REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/09
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 06. prosinac 2018.
ZAPI S N I K
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 06. prosinca 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, Igor Skaramuča, Goran Palihnić, Stipe Rudan, Gordana Mustapić i
Marčela Lukač. Vijećnici Dario Krističević i Tomislav Jurjević su opravdali svoj izostanak.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 11 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 Općine Orebić
 Ivica Dajak, županijski vijećnik MOST-a i predstavnik medija
 Vesna Suhor, ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić
 Sanda Menkadžiev, ravnateljica P.U. Dječji vrtić Orebić
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Marčela Lukač dala je primjedbe na zapisnik s 13. sjednice da se dopuni rasprava po
2. točki Dnevnog reda s pitanjima da li je u minusu poduzeće i da li će se minus koristiti za
krpanje lošeg poslovanja ili za neku investiciju, te da se nakon komentara vijećnika Darija
Krističevića po istoj točki Dnevnog reda stavi točka i uklone riječi "Postavio je pitanje".
Primjedbe su jednoglasno usvojene.
Gordana Mustapić dala je primjedbu, a vezano uz vijećničko pitanje koje je postavila,
navodeći kako u svom 1. pitanju nije pohvalila direktora već angažman direktora oko
angažiranja stručne osobe. Primjedba je jednoglasno usvojena.
Takav zapisnik s izmjenama i dopunama s 13. sjednice Općinskog vijeća od 08.
studenog 2018. jednoglasno je usvojen.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2019.
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2019.g.
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić
za 2019.g.
4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2019.g.
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5. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2019. godinu
6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine
Orebić
7. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu
8. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nazivima ulica u naselju Orebić
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nazivima ulica u naselju Podgorje
11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za gospodarenje otpadom
Predsjednik vijeća pozvao je Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da
da svoje mišljenje na predloženi Dnevni red. Za Komisiju svoje pozitivno mišljenje na
Dnevni red dao je Goran Palihnić, predsjednik Komisije.
Igor Skaramuča, predsjednik Komisije za proračun i financije dao je pozitivno mišljenje
na predložene točke Dnevnog reda.
Vijeće je, potom, jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1.Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2019.
2.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2019.g.
3.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić
za 2019.g.
4.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2019.g.
5.Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2019. godinu
6.Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine
Orebić
7.Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019.
godinu
8.Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
9.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nazivima ulica u naselju Orebić
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nazivima ulica u naselju Podgorje
11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za gospodarenje otpadom
VIJEĆNIČKA PITANJA
Marčela Lukač postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Općinskom načelniku: Vijećnica je apelirala na smanjenje cijene parkiranja,
te postavila pitanje vremenske valjanosti povlaštene karte. Predložila je da se umirovljenicima
cjenovno umanji povlaštena karta.
Općinski načelnik odgovorio je da cijena satne karte parkiranja iznosi 12 kn. Da bi se
izbjeglo da stanovnici plaćaju dnevne parkirne karte, donesena je odluka da se u periodu od
01.12. do 01.03. ne vrši kontrola naplate parkinga. Podsjetio je da stanovnici s prebivalištem
na području Općine Orebić imaju pravo na povlaštenu godišnju kartu u iznosu od 150 kn, koja
zasad vrijedi do 31.12.2018.g., ali je najavio izmjenu na način da ista vrijedi 1 punu godinu.
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2. pitanje Općinskom načelniku: Vijećnica je postavila pitanje što se učinilo da žitelji
Župe dobiju adekvatnu medicinsku pomoć, s obzirom da su odnedavno ostali bez liječnika
opće prakse.
Općinski načelnik odgovorio je da je Dom zdravlja Korčula problem privremeno
riješio na način da doktorica Valentina Guzina dolazi 3 dana tjedno na 3 sata. Dom zdravlja
Korčula je raspisao javni natječaj i čim se nađe zamjena za njeno radno mjesto u Korčuli,
doktorica će trajno prijeći u Kunu.
3. pitanje Općinskom načelniku: Vijećnica je postavila pitanje da li je rebalans
Proračuna za 2018.g. bilo potrebno donijeti prije samog donošenja Proračuna Općine Orebić
za 2019.g., te hoće li se izvršiti sve što je dosad planirano, a nije napravljeno, u 12. mjesecu
tekuće godine (npr. uređenje skretanja u naselju Potomje).
Općinski načelnik odgovorio je da je u potpunosti zakonito donositi proračun za
slijedeću godinu prije donošenja rebalansa za tekuću. Obrazložio je kako je to bilo potrebno
tako učiniti radi prijavljene štete od požara i projekata apliciranih na fondove EU, za koje se
čeka drugi krug. Što se tiče uređenja skretanja za naselje Potomje, Mjesni odbor Potomje je
odbilo rotor, stoga je predviđena horiznotalna i vertikalna signalizacija, za koje rješenje je
ishodovana suglasnost MUP-a.
