REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/15-02/11
Urbroj: 2138/03-02-15-02
U Orebiću,22.prosinca 2015.g.

ZAPISNIK
sa 22.(dvadesetdruge) sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane dana 22. prosinca 2015.g. u 14:00 sati ,
nastavka sjednice od 28.prosinca u 18:00 sati, 05.siječnja 2016.g. u 14:00 sati i 12. siječnja 2016.g.u 15:00 sati u
prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).
NAZOČNI: Toni Marelić -predsjednik, te članovi Tomislav Jurjević, Vladimir Bogoje, Miroslav Roso, Niko
Antičević, Dario Krističević, Nikica Grljušić, Mario Vekić, Vladimir Vuković, Kazimir Opačak, Bosiljka Bilčić, Josip
Guć.
OSTALI: Tomislav Ančić- načelnik Općine , Ines Vlahović Cibilić-pročelnica JUO , Marijan Lovrinčević-komunalni
referent
IZOČNI: vijećnik Anto Roso
Predsjednik vijeća je pozdravio nazočne , utvrdio nazočnost 12(dvanaest ) vijećnika i konstatirao da se sjednica
može održati .
Uz poziv i materijale dostavljen je zapisnik sa21.(dvadestprve sjednice ). Pita ima li primjedbi na zapisnik.
Primjedbe na zapisnik imali su vijećnici: Niko Antičević, Bosiljka Bilčić i Dario Krističević.
Zadužuje se tajnica vijeća da po primjedbama dopuni zapisnik sa 21.(sjednice ) Općinskog vijeća.
Potom je predsjedik dao zapisnik na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio:
Jednoglasno sa 12(dvanaest) glasova ZA usvojen zapisnik sa 21(dvadeset) prve sjednice Općinskog vijeća.
Izvješće načelnika:
Načelnik je informirao vijećnike o tijeku radova na izgradnji Osnovne škole, te o radovima u naselju Trstenik.
Predsjednik čita predloženi
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10.
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13.
14.

DNEVNI RED
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2015.g.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2015.g.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2015.g.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
Program utroška sredstava od legalizacije za 2016.g.
Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Orebić za 2014.g
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Orebić.
Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Općine Orebić.
Prijedlog zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić.
Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Orebić.
Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016..g

15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje Općine Orebić za 2016.g. s financijskim
planom –projekcijom 2017. i 2016.g.
16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić 2016.-2019.g.
Čita se Izvješće Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Komisije za Proračun i financije.
Dnevni red daje na glasovanje . Po provedenom glasovanju predsjednik utvrđuje da je za predloženi dnevni red
glasovalo 6(šest)vijećnika ZA i 6 (šest) vijećnika PROTIV.
Predloženi dnevni red nije usvojen.
Predsjednik vijeća prekida sjednicu i istu zakazuje za 28.prosinca 2015.g.u 18:00 sati. Pismeno će se obavijestiti
nenazočni vijećnik Anto Roso.
NASTAVAK SJEDNICE 28.PROSINCA 2015.G.
NAZOČNI: Toni Marelić- predsjednik, te članovi Tomislav Jurjević, Vladimir Bogoje, Miroslav Roso, Niko
Antičević, Dario Krističević, Nikica Grljušić, Kazimir Opačak, Josip Guć, Vladimir Vuković, Bosiljka Bilčić .
OSTALI: Tomislav Ančić- načelnik općine , Ines Vlahović Cibilić-pročelnica JUO, Marijan Lovrinčević-komunalni
referent .
IZOČNI :vijećnici Anto Roso i Mario Vekić.
Predsjednik je pozdravio nazočne, utvrdio nazočnost 11 (jedanaest) vijećnika i konstatira da se sjednica može
održati.
Načelnik Općine g. Tomislav Ančić, predlagatelj dnevnog reda povukao je prvih 8 točaka i 15.točku
dostavljenog dnevnog reda.
Vijećnik Tomislav Jurjević u ime kluba vijećnika HDZ-a protivi se povlačenju točaka dnevnog reda .
Predsjednik vijeća čita prijedlog
DNEVNOG REDA
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Izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Orebić za 2014.g.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Orebić.
Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Općine Orebić.
Prijedlog zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić.
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Orebić.
Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016..g
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić 2016.-2019.g.

Predsjednik je prijedlog dnevnog reda dao na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrdio da je ZA
glasovalo 5(pet) vijećnika, a PROTIV 6(šest) vijećnika.
Predsjednik konstatira da dnevni red nije prihvaćan ,prekida sjednicu i zakazuje nastavak sjednice za dan
05.siječnja 2016.g. u 14:00 sati.
Pismeno će se obavijestiti nenazočni vijećnici.
NASTAVAK SJEDNICE 05.siječnja 2015.g. u 14:00 sati
NAZOČNI: Toni Marelić- predsjednik, te članovi Vladimir Vuković, Josip Guć, Kazimir Opačak, Bosiljka Bilčić,
Zdravko Žaknić
OSTALI: Tomislav Ančić- načelnik Općine , Ines Vlahović Cibilić- pročelnica JUO,Marijan Lovrinčević- komunalni
referent .
IZOČNI: vijećnici Tomislav Jurjević, Vladimir Bogoje, Niko Antičević, Miroslav Roso, Dario Krističević, Nikica
Grljušić, Mario Vekić

