REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/03
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 02. svibnja 2018.
ZAPI S N I K
s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 02. svibnja 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: Kazimir Opačak, Mario Vekić, Josip Guć, Asja Anita Perčić,
Ines Kurilj, Anto Roso, Dario Krističević, Stipe Rudan, Marčela Lukač, Igor Skaramuča,
Goran Palihnić i Tomislav Jurjević. Vijećnica Gordana Mustapić opravdala je svoj izostanak.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 12 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.
 Sanda Menkadžiev, ravnateljica P.U. Dječji vrtić Orebić
 Marija Leko, predstavnica elektronskih medija
 javnost
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Vijeće je usvojilo jednoglasno zapisnik s 08. sjednice Općinskog vijeća od 22. ožujka
2018. godine.
Općinski načelnik podnio je ovom tijelu izvješće između dvije sjednice. Osvrnuo se na
sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša, vezano uz ugovor KTD Bilan d.o.o. s EKO – FLOR
PLUS d.o.o. i deponiranje otpada na području Grada Ploča. Izvijestio je vijećnike o fazi
projekta Trajektna luka Perna zajedno s pristupnim cestama, o tijeku radova na postavljanju
javne rasvjete, o radovima na unaprjeđenju vodovodne mreže u vidu postavljanja brojila za
kontrolu protoka, o fazi izrade projektne dokumentacije "Aglomeracije Orebić", o probijanju
ceste Duba – Bezdija, o radovima na sanciji regionalnog cjevovoda. Također, u svom izvješću
naveo je da je u tijeku asfaltiranje nerazvrstanih cesta, radovi na krovu u Vignju, izrada
projektne dokumentacije "Nogostup Orebić – Perna", izrada projekta prometa u mirovanju za
mjesto Orebić.
Ravnateljica P.U. Dječji vrtić Orebić podnijela je ovom tijelu izvješće o projektu
"Pelješki most za djecu", u iznosu od 15 milijuna kn bespovratnih sredstava, a odnosi se na
unaprjeđenje rada vrtića, u vidu dužeg radnog vremena vrtića, nove opreme, edukacije i
ljudskih potencijala i sl.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
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1.
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
2. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja
3. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Orebić
4. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora
5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na
području Općine Orebić za realizaciju kapitalnog projekta "uređenja krova na Domu u
Vignju", po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj
poluotoka Pelješca
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova u 2018.godini
Predsjednik Vijeća je pozvao Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i
Komisiju za proračun i financije da da svoje mišljenje.
Goran Palihnić izvijestio je u ime Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
da je Komisija dala pozitivno mišljenje na prijedloge akata.
Igor Skaramuča kao predsjednik Komisije za proračun i financije izvijestio je da je
Komisija dala pozitivno mišljenje na točke 4. i 5. predloženog Dnevnog reda.
Vijeće je zatim jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
2. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja
3. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Orebić
4. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora
5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na
području Općine Orebić za realizaciju kapitalnog projekta "uređenja krova na Domu u
Vignju", po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj
poluotoka Pelješca
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova u 2018.godini
VIJEĆNIČKA PITANJA
Goran Palihnić je postavio sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vijećnika je zanimalo da li je umjerena
postavljena vaga u kamenolomu, te je zatražio dostavu zapisnika o istome.
Direktor je odgovorio da je vaga certificirana te da će dostaviti zapisnik. Cijena
kamenih agragata je preračunata po gustoći 1.40 iz m3 u t. Naveo je da su zasigurno sada
cijene više, ali i konkurentne.
2. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vezano uz odvoz otpada, zašto se još
uvijek nisu raspodijelile kante/kontejneri za reciklabilni otpad? Zamolio je da se to što prije
napravi.
Direktor je odgovorio da je u tijeku čipiranje kanti i kontejnera, te da je privreda
uglavnom čipirana. Apelirao je na velike korisnike da spreme kartone na sigurno dok ne dođu
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pres-kontejneri. Rekao je da trenutno žutih i plavih kanti nema na skladištu. Smatra da je
veliki problem što se stanovništvo pogrešno naučilo odlagati lišće i granje u mješoviti otpad.
Još jednom je iznio zaključke sa zajedničkog sastanka u Ministarstvu zaštite okoliša.
Goran Palihnić se zahvalio na odgovoru, iskomentirao cijene iz ugovora s EKO – FLOR
PLUS d.o.o., te je iznio mišljenje da po vlastitoj procjeni da računica ne odgovara.