Gordana Mustapić obratila se Općinskom načelniku i Predsjedniku Općinskog vijeća
komentirajući sam datum održavanja sjednice, smatrajući kako isti nije primjeren, te je
pohvalila organizaciju manifestacije Dani otvorenih podruma, odnosno sve organizatore i sve
uključene vinarije. Vijećnica je napomenula kako se odgovori na vijećnička pitanja opetovano
ne dostavljaju na vrijeme te je najavila kako će zatražiti mišljenja Ministarstva uprave po tom
pitanju. Vijećnica je postavila slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je postavila pitanje da li se razmišlja o
donošenju odluke o visini paušala za privatne iznajmljivače, s obzirom na rok donošnja iste
do 31.01.2019.g.
Općinski načelnik je odgovorio da će cijena ostati ista, jer tako odlučeno na Klubu
vijećnika vladajuće koalicije.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je postavila pitanje čišćenja šume na
opožarenom području od strane Hrvatskih cesta, da li se išta pokrenulo po tom pitanju, ako
nije, zašto nije, a ako je, u kojoj je fazi.
Općinski načelnik je odgovorio da su HC trebale do kraja studenog početi čistiti na
području 10 do 15 m od ceste. S obzirom da vlasnici parcela nisu ništa poduzeli, Općina
Orebić će zatražiti suglasnost vlasnika parcela da se na njihovoj zemlji, u njihovo ime, a
općinskim sredstvima posiječe izgorena šuma.
Stipe Rudan postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnika interesira zašto direktor komunalnih
poduzeća ne dolazi na sjednice Općinskog vijeća i zašto ne odgovara na postavljena
vijećnička pitanja. Vijećnik je zamolio dostavu pismenog odgovora na sva ranije postavljena
vijećnička pitanja.
Općinski načelnik odgovorio je da je poslovno izočan, uglavnom vezano uz nabave koje
sufinanciraju Hrvatske vode.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnik je ponovio pitanje upućeno Općinskom
načelniku na prošloj sjednici, odnosno upitao je zašto nije odgovorio u što su utrošena
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4.800.000,00 kn od prodaje nekretnine, te zašto vijećnici HDZ-a ne dobivaju odgovore na
postavljena pitanja.
Općinski načelnik odgovorio je da je odgovor na postavljeno pitanje već dostavljen,
objašnjavajući kako je isto učinjeno nakon sjednice na kojoj je vijećnik Krističević zatražio
dostavu cijele dvice i trice (odnosi se na konto kartice). Naveo je kako će dostaviti zatraženo.
3. prijedlog za Općinskog načelnika: Vijećnik je postavio pitanje da li je Državna
revizija bila u Općini Orebić u proteklih 5 do 6 godina.
Općinski načelnik je odgovorio da Državna revizija samostalno donosi odluku o
vremenu dolaska u Općinu Orebić, te da je zadnji put bila 2014. ili 2015.g. Nadalje, kazao je
kako se izvješće Državne revizije mora dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.
Goran Palihnić se prije postavljanja vijećničkih pitanja referirao na nedostavljena
vijećnička pitanja te ponovno zamolio dostavu istih. Postavio je slijedeća pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Vijećnik je zatražio pismeni odgovor
na pitanje rezervoara na Trstenici, odnosno odakle se voda crpi, a vezno uz dolazak nadležne
sanitarne inspekciju, kolika je kazna izrečena, i da li se još voda koristi iz tog izvora. Zatražio
je obrazloženje.
Općinski načelnik odgovorio je u ime direktora da se odustalo od korištenja tog izvora,
iako je nabavljen kloromat. Naime, radom pumpe se stvara podtlak uslijed čega dolazi do
puknuća cjevovoda, a time i gubitaka. Taj problem je trajao dulje od desetljeća.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnik je zatražio pismeni odgovor na pitanje
koliko je sredstava povučeno i preko kojih EU projekata.
Općinski načelnik odgovorio je da će dostaviti odgovor u pismenom obliku.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Odnosilo se na nasipanja pomorskog dobra, a koje
se koristi za parkiranje osobnih automobila na području Vignja i Kućiša, da li se razmišljalo
da se ta područja uz more daju u koncesiju i na taj način naplaćuje.
Općinski načelnik odgovorio je da se u slučajevima kada granica pomorskog dobra
nije utvrđena, uzima za granicu linija koja se nalazi 6 metara od vala. Odgovorio je da se
razmišlja o naplati parkinga koji se koristi na pomorskom dobru.
