REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-02/02
Urbroj:2138/03-02-19-02
U Orebiću, 22. veljače 2019.
ZAPI S N I K
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 22. veljače 2019. godine u
prostorijama Općine Orebić (velika dvorana), s početkom u 14.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić te utvrđuje da sjednici
prisustvuju ovi članovi Vijeća: Mario Vekić, Josip Guć, Asja Anita Perčić, Ines Kurilj, Anto
Roso, Igor Skaramuča, Goran Palihnić, Gordana Mustapić, Dario Krističević, Stipe Rudan i
Marčela Lukač. Vijećnici Kazimir Opačak 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
− Joško Đeldum, direktor komunalnih poduzeća
− Vesna Suhor, ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić
− Sanda Menkadžiev, ravnateljica P.U. Dječji vrtić Orebić
− Ivica Dajak, županijski vijećnik MOST-a i predstavnik elektronskih medija.
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Vijećnici su, zatim, prešli na usvajanje zapisnika sa 16. sjednice.
Marčela Lukač dala je sljedeće primjedbe: Točka 2. Dnevnog reda izlaganje Gorana
Palihnića da se umjesto "kritizirao korištenje godišnjeg odmora direktora Joška Đelduma"
ima stajati "želio istaknuti njegov odnos prema problemima u poduzeću", i da se dopuni "da
je g. Đeldum izjavio da se ne osjeća odgovornim i da neće podnijeti ostavku".
Primjedbe su jednoglasno usvojene.
Gordana Mustapić dala je sljedeće primjedbe: vijećničko pitanje vezano uz EKO - FLOR
PLUS d.o.o. da se prije riječi "kritika" doda "konstruktivna", što je jednoglasno usvojeno. U
2. rečenici istog pitanja vijećnica je navela kako smatra da nije rekla "odgovorni prema
biračima i samima sebi", te je zatražila preslušavanje tog dijela snimke. Predsjednik vijeća,
vijećnica Mustapić i tajnica su preslušali snimku, nakon čega je vijećnica povukla drugu
primjedbu. Primjedba je usvojena s 8 glasova za i 3 protiv.
Nakon danih primjedbi vijećnici su jednoglasno usvojili zapisnik sa 16. sjednice
Općinskog vijeća od 17. siječnja 2019.
Općinski načelnik je dao izvješće između dvije sjednice, u kojem je izvijestio
vijećnike kako je 14. veljače održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i
projektantima koji će raditi na projektu izgradnje Obilaznice Orebić, kako teku pripremni
radovi za pokretanje nabave izgradnje Trajektne luke Perna, te kako će zbog nekih izmjena
projekta biti potrebno izraditi novu studiju utjecaja na okoliš. Izvijestio je vijećnike kako je
zajedno s g. Đeldumom imao sastanak s ministrom okoliša i energetike, gosp. Ćorićem o
novoj poziciji za deponiranje MKO s područja općine Orebić. Izvijestio je ovo tijelo o tijeku
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postupka javne nabave Aglomeracije Orebić, sufinanciranom u iznosu od 85% od strane
Hrvatskih voda i EU fondova, i o drugim projektima za koje je Vodovod i odvodnja d.o.o.
sklopio sporazum s Hrvatskim vodma ukupne vrijednosti 27.637.000,00 kn. Iznio je stav da je
važno ući u projekte obnavljanja vodovodne mreže smatrajući kako je ovo jedinstvena prilika.
Izvijestio je vijećnike o potpisanom ugovoru s Vladom za realizaciju radova na trgu u Vignju,
o ugovoru o uvidu u matice s Ministarstvom uprave, da su radovi na području Kune, Potomja
i Trstenika u tijeku, kako nitko s Pelješca nije dobio parcele od Ministarstva državne imovine.
Izvijestio da projektu reciklažnog dvorišta nedostaje suglasnost na glavni projekt za pristupnu
cestu, te da se može aplicirati na sredstva za sortirnice. Projekt Plaža Trstenica će se uskoro
objaviti, a natječaji za projekte biciklističkih staza i osnovna škola u Županjem selu će biti
objavljeni u ožujku. Izvijestio je ovo tijelo da je završeno iscrtavanje signalizacije na raskrižju
u Potomju, da će radovi na škojeri uskoro biti završeni, da je jedan dio šume uz cestu očišćen
na potezu od Orebića do Mokala. Izvijestio je vijećnike da se očekuje potpisivanje ugovora s
Hrvaskim cestama o izgradnji nogostupa od Konzuma do potoka Brguljica vrijednosti cca
1.260.000,00 kn bez PDV-a s uračunatim nadzorom, o pripremi sezone 2019.g., o radovima
na trgovini u Kuni, o liječniku u Kuni, o radovima na groblju sv. Juraj, o gotovim
troškovnicima na kapelici u Vignju, o probijenom putu u gornjem Dingaču.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu, smještajnoj jedinici
u kampu i objektu za robinzonski turizam
2.
