REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/15-02/13
Urbroj: 2138/03-02-15-03
U Orebiću,31.prosinca 2015.g.

ZAPISNIK
sa 24. (dvadesetčetvrte) sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane dana 31.prosinca 2015.g. u 09:00
sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).
Na početku sjednice presjednik vijeća Toni Marelić koji je ujedno i član Mandatne komisije pročitao je Izvješće
Mandatne komisije. Vijećnik Anto Roso s kandidacijske liste grupe birača podnio je pismenu ostvku na dužnost
člana predstavničkog tijela. Prvi slijedeći kandidat na list grupe birača je Boris Violić koji se pismeno očitovao
da zbog osobnih razloga ne može obavljati dužnost člana Općinskog vijeća. Slijedeći na listi je Zdravko Žaknić.
Predsjednik vijeća je pročitao prisegu.
Zdravko Žaknić je prisegnuo i potpisao prisegu.
Vijećnik Tomislav Jurjević u ime kluba vijećnika HDZ-a osporava Izviješće Mandatne komisije. Ističe povredu
članka 80. Zakona o lokalnim izborima. Najavio je predstavku . Zatražio je uvid u ostavku.
Potom je predsjednik vijeća izvršio prozivku.
NAZOČNI: Toni Marelić -predsjednik, te članovi Tomislav Jurjević, Miroslav Roso, Niko Antičević, Dario
Krističević,Nikica Grljušić, Mario Vekić,Toni Marelić,Vladimir Vuković, Zdravko Žaknić, Bosiljka Bilčić, Josip Guć.
OSTALI: Tomislav Ančić- načelnik Općine , Ines Vlahović Cibilić-pročelnica JUO, Marjan Lovrinčević-komunalni
referent.
IZOČNI: vijećnik Vladimir Bogoje.
Predsjednik vijeća je pozdravio nazočne , utvrdio nazočnost 12 (dvanaest) vijećnika i konstatira da se sjednica
može održati . Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Komisja za Proračun i financije dostavile
su mišljenje koje se čita.
Čita predloženi dnevni red.Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi te je isti dao na glasovanje i po
provedenom glasovanju je utvrdio, da je sa 7 (sedam) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV usvojen slijdeći

DNEVNI RED
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Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2015.g.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2015.g.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračun Općine Orbić za 2015.g.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.
Prijedlog Programa održavanja 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.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje Općine Orebić za 2016.g. s financiskim
planom- projekcijom 2017. i 2018.g.

AD.1.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2015.g.
Načelnik Općine gospodin Tomislav Ančić obrazložio je materijale dostavljene za navedenu točku. Planirano je
2.700.000,00 kuna. Ostvareno je 2.649.500,00 kuna.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Jurjević i Miroslav Roso. Traže obrazloženje zašto planirano nije i
ostavreno , koji projekti nisu relaizirani, zašto se odustalo od rekonstrukcije ulice Šetalište kneza

Domagoja,javne rasvjete , nogostupa, sanacija grobnice Mimbeli i ostalog planirnog....Uređenje puta Potomje
–Kuna 1.600.000,00 kuna napravljeno,a nije bilo u Planu. Nije bio ni Rebalas Proračuna . Istaknuli su da Plan
nije ispoštovan.
Načelnik Općine Tomislav Ančić je iznio razloge neostvarenja Plana.
Predsjednik je zaključio rapravu,utvrdio da je nazočno 12 (dvanaest) vijećnika , navedenu točku dao na
glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da su sa 7 (sedam ) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV
usvojene
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunlne infrastrukture Općine Orebić za 2015.g.

AD.2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2015.g.
Načelnik Općine, Tomislav Ančić obrazložio je materijale dostavljene za navedenu toču te istaknuo da je
planirano1.860.000,00 kn , a utrošeno 2.130.000,00 kn , dakle više nego što je planirano.
U raspravi su sudjelovalo vijećnici Miroslav Roso i Tomislav Jurjević.Istaknuli su da je i ovo dokaz neplanskog
trošenja sredstava. Planirano nije ostvareno:javna rasvjeta u ulici Šetalište k. Domagaoja, reciklažno dvorište...
Predsjednik je zaključio rapravu,utvrdio da je nazočno 12 (dvanaest) vijećnika, navedenu točku dao na
glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da su sa 7 (sedam )glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV
usvojene
Izmjene i dopune Programa održavanja komunlne infrastrukture Općine Orebić za 2015.g.