Predsjednik je pozdravio nazočne , utvrdio nazočnost 6(šest) vijećnika i konstatira da se sjednica ne može
održati jer nije nazočna natpolovična većina.
Nastavak sjednice zakazan je za 12. siječnja 2016.g. u 15:00 sati.
Nenazočni vijećnici pismeno će biti obaviješteni.
NASTAVAK SJEDNICE 12.SIJEČNJA 2016.G. U 15:00 SATI
NAZOČNI: Toni Marelić-predsjednik, te članovi Tomislav Jurjević, Vladimir Bogoje, Miroslav Roso, Dario
Krističević, Vladimir Vuković, Kazimir Opačak, Josip Guć,Mario Vekić, Bosiljka Bilčić, Zdravko Žaknić ,
OSTALI: Tomislav Ančić- načelnik Općine , Ines Vlahović Cibilić-pročelnica JUO, Marijan Lovrinčević-komunalni
referent
IZOČNI: Niko Antičević, Nikica Grljušić
Predsjednik je pozdravio nazočne utvrdio nazočnost 11 (jedanaest) vijećnika i konstatira da se sjednica može
održati i donositi pravovaljane odluke.
Vijećnik Tomislav Jurjević u ime kluba vijećnika HDZ-a informira da je klub vijećnika HDZ-a kod Ministarstva
uprave pokrenuo postupak zakonitosti rada Općinskog vijeća na 24. sjednici i dok ne dobiju odgovor od
Ministarstva ,vijećnici HDZ-a neće sudjelovati u radu. Napuštaju sjednici.
Predsjednik vijeća konstatira da su sjednicu napustili vijećnici HDZ-a : Tomislav Jurjević, Vladimir Bogoje,
Miroslav Roso i Dario Krističević.
Utvrdio je nazočnost 7(sedam ) vijećnika . Sjednica se može održati i donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik vijeća čita prijedlog
DNEVNOG REDA
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Izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Orebić za 2014.g.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Orebić.
Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Općine Orebić.
Prijedlog zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić.
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Orebić.
Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016.g.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić 2016.-2019.g.

Na dnevni red nije bilo primjedbi, prijedloga , pa je prijedlog dnevnog reda dao na glasovanje i po provedenom
glasovanju utvrdio:
Jednoglasno sa 7(sedam) glasova ZA usvojen je dnevni red.
AD.1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Orebić za 2014.godinu.
Načelnik Općine Tomislav Ančić ukratko je obrazložio. Materijali za navedenu točku dostavljeni su vijećnicima.
Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj nitko nije sudjelovao. Potom je predsjednik navedenu točku dao na
glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio : Jednoglasno sa 7(sedam) glasova ZA donesen je
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured u Dubrovniku o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Orebić za 2014.godinu

AD.2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Orebić.
Prijedlog Odluke je obrazložio načelnik Općine gospodin Tomislav Ančil . Predjednik je otvorio raspravu u kojoj
nitko nije sudjelovao pa je prijedlog Odluke dao na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio:
Jednoglasno sa 7 (sedam ) glasova ZA usvojena je

ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Orebić

Ad.3. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Orebić.
Prijedlog Odluke obrazložio je načelnik Općine gospodin Tomislav Ančić. Predsjenik je otvorio raspravu u kojoj
nitko nije sudjelovao. Potom je prijedlog dao na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da je sa 5(pet)
glasova ZA i 2(dva)glasa protiv donesena
ODLUKA
o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Orebić
Ad.4. Prijedlog zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić.
Prijedlog zaključka je obrazložio načelnik Općine, gospodin Tomislav Ančić.Predsjednik je otvorio raspravu u
kojoj je sudjelovala vijećnica Bosiljka Bilčić. Predložila je da se što prije počme sa dohranom plaža kako bi do
ljeta plaže bile spremne.
Predsjednik je zaključio raspravu i navedenu točku dao na glasovanje. Po provedenom glasovanju predjednik je
utvrdio da je jednoglasno sa 7(sedam ) glasova ZA usvojen
Z A K L JU Č A K
o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
Ad.5. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Orebić.
Gospodin Marjan Lovrinčević , referent u JUO obrazložio je dostavljeni prijedlog Odluke.
Predsjednik je otvorio raspravu ukojoj nitko nije sudjelovao, pa je navedenu Odluku dao na glasovanje i po
provedenom glasovanju utvrdio:
Jednoglasno sa 7(sedam) glasova ZA donesena je
ODLUKA
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić
Ad.6. Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016.g.
Gospodin Marjan Lovrinčević , referent u JUO obrazložio jematerijale dostavljene za navedenu točku.
Predsjednik je otvorio raspravu ukojoj nitko nije sudjelovao, pa je navedenutočku dao na glasovanje i po
provedenom glasovanju utvrdio :
Jednoglasno sa 7(sedam) glasova ZA usvojena je
Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016.g.

Ad.7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić 2016.-2019.g.
Gospodin Marjan Lovrinčević , referent u JUO obrazložio jematerijale dostavljene za navedenu točku.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Josip Guć, Bosiljka Bilčić, Zdravko Žaknić, predsjednik je
navedenu točku dao na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da su sa 7(sedam) glasova ZA
usvojene
Smjenice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić 2016-2019.
Predsjednik je u 15:45 sati utvrdio da su iscrpljene sve točke dnevnog reda i zaključio 22. sjednicu Općinskog
vijeća.
Zapis vodila:
Radojka Ćurković

Predsjenik:
Toni Marelić

