnjim pregovorima nema prostora za smanjenje istog.
Dario Krističević postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Vijećnik je postavio pitanje da li
postojeća cijena za odvoz otpada za domaćinstva i privredu pokriva sve troškove, da li će
neka osoba vršiti nadzor, da li će se naplaćivati kazne i tko će raditi na balirki u kamenolomu.
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Direktor je odgovorio da su brojke sukladno izračunu održive po pitanju cijena za
odvoz otpada. Vezano uz balirku, odgovorio je da je KTD Bilan d.o.o. istu dobio na posudbu.
Komunalni redar je zadužen za nadzor nad provođenjem odluke o otpadu.
Općinski načelnik nadovezao se na direktorov odgovor, te je odgovorio da se prilikom
formiranja cijene vodilo računa da se ne opterete domaćinstva i privreda, te je dodao da je u
tijeku postupka nabava spremnika za odvajanje otpada preko Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz Turističku zajednicu, kakvo je stanje sa
zaposlenima i sa radnim sporom koji je u tijeku.
Općinski načelnik odgovorio je da je zadovoljan s brojem prijavljenih gostiju, da je
broj sezonaca zaposlenih u turističkom uredu manji nego prošle godine, a po pitanju radnog
spora predviđa će se isti završiti do kraja ove godine.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz javnu rasvjetu, kada će radovi na
postavljanju iste biti završeni.
Općinski načelnik odgovorio je da je nabava za javnu rasvjetu završena te da je
odabrani ponuditelj ELOS d.o.o., s kojim trgovačkim društvom je Općina Orebić ranije
surađivala, a radovi će se nastaviti nakon turističke sezone.
Gordana Mustapić postavila je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnicu je zanimalo koja je namjena puta
Podvlaštica – Vlaštica, pješačka ili biciklistička, s obzirom da je predmetna trasa dio
Napoleonovog puta.
Općinski načelnik je odgovorio da je namjena puta biciklistička staza, ali i da bi se
mogao koristiti kao protupožarni put. Također, odgovorio je da se prilikom radova vodilo
računa o podzidu, odnosno da se u istog nije diralo.
2. pitanje za direktora komunalnih društava: Vijećnica je postavila pitanje da li se
dovršila organizacija naplate na parkinzima, odnosno da li je naplata započela.
Direktor je odgovorio da je predmetni projekt u tijeku od rujna 2017.g., da je cjenik
parkiranja donesen, a parkirni automati postavljeni. Čeka se ugradnja softvera, a naplata
započinje od 01. kolovoza. Odgovorio je da su aparati samo na kovanice, uz mogućnost
nadogradnje na kartice i novčanice u budućnosti.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Stanje vezano uz aktualnu situaciju oko Trajektne
luke Perna i zaobilaznice.
Općinski načelnik odgovorio je da se u niti jednom dokumentu ne spominje puštanje u
promet Trajektne luke Perna bez zaobilaznice, odnosno nove pristupne ceste. Struka je
odredila poziciju predmetne Luke u prostoru. Ponovio je da je službeni stav Općine Orebić da
je puštanje u promet Trajektne luke Perna neprihvatljivo bez pristupne ceste.
Vijećnica Gordana Mustapić je komentirala Načelnikom odgovor te dodala da javnost
navedeno konstantno zaboravlja.
Tomislav Jurjević dao je prijedloge/postavio vijećnička pitanja:
1. prijedlog Predsjedniku Općinskog vijeća: S obzirom na postojeće probleme i
opetovanja vijećnička pitanja direktoru KTD Bilan d.o.o., a koji se tiču gospodarenja
otpadom, vijećnik je dao svoj prijedlog za osnivanjem tročlane komisije koja bi se bavila
tematikom gospodarenja otpadom i javnim površinama u cilju pružanja pomoći u radu
Nadzornom odboru KTD Bilan d.o.o. i izvješćivanja Općinskog vijeća.
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2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnika je zanimalo da li se preko turističkog
ureda može doći do rješenja za iznajmljivače izdanih od strane nadležnog ureda državne
uprave, a vezano uz najavljene izmjene načina obračuna boravišne pristojbe, slijedom čega je
dao prijedlog da turističko vijeće paket mjera razmotri te da se očituje o predloženim
izmjenama.