AD.3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2015.g.
Načelnik Općine Tomislav Ančić obrazložio je po stavkama materijale dostavljene za navedenu točku kako
prihode tako i rashode. Planirano je 41.356.000,00kn. Rebalans je na 28.093.500,00 kn. Dakle planirani prihodi
za 2015.g. nisu ostvareni u iznosu 13.282.500,00 kn.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Miroslav Roso i Tomislav Jurjević. Rebalans Proračuna trebalo je napraviti
davno prije u mjesecu rujnu ili listopadu kao što su i isticali na sjednicama Vijeća. Također ističu da je uz
Rebalas proračuna trebalo pismeno obrazložiti zašto pojedine stavke nisu ostvarene. Ovo je dokaz
proračunske nediscipline na koju su vijećnici HDZ-a upozoravali.Planirani projekti nisu napravljeni, a
napravljeno je ono što nije planirano Proračunom. Istaknuli su da ovakav Rebalans Proračuna ne mogu
podržati.
Načelnik općine Tomislav Ančić dodatno je obrazložio iz kojih razloga nije napravljeno što je planirano, a
napravljeno je ono što nije planirano u Proračunu.Za rekonstrukciju ulice Šetaliđte k. Domagoja potrebna je
izmjena i dopuna UPU-a
Predsjednik je zaključio rapravu, utvrdio da je nazočno 12 (dvanaest) vijećnika, navedenu točku dao na
glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da su sa 7 (sedam ) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV
usvojene
Izmjene i dopune Proračuna Općine Orebić za 2015.g.
Ad.4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrkture Općine Orebić za 2016.g.
Načelnik Općine Tomislav Ančić obrazložio je navedenu točku po stavkama. Ukupno je planirano 6.955.000,00
kn.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Jurjević i Miroslav Roso. Smatraju da je Plan nerealan i neće ga
podržati .
Predsjednik je zaključio rapravu, utvrdio nazočnost 12 (dvanaest) vijećnika, navedenu točku dao na glasovanje i
po provedenom glasovanju utvrdio da je sa 7 (sedam ) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV usvojen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
Ad.5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.godinu.
Prijedlog je obrazložio načelnik općine gospodin Tomislav Ančić . Ukupno je planirano 2.040.000,00 kuna.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Jurjević i Miroslav Roso.

Predsjednik je zaključio rapravu, utvrdio da je nazočno 12 (dvanaest) vijećnika, navedenu točku dao na
glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da je sa 7 (sedam ) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV usvojen
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
Ad.6. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2016.g.
Prijedlog je obrazložio načelnik Općine Tomislav Ančić.
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu u kojoj nitko nije sudjelovao.
Predsjednik je utvrdio da je nazočno 12 (dvanaest) vijećnika, navedenu točku dao na glasovanje i po
provedenom glasovanju utvrdio da je sa 7 (sedam ) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV usvojen
Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.g.
Ad.7. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
Načelnik Općine Tomislav Ančić po stavkama je obrazložio dostavljene materijale za navedenu točku kako po
prihodima tako i po rashodima . Za 2016.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 38.173.412.00 kn. Istaknuo
je da su u Proračunu Općine prikazani i ukupni prihodi Dječjeg vrtića Orebić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Jurjević, Miroslav Roso, Niko Antičević. Ističu da je Proračun
nerealan. Pri izradi Proračuna nisu kontaktirani vijećnici HDZ-a . Svi MO nisu dostavili prijedloge , a i oni koji su
dostavili prijedlozi nisu prihvaćeni. Sjednica vijeća po navedenoj točki trebala se održati dosta ranije ,a ne na
Staru godinu. Iako su pripremili amandmane iste neće iznositi. Proračun ne podržavaju.
Predsjenik je utvrdio da je nazočno 12 (dvanaest) vijećnika .
Potom je zaključio raspravu, navedenu točku dao na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio da je sa 7
(sedam ) glasova ZA i 5 (pet) glasova PROTIV usvojen
Proračun Općine Orebić za 2016.g.
Vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu.Konstatira se kako su vijećnici HDZ-a napustili sjednicu.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je nazočno 7 (sedam) vijećnika, da vijeće može donositi pravovaljane odluke.
AD.8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.
Prijedlog Odluke je obrazložio načelnik Općine Tomislav Ančić.
Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj nitko nije sudjelovao.
Potom je navednu točku dao na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio:
Jednoglasno sa 7 (sedam) glasova ZA usvojena je
ODLUKA
o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
Ad.9. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016.g. s financijskim
planom –projekcijom 2017.i 2018.g.
Plan je obrazložio načelnik Općine Tomislav Ančić.
Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj nitko nije sudjelovao.
Potom je navednu točku dao na glasovanje i po provedenom glasovanju utvrdio:
Jednoglasno sa 7 (sedam) glasova ZA usvojena je
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2016.s financijskim planom -projekcijom
2017. i 2018.g.

Predsjednik je u 11:10 sati utvrdio da su iscrpljene sve točke dnevnog reda i zaključio 24. sjednicu.

Zapis vodila:
Radojka Ćurković

Predsjenik:
Toni Marelić