Nakon vijećničkih pitanja, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je napustila
sjednicu.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2019.g.
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marčela Lukač, Gordana Mustapić, Stipe Rudan, Asja Anita
Perčić, Goran Palihnić,Tomislav Ančić.
Marčela Lukač zatražila je obrazloženje predviđenog iznosa od 325.000,00 kn za
Općinsko vijeće, s obzirom na visinu vijećničkih naknada i naknade Predsjedniku i tajnici,
kao i stavke "ostali nerazvrstani rashod" koja se ponavlja na više mjesta, u ukupnom iznosu
od par stotina tisuća kuna. Za potonji trošak vijećnica je predložila da se prenamijeni u
božićnice i uskrsnice umirovljenicima. Vijećnica je prokomentirala kako su projekcije
4

proračuna za 2019.g., 2020.g. i 2021.g. iznosom iste, te postavila pitanje da li je predviđen
ikakav rast.
Općinski načelnik je odgovorio kako u trošak Općinskog vijeća ulaze troškovi za
različite izbore. Što se tiče nespomenutog/nerazvrstanog rashoda, isti se odnosi na
nepredviđene troškove. Vezano uz postavljeno pitanje projekcija proračuna, Općinski načelnik
odgovorio je da rast, odnosno projekcije proračuna ovise o uspješnosti apliciranja projekata na
EU fondove. Vezano uz božićnice i uskrsnice umirovljenicima, odgovorio je da je Ured
načelnika socijalno osjetljiv te da se svim potrebitima pomoglo u skladu s mogućnostima.
Gordana Mustapić postavila je pitanje da li su sve udruge dostavile izvješća o radu i
planove za 2019.g., te predložila ako nisu da im se uskrate predviđena financijska sredstva.
Zatražila je pismeni odgovor da li je Udruga za Orebić dostavila izvješće i plan. Vijećnica je
postavila pitanje faze projekta Žičara Orebić – sv. Ilija, s obzirom na predviđenih 150.000,00
kn, i da li postoji projekt za izgradnju stepeništa S.S.Kranjčević, s obzirom na predviđenih
100.000,00 kn. Vijećnica je zatražila na uvid projekt Trstenica za vijećnike HDZ-a. Zatražila
je obrazloženje stavke Aktivnost A1000007 Financiranje udruga civilnog društva, klasifikacija
042 Poljoprivreda, da li se odnosi na financiranje OPG-a. Postavila je pitanje zašto nema
projekta sanacije odlagališa Podvlaštica i razvojnih projekata.
Općinski načelnik odgovorio je da, po pitanju razvojnih programa treba sagledati osim
Proračuna Općine Orebić i proračun Županije i financijske planove Hrvatskih cesta, Lučke
uprave Dubrovačko – neretvanske županije, i sl. U razvojne programe spada Aglomeracija
Orebić, izgradnja Trajektne luke Perna, pristupne ceste, postavljenje električnih kablova,
konzumacija postojećih turističkih zona itd. Odgovorio je da se može uvijek izvršiti uvid u
projekt plaže Trstenica. Što se tiče stavke poljoprivede, ista se odnosi na Hrvatski otočni
proizvod. Vezano uz udruge s područja Općine, obrazložio je kako smatra da sredstva trebaju
biti predviđena barem u minimalnom iznosu. Nabava za projekt Ulice S.S.Kranjčević je
napravljena još prošle godine, ali postoje neki problemi na terenu koji se odnose na odvodnju.
Stipe Rudan je najavio da neće podržati prvih 5 točaka Dnevnog reda, jer smatra da
planovi proračuna nisi realni. Osnovni proračun je 12 milijuna kn, a ostali iznosi su planirani
projekti. Postavio je pitanje Općinskom načelniku koliko misli da će se realizirati planirani
projekti. Kritizirao je realizaciju projekata. Prokomentirao je kako se ponavljaju kroz godine
isti programi, od kojih se većina nije realizirala. Vezano uz Aglomeraciju Orebić, postavio je
pitanje predviđenih sredstava Proračunom. Smatra kako se radi o velikom projektu koji nije
popraćen s dovoljnim iznosom predviđenih sredstava.
Općinski načelnik odgovorio je da su projekti aplicirani. Apelirao je na pomoć HDZ-a
pri realizaciji projekata. Nadalje, izvijestio je ovo tijelo kako je održan sastanak s
gradonačelnikom Grada Korčula o premiještanju kanala na južnu stranu otoka Korčule kako
bi se izbjeglo daljnje zagađenje. Nositelj projekta je društvo Vodovod i odvodnja d.o.o.
Asja Anita Perčić prokomenirala je stavku Proračuna koja se odnosi na uređenje trga u
Vignju. Izjavila je kako se godinama planirao taj projekt te kako će se potruditi svim snagama
da se taj projekt i izgradnja spomenika pok. Tihu Antunoviću realizira.