Direktor je odgovorio da će se potpisani iznosi korigirati kroz kasnije izmjene ugovora koje
će ići paralelno s izmjenom lokacije odvoza otpada.
Marčela Lukač se za početak zahvalila gospođi Menkadžiev na iznesenom izvješću, i
postavila sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Općinskom načelniku: U Trsteniku su u tijeku radovi na postavljanju javne
rasvjete, no smatra da se isti odvijaju u pogrešnom trenutku, pred turističku sezonu.
Općinski načelnik odgovorio je da se slaže s vijećnicom, i da predviđa će se radovi u
kratkom roku privesti kraju.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Obilaznica u Kuni Pelješkoj. Zanima je zašto su
radovi obustavljeni.
Općinski načelnik je odgovorio da je obuhvaćena projektom asfaltiranja nerazvrstanih
cesta koji je trenutno u tijeku, te da će se i ta cesta asfaltirati.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je postavila pitanje koliko puta je
potrebno zamoliti Općinu Orebić da bi se postavila jedna ulična svjetiljka, s obzirom da ima
saznanja da je jedno domaćinstvo već nekoliko puta slalo bezuspješno zahtjev za postavljanje
iste.
Općinski načelnik je odgovorio da će se postaviti ulična svjetiljka na traženo mjesto.
4 . pitanje za Općinskog načelnika: Zašto još uvijek nisu isplaćene vijećničke naknade
za prošlu godinu?
Općinski načelnik odgovorio je da će se naknada isplatiti, te da ta sredsta nisu nigdje
preusmjerena. Naveo je da je obračun naknade u tijeku i da je zatraženo izvješće o nazočnosti
vijećnika na sjednicama.
Dario Krističević je za početak pohvalio javne radove na području Mokala, te je
postavio sljedeća pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnika je zanimalo postoji li pravno gledajući
mogućnost potpisivanja dodatka ugovora o javnoj nabavi s EKO – FLOR PLUS d.o.o.,
vezano uz drugu lokaciju odvoza otpada.
Općinski načelnik je odgovorio da će pravni stručnjaci ispitati pravne mogućnosti.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnika je zanimalo da li su brodovi spremni za
sezonu i da li su potrebni pripremni radovi na istima.
Općinski načelnik je odgovorio da su brodovi spremni, osim što je u tijeku ugradnja
pomoćnog motora u jedan od brodova. Nadalje, izvijestio je ovo tijelo da KTD Bilan d.o.o.
mora u roku od 2 godine imati brod mlađi od 5 godina da bi mogao tražiti produljenje
postojećeg ugovora o javnom prijevozu s davateljem koncesije, zbog čega je u tijeku
ispitivanje mogućnosti apliciranja na jedan od fondova EU.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Priprema turističke sezone. Naveo je da je
turistička sezona počela te da smatra da su svi radovi koji su u tijeku trebali biti već dovršeni.
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Općinski načelnik odgovorio je da su u tijeku transferi novčanih sredstava prema KTD
Bilan d.o.o. za postupke nabave komunalne opreme (spremnici za otpad, klupe, koševi za
otpatke, tuševi za plaže). Također naveo je da je u tijeku postupak nabave dizala za invalide.
Nadalje, načelnik je izvijestio vijećnike da je preko Turističke zajednice OO pokrenuta
nabava fitness parkova i dječjeg igrališta za Orebić i Viganj.
Za kraj vijećnik je komentirao planove direktora komunalnih poduzeća, navodeći kako nije
moguće provesti odluku kojom se regulira odvojeno prikupljanje otpada ako kanti/kontejnera
za odvojeno prikupljanje otpada nema na skladištu. Nadalje, komentirao je plan izrade
bušotine za traženje izvora pitke vode na području kamenoloma, u kojem se slijevaju sve
otpadne vode i nečistoća.
Stipe Rudan je umjesto odgovora na vijećnička pitanja, od direktora komunalnih
poduzeća zatražio dostavu sljedeće dokumentacije:
1. završno financijsko izvješće KTD Bilan d.o.o. i Vodovod i odvodnja d.o.o.
2. specifikaciju 2 milijuna kuna oprosta dugova KTD Bilan d.o.o.
3. ugovor o javnoj nabavi za mljevenje frakcije kamenih agregata s odabranim
ponuditeljem.