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
3.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
4.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za proračun i
financije
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.
Predsjednik vijeća dao je prijedlog da se Dnevni red nadopuni s:
5.Analiza stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Orebić za 2018. godinu
6.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić u
2019.g. do 2022. god.
Jednoglasno su usvojena oba prijedloga.
Marčela Lukač dala je prijedlog da se 2. točka Dnevnog reda razdvoji u dva različita
prijedloga odluke, s obzirom da se radi o prodaji dvije nekretnine na području Općine Orebić.
Upitala je da li se radi o prijedlogu Analiza stanja sustava civilne zaštite za području Općine
Orebić za 2018. ili 2019.g. Zamjenik općinskog načelnika pojasnio je da se radi o 2018.g.
Prijedlog je usvojen sa 6 glasova za i 5 protiv. S obzirom da nije bilo moguće za dan
održavanja sjednice napraviti nove prijedloge odluka, predsjednik je predložio da se usvojeni
prijedlozi povuku s Dnevnog reda, što je jednoglasno usvojeno.
Vijeće je, potom, jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
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1.Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu, smještajnoj jedinici
u kampu i objektu za robinzonski turizam
2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za proračun i
financije
4.Analiza stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Orebić za 2018. godinu
5.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić u
2019.g. do 2022. god.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Goran Palihnić je prije postavljanja vijećničkih pitanja zatražio dostavu pismenog
odgovora na već postavljena vijećnička pitanja s prethodnih sjednica Općinskog vijeća.
Ponovio je zahtjev s protekle sjednice da se vijećnike ažurno izvještava o računima izdanim
od EKO – FLOR PLUS d.o.o., odnosno koliki je iznos istih, da li su plaćeni do 10. u mjesecu.
Postavio je slijedeća vijećnička pitanja direktoru komunalnih poduzeća:
1. pitanje: Vezano uz naplatu računa za otpad, vijećnika je zanimalo zašto se
gospodarstvu naplaćuje po starom cjeniku, a spremnici su čipirani te je na snazi objavljeni
cjenik na službenim web stranicama KTD Bilan d.o.o., da li se šalju takvi računi svim
gospodarstvenicima, da li se takvi računi vraćaju i koliko se ukupno naplati računa po starom
načinu obračuna.
2. pitanje: Vezano uz poslovanje kamenoloma, s obzirom da je u 2018.g. sklopljen
ugovor o javnoj nabavi s društvom Indijan – Pelješac d.o.o., zamolio je dostavu konto kartice
od dobavljača struje za 2017. i 2018.g. radi usporedbe uštede električne energije. Vijećnik je
vlastitim izračunom pretpostavio da se radi o milijun kuna uštede. Postavio je pitanje zašto
KTD Bilan d.o.o. nije išao u nabavu novog stroja (drobilice) u tom iznosu. Izrazio je stav
kako je bilo svrsishodnije pozajmljena sredstva Općine Orebić u iznosu od milijun kuna
utrošiti u nabavu takvog stroja.
3. pitanje: Vezano uz odvoz otpada u Neum prije sklapanja ugovora o nabavis
odabranim ponuditeljem, postoji informacija da je na godišnjoj razini voženo 700 tura
kamiona smeća. Vijećnik je vlastitim izračunom pretpostavio da se radi o cca 300 do 350 tura
kamiona smeća, te zatražio popis datuma kada je i koliko kamiona vozilo za Neum. Vijećnik
smatra da su prilikom izrade natječajne dokumentacije točno izračunate količine otpada, ali da
se odvoze u Oroslavje poluprazni kontejneri otpada te je postavio pitanje zašto.
Direktor komunalnih poduzeća je odbio odgovoriti na postavljena pitanja.