Goran Palihnić se složio s vijećnicom Mustapić vezano uz dostavu izvješća udruga s
područja Općine. Iznio je stav kako Razvojna agencija Općine Orebić dužna podnositi ovom
tijelu izvješće o radu, dati informaciju koliko su projekata pomogli ostvariti, te koliko su
novaca uspjeli privući.
Vijeće je, nakon rasprave, uz 8 glasova za i 3 protiv donijelo Proračun Općine Orebić
za 2019.g.
Točka 2.
Prijedlog Odluke
o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2019. godinu
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
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U raspravi su sudjelovali: Stipe Rudan, Goran Palihnić, Tomislav Ančić.
Stipe Rudan postavio je pitanje vezano uz članak 16. predmetnog prijedloga, u koju
svrhu se planira dati jamstvo trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Orebić, i da li je ovo
zaduženje povezano s postojećim kreditom KTD Bilan d.o.o. S obzirom da su na protekloj
sjednici Općinskog vijeća date suglasnosti KTD Bilan d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o. na
prekoračenje po poslovnim računima, i da ta društva posluju s gubitkom, a da nije dato
obrazloženje korištenja novaca, vijećnik je izrazio stav kako se s ovom točkom vijećnici HDZ
posebno ne slažu.
Tomislav Ančić je odgovorio da se jamstvo odnosi na nabavu novog broda KTD Bilan
d.o.o., a vezano uz produženje ugovora o javnom prijevozu na državnoj brodskoj liniji br. 614.
te da jamstvo ne stvara nikakve obveze Općini Orebić.
Goran Palihnić je predložio da se uvjeti rada zaposlenika u Dječjem vrtiću Orebić
izjednače s uvjetima rada zaposlenika Općine Orebić.
Općinski načelnik odgovorio je da će se napraviti analiza i usklađenje, ukoliko se ukažu
nejednakosti.
Vijeće je, nakon rasprave uz 8 glasova za i 3 protiv donijelo donijelo Odluku o
izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2019.g.
Točka 3.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Vijeće je, nakon rasprave, uz 8 glasova za i 3 protiv donijelo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Točka 4.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Vijeće je, nakon rasprave, uz 8 glasova za i 3 protiv donijelo Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
Točka 5.
Prijedlog utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2019. godinu
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o utrošku sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna
Općine Orebić
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Mustapić, Stipe Rudan, Tomislav Ančić.
Gordana Mustapić zatražila je pojašnjenje, s obzirom na članak 12. Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Orebić za 2019.g., da li će se moći donijeti ova odluka u iznosu od 2
milijuna kuna, s obzirom da se ne zna koliko će iznositi rebalans Proračuna za 2018.g.
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Tomislav Ančić obrazložio je kako Općina Orebić ima kredit na počeku, te da banke
dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu ne tumače kao kredit, već kao obično
prekoračenje po kreditnoj kartici. Općina Orebić čuva kreditni bonitet za davanje eventualnog
jamstva društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. za projekt Aglomeracije Orebić i za eventualnu
kupoprodaju prostorija u vlasništvu HTP Orebić d.d., a koje se nalaze iza zgrade Općine
Orebić.
Stipe Rudan je na temelju vlastite kalkulacije datih jamstava i kreditnog zaduženja, a
uzimajući u obzir rebalans Proračuna za 2018.g, došao do zaključka da će se doći do iznosa
od 17.000.000,00 kn. Zatražio je obrazloženje.
Tomislav Ančić odgovorio je kako je Općina Orebić jedna od najnezaduženijih jedinica
lokalne samouprave, te da dobro stoji.
Stipe Rudan je ponovio da se radi o iznosu koji prelazi zakonsko ograničenje, za koji
ovo tijelo može donijeti odluku.
Vijeće je, nakon rasprave uz 8 glasova za i 3 protiv donijelo Odluke o dozvoljenom
porekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Orebić.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava
za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
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 2019.g.
Točka 8.
Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža
na području Općine Orebić
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Zaključak o dodjeli suglasnosti za dohranu
plaže na području Općine Orebić.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nazivima ulica u naselju Orebić
Predsjednik Komisije za imenovanje ulica obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o nazivima
ulica u naselju Orebić.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nazivima ulica u naselju Podgorje
Predsjednik Komisije za imenovanje ulica obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o dopuni Odluke o nazivima
ulica u naselju Podgorje.
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Točka 11.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Komisije za gospodarenje otpadom
Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen na dan održavanja sjednice.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju
Komisije za gospodarenje otpadom.
Ovime je iscrpljen dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 16.59 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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