Vijećnik je, nadalje, komentirao da stanovništvo nije upoznato s planovima komunalnog
poduzeća, te da smatra da je bilo potrebno provesti edukaciju, a što je i zakonska obveza.
Tomislav Jurjević je umjesto vijećničkih pitanja uputio sljedeće prijedloge:
1. Zatražio je tematsku sjednicu po pitanju gospodarenja otpadom, te dao mišljenje o
potrebi tiskanja brošura i ostalih načina za pripremu stanovništva za drugačiji način
funkcioniranja odvoza otpada.
2. Vezano uz obilaznicu i trajektno pristanište, smatra da treba upoznati županijske
predstavnike s postojećom problematikom, te je dao prijedlog da se sazove tematska sjednica
3. Vijećnik je dao prijedlog za sljedeću sjednicu Vijeća da se pozove predstavnika
Turističke zajednice koji bi ovo tijelo izvijestio o pripremama za turističku sezonu i odgovorio
na pitanja vijećnika.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević, Tomislav Ančić.
Tomislav Jurjević naveo je da je ovakav prijedlog odluke prihvatljiv, no isto tako smatra
da u istom nedostaju odredbe: o socijalno ugroženim građanima, kompostiranju, povremenim
korisnicima, minimalnoj učestalosti po mjesnim odborima, tko je ovlašten odrediti što su
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posebne okolnosti, obveza godišnjeg izvješća kojeg davatelj usluge mora predati
predstavničkom tijelu o gospodarenju otpadom.
Tomislav Ančić odgovorio je da su prijedlogom odluke predviđeni i minimalni broj
odvoza, da su propisani uvjeti za kategoriju privremenih korisnika, ali i da se uvijek može
donijeti dopuna, odnosno izmjena odluke.
U međuvremenu, vijećnik Stipe Rudan je napustio sjednicu.
Vijeće je, nakon rasprave s 9 za, i 2 suzdržana prihvatilo Odluku o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Točka 2.
Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja
Predsjednik Komisije za dodjelu nagrada i javnih priznanja kao ovlašteni predlagatelj
obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marčela Lukač, Tomislav Ančić.
Marčela Lukač je iznijela stav da je bilo potrebno dostaviti uz prijedloge laureta i
popratni materijal te da je raduje što su prijedlozima nagrada obuhvaćene pravne i fizičke
osobe s cijelog područja Općine Orebić. Vijećnica je upitala zašto je udruga Hrvatska glazba
Potomje dobila nagradu za prethodno jednogodišnje razdoblje, s obzirom da ista djeluje već
dugi niz godina.
Tomislav Ančić odgovorio je da su kategorije nagrada propisane posebnom odlukom.
Vijeće je, nakon rasprave jednoglasno prihvatilo Zaključak o dodjeli javnih priznanja.
Točka 3.
Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području
Općine Orebić
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o raspisivanju izbora za članove
mjesnih odbora na području Općine Orebić.
Točka 4.
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora
Općinski načelniki kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marčela Lukač, Tomislav Ančić.
Marčela Lukač se zahvalila svima koji su doprinijeli donošenju prijedloga ove odluke.
Tomislav Ančić zahvalio se na trudu pročelnici, gospođi Ines Vlahović – Ciblić.
Vijeće je, nakon kratke rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o raspisivanju natječaja
za zakup poslovnih prostora.
Točka 5.
Prijedlog odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na
području Općine Orebić za realizaciju kapitalnog projekta "uređenja krova na Domu u
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Vignju", po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za
razvoj poluotoka Pelješca
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o korištenju sredstava ustupljenih
iz poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Orebić za realizaciju kapitalnog
projekta "uređenja krova na Domu u Vignju", po Sporazumu o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj poluotoka Pelješca.
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj
zabrani izvođenja
građevinskih radova u 2018.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Marčela Lukač, Tomislav Jurjević, Dario Krističević.
Marčela Lukač je iznijela stav da se ovom odlukom sužava vrijeme trajanja turističke
sezone.
Tomislav Jurjević je iznio stav da će ovakvu odluku podržati, te da je predloženi rok
razuman i za iznajmljivače i za građevince.
Dario Krističević je iznio stav da će ostati suzdržan prilikom glasovanja, zbog toga što
se nije dovoljno raspravljalo o ovoj temi. Vijećnik smatra da se treba raditi na tome da
turistička sezona traje što duže.
Vijeće, nakon rasprave, s 5 glasova za, i 5 suzdržanih glasova nije usvojilo Odluku
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 15:43 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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