Marčela Lukač je prije postavljanja pitanja čestitala Općinskom načelniku na
probijenom putu u Podobuču nakon 40 godina, te zamolila da joj se dostavi odgovor na
postavljeno vijećničko pitanje s jedne od ranijih sjednica, a odnosi se na porast broja
zaposlenih u KTD Bilan d.o.o. i raspodjelu radnih mjesta u proteklih 6 godina.
Vijećnica je postavila slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz sportsko – rekreacijski centar u
Orebiću, s obzirom da je natječaj za financiranje okončan, vijećnicu je zanimalo da li su novci
odobreni, koliki je rok da se povuku i utroše, da li će se aktivno raditi po tom projektu, da se
ne dođe u situaciju da novci propadnu.
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Općinski načelnik je odgovorio da je Općina Orebić aplicirala sredstva iz mjere 7.4 za
taj projekt, a da isti nije u 85 projekata koji se trebaju odobriti. U tijeku je analiza dostavljenih
podataka pri Ministarstvu poljoprivrede. Obično je rok 1 godina.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je postavila pitanje kako teku
pripreme za turističku sezonu, točnije projekt Trstenica, odnosno koliki je rok za trošenje
odobrenih sredstava.
Općinski načelnik je odgovorio da je osigurano 320.000,00 kn za privremene situacije,
a rok za dovršetak projekta je dvije (2) godine.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je postavila pitanje tko financira sječu
opožarenih područja, odnosno šume s privatnih parcela.
Općinski načelnik je odgovorio da Općina Orebić financira sječu šume na privatnim
parcelama, jer smatra da se nema drugog izbora, bez obzira na upitnu zakonitost.
Vijećnica je usporedila radnje nakon požara u Mokalu s radnjama nakon požara u
Trsteniku navodeći kako je Republika Hrvatska organizirala sječu stabala na državnim
zemljištima, te da se nije sjeklo stabla na privatnim parcelama, jer je ponuđena cijena takvih
usluga vlasnicima bila previsoka, zbog čega je apelirala da Općina Orebić isfinancira sječu
stabala na ulazu u naselje Trstenik.
Gordana Mustapić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih poduzeća – Vezano uz ustrojavanje uprave za
groblje u sklopu komunalnog poduzeća, vijećnica je zatražila informaciju da li će doći do
toga, i ako da, u kojoj je fazi.
Direktor je odgovorio da nije pokrenuto ustrojavanje uprave za groblje, jer je po
prijašnjem Zakonu bilo zabranjeno pružanje pogrebnih usluga od strane komunalnih poduzeća
zbog kršenja tržišnog natjecanja. Groblja se održavaju kao i dosad. Odgovorio je kako nije
napravljen iskorak prema tome.
Vijećnica je dodala kako na otoku Korčuli postoje komunalna poduzeća koja se bave na
taj način grobljima i upitala da li se planira u budućnosti ustrojiti uprava za groblje.
Direktor je odgovorio potvrdno.
Općinski načelnik se nadovezao da se planira ustrojavanje uprave za groblja.
2. pitanje za Općinskog načelnika – Vezano u najavljeni rebalans proračuna, vijećnica
je izrazila nadu kako će isti sadržavati pozajmicu društvu KTD Bilan d.o.o., te zatražila
potvrdu o uplati.
Općinski načelnik je najavio rebalans proračuna na jednoj od sljedećih sjednica i
dostavu tražene potvrde.
3. pitanje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Orebić – Vijećnica je zatražila obrazloženje
da li vrtić ima dug, i ako ima, na koji način se planira riješiti.
Ravnateljica je odgovorila da dug iznosi 391.000,00 kn, a vuče se godinama. Općina
Orebić financijski pomaže od 2005.g. Ravnateljica je predložila rješavanje duga
smanjivanjem troškova i prebacivanjem na nekoga drugoga (EU fondovi). Prvi natječaj na
koji je aplicirano trebalo bi donijeti Vrtiću ukupno cca 250.000,00 kn, s kojim će se opremiti
kuhinja i praona u Orebiću. Odgovorila je da se planira aplicirati na drugi natječaj u
vrijednosti 10 milijuna kuna bespovratnih sredstva u stopostotnom iznosu, a sve kako bi se
poboljšali uvjeti i kvaliteta rada vrtića.
Vijećnica je postavila pitanje o projektu vrijednom ukupno 250.000,00 kn, da li je do
kraja ispoštovana procedura, da li je Općina Orebić poslala zahtjev koji je trebala poslati.