3. Vijećnik je dao svoj komentar na istup saborske zastupnice Romane Jerković u
Hrvatskom saboru.
Nakon vijećničkih pitanja, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela napustila je
sjednicu.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Mustapić, Dario Krističević, Tomislav Ančić.
Gordana Mustapić komentirala je Posebni dio, odnosno povećanja davanja nogometnim
klubovima, te je zatražila obrazloženje. Vijećnica je pohvalila financiranje aktivnosti Lige
protiv raka, potpore za novorođenu djecu, potpore za novosklopljene brakove, te je postavila
pitanje o radovima na Domu u Oskorušnom. Zatražila je pismeno obrazloženje stavki 322,
323 i 323-7.
Tomislav Ančić odgovorio je da su nogometni klubovi imali probleme sa ZAMP-om, i s
velikom potrošnjom vode. Naime, tek odnedavno su postavljeni vodomjeri. Dosad je Vodovod
i odvodnja d.o.o. knjižio potrošnju vode kroz gubitke. Što se tiče radova na Domu u
Oskorušnom, odgovorio je da je nabava završena i da je izvođač radova uveden u posao.
Dostaviti će pismeno obrazloženje traženih stavki.
Dario Krističević komentirao je stavku prihoda poslovanja te postavio pitanje da li se
odustalo od programa investicija.
Tomislav Ančić odgovorio je da su predmetni programi u planu, te da se plaćanje vrši po
izvršenoj situaciji.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 2 glasa protiv donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017.g.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Orebić.

Točka 2.
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Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna
agencija Općine Orebić
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Mustapić, Tomislav Ančić
Gordana Mustapić postavila je pitanje po kojim kriterijima su se predlagali članovi i da
li je predviđena naknada za njihov rad. Vijećnica je zatražila i pismeni odgovor.
Tomislav Ančić je odgovorio da nije predviđena naknada, te obrazložio kako je praksa
da u upravnom vijeću bude gradonačelnik/načelnik, a za preostale članove odgovorio je du
predloženi jer mogu kvalitetno obnašati dužnosti.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 2 glasa protiv donijelo Odluku o imenovanju
članova Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić.
Točka 3.
Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018.
godinu
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Tomislav Jurjević apelirao je na nezavisne vijećnike da vode računa o pravovremenim
objavama i ostalim zakonskim obvezama kako bi izbjeli plaćanje novčanih kazni.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu.
Točka 4.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu (Sl. gl. br. 14/2010)
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Goran Palihnić, Tomislav Ančić.
Dario Krističević zatražio je pismeni odgovor s izračunom svake plaće po izmijenjenom
koeficijentu i dostavu klasifikacije radnih mjesta. Vijećnik je usporedio prijedlog predmetnih
izmjena i dopuna s postojećom Odlukom te je utvrdio kako postoje razlike u navedenoj
klasifikaciji radnih mjesta.
Tomislav Ančić odgovorio je da će dostaviti traženo pismenim putem, da radna mjesta
trebaju biti predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu, ali da to ne znači da će ista i biti
popunjena, te da je došlo do reorganizacije rada i radnih mjesta.
Goran Palihnić zatražio je u pisanom obliku podatak o zbirnom opterećenju Proračuna
Općine Orebić.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 2 glasa protiv donijelo Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu (Sl. gl. br. 14/2010).
Točka 5.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
izgradnje športsko rekreacijskog centra Orebić
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
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U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Jurjević, Tomislav Ančić.
Dario Krističević dao je opasku na trajanje razmatranja projekta više od 12 mjeseci,
odnosno da se ništa nije napravilo u međuvremenu, te je zatražio uvid u projekt.
Tomislav Jurjević komentirao je da podržava napore osoba uključenih u ovaj natječaj,
odnosno projekt, te je postavio pitanje da li je u skladu s građevinskom dozvolom predvidjeti
montažni objekt u svrhu svlačionice, odnosno da li je istu moguće izmijeniti/dopuniti.
Tomislav Ančić odgovorio je da postoji mogućnost izmjene i dopune građevinske
dozvole tijekom gradnje.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja i prijavu na natječaj izgradnje športsko rekreacijskog centra Orebić.
Ovime je iscrpljen dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 16.15 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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