Ravnateljica je odgovorila da su sredstva dobili po natječaju, a načelnik je nadodao da
je rok za slanje do 31. ožujka.
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Općinski načelnik izjavio je kako nije bio upoznat s visinom duga.
Vijećnica je replicirala kako nije imala informaciju o visini duga, već samo da isti
postoji.
Vijećnik Goran Palihnić napustio je sjednicu u 15.25 sati.
Dario Krističević je prije postavljanja vijećničkih pitanja podsjetio kako još zaprimio
odgovor na postavljena vijećnička pitanja na ranijim sjednicama, te je upitao tajnicu koja su
prava vijećnika ako ne dobiju odgovor u predviđenom roku od 15 dana. Tajnica je vijećnika
uputila na traženje mišljenja od Ministarstva uprave. Vijećnik je postavio slijedeća vijećnička
pitanja:
1. pitanje direktoru komunalnih poduzeća – Vijećnik je zatražio pismenu
informaciju o stanju na računu KTD Bilan d.o.o. na kraju veljače.
2. pitanje Općinskom načelniku – Vijećnik je postavio pitanje u kojoj fazi je
investicija na parceli u blizini Hotela Grand koja je prodana za cca 4.500.000,00 kn prije 2
godine. Podsjetio se drugih prodanih nekretnine i onih koje se planiraju prodati i postavio
pitanje namjene trošenja tih sredstava.
Općinski načelnik je odgovorio da Općina Orebić savjesno raspolaže sredstvima, te da
se koristi financiranje iz proračunskog viška od prethodnih godina. Najavio je zaduženje kod
HBOR-a kako bi se financirala participacija Općine, a da je investicija u tijeku.
3. pitanje Općinskom načelniku – Vezano uz natječaje za Dječji vrtić Orebić
apelirao je da se obrati pozornost na rokove kako bi se apliciralo na vrijeme. Vijećnik je
postavio pitanje zašto se nije predala dokumentacija na trodijelni natječaj za dodjelu sredstava
za vrtiće, sportski centar i DVD-ove.
Općinski načelnik je odgovorio da se apliciralo na mjeru 7.4 za sportski centar. Što se
tiče Dječjeg vrtića, nije se moglo aplicirati na natječaje jer zgrada nije bila legalizirala.
Dario Krističević postavio je pitanje da li se zgrada u međuvremenu legalizirala i što je
s projektom vrijednosti 10 milijuna kuna.
Općinski načelnik je odgovorio da je zgrada legalizirana, a da navedeni projekt nije
vezan uz legalizaciju zgrade, već se odnosi na poboljšanje uvjeta rada u Vrtiću.
Stipe Rudan postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. molba Predsjedniku vijeća – U skladu s rokom od 15 dana propisanim
Poslovnikom Općinskog vijeća, vijećnik je zatražio dostavu dodatka ugovoru o javnoj nabavi
između KTD Bilan d.o.o. i EKO – FLOR PLUS d.o.o. za 2019.g.
2. pitanje Općinskom načelniku – Vezano uz kapitalna ulaganja predviđena
proračunom za 2019.g., a s obzirom na pripreme u tijeku za javne natječaje za gospodarenje
otpadom, vijećnik je postavio pitanje da li je Općina Orebić iskazala interes, da li je
dokumentacija pripremljena i da li će biti dovoljno vremena za prijavu na neki od projekata.
Općinski načelnik je odgovorio da je dao informaciju o reciklažnom dvorištu i
pristupnoj cesti prilikom davanja izvješća između dvije sjednice, da su ishodovane sve
suglasnosti za glavni projekt reciklažnog dvorišta i da bi se, sukladno tumačenju nadležnog
ministarstva, moglo ishodovati i građevinsku dozvolu, ali bez uporabne dozvole, ukoliko
pristupna cesta ne bude predviđena. Predviđa se otvaranje natječaja u travnju. Ukinuto je
ograničenje od 8.000 m3 otpada za prijavu na natječaj sortirnica, ali jedinice lokalne
samouprave same snose troškove.
3. pitanje Općinskom načelniku – Vijećnik je postavio pitanje da li je ravnatelj
ORA-e dužan dostavljati izvješća o radu i da li je dužan prisustvovati sjednicama Općinskog
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vijeća, a sve vezano uz prijavu na jednostavne natječaje u vrijednosti cca 15.000,00 eura (npr.
oprema za besplatan pristup internetu).
Općinski načelnik odgovorio je da je temeljem javnog natječaja donesena odluka o
imenovanju ravnatelja ORA-e, te da će stupiti na dužnost od 01. ožujka. Nadodao je da je
Orebić HotSpot od 2013.g. Odgovorio je da je ravnatelj dužan po Poslovniku Općinskog
vijeća prisustvovati sjednicama vijeća.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Prijedlog Odluke o visni paušalnog poreza na dohodak po krevetu,
smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski turizam
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Stipe Rudan, Tomislav Ančić
Dario Krističević postavio je pitanje tko će protumačiti ovaj prijedlog odluke, s obzirom
da pravna služba nije prisutna, a odluka je trebala biti donesena do 31. siječnja 2019.g. te
rekao kako se ne radi o izmjeni i dopuni postojeće odluke, već o novoj odluci. Vijećnik je
izrazio bojazan na koji način će to protumačiti Porezna uprava, da li će i ovakva odluka biti
vraćena i da li će to za posljedicu imati primjenu zakonske odredbe o naplati visine paušalnog
poreza u iznosu od 750,00 kn.
Tomislav Ančić odgovorio je da, nastavno na komunikaciju s predstavnicima Porezne
uprave, Općina Orebić nije jedina jedinica lokalne samouprave kojoj je donesena odluka
vraćena na doradu te da će se uvažiti datum kada je prva odluka donesena.
Stipe Rudan komentirao je kako je trebalo obrazložiti donošenje ove točke priznanjem
da se dogodila pogreška prilikom donošenja prethodne odluke, slijedom čega ista nije valjana,
te dodao kako se ne može sa sigurnošću tvrditi da će Porezna uprava utvrditi zakonitost i ove
odluke.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o visni paušalnog poreza na
dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
Vijećnica Marčela Lukač nije bila prisutna prilikom glasanja po ovoj točki Dnevnog
reda.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen prije početka održavanja sjednice.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Vijećnica Marčela Lukač nije bila prisutna prilikom glasanja po ovoj točki Dnevnog
reda.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Komisije za proračun i financije
Predsjednica Komisije za izbor i imenovanje obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen prije početka održavanja sjednice.
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Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o imenovanju Komisije za proračun i financije.
Vijećnica Marčela Lukač nije bila prisutna prilikom glasanja po ovoj točki Dnevnog
reda.
Točka 4.
Analiza stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Orebić za 2018. god.
Zamjenik općinskog načelnika obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen
prije početka održavanja sjednice.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Mustapić, Kristian Kapiteli, Stipe Rudan
Gordana Mustapić postavila je pitanje da li se utvdilo da su postojale nepravilnosti, s
obzirom na protekle požare i ako jesu, da li su unesene u smjernice.
Kristian Kapiteli odgovorio je da je donesen zaključak na sastanku Glavnog stožera, a i
glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske dao je izjavu za medije da organizacija na
požaru u Orebiću treba biti primjerom kako treba funkcionirati. Zamjenik općinskog
načelnika izrazio je i svoje zadovoljstvo odrađenim. Odgovorio je kako nisu primjećeni
nedostaci na sustavu civilne zaštite, te da su sve službe postupale sukladno smjernicama.
Gordana Mustapić postavila je pitanje tko je glavni i odgovorni za sustav civilne zaštite
za Općinu Orebić i kada se imenuje.
Kristian Kapiteli odgovorio je da je na vrhu zapovjednog lanca općinski načelnik, a
ispod njega je načelnik Stožera civilne zaštite, odnosno zamjenik općinskog načelnika. Stožer
civilne zaštite imenuje se po nalogu općinskog načelnika. U Analizi stoji nalaz nadležnog
inspektora.
Stipe Rudan postavio je pitanje gdje će se dokumenti objaviti.
Kristian Kapiteli odgovorio je da će biti objavljeni u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Analizu stanja sustava civilne zaštite za
područje Općine Orebić za 2018. god.
Točka 5.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić u
2019. do 2022. god.
Zamjenik općinskog načelnika obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen
prije početka održavanja sjednice.
Vijeće je, nakon kratke rasprave, jednoglasno donijelo Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić u 2019. do 2022. god.
Ovime je iscrpljen dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 16.00 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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