REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/04
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 29. svibnja 2018.
ZAPI S N I K
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 29. 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, Gordana Mustapić, Igor Skaramuča i
Goran Palihnić. Vijećnici Gordana Mustapić 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
 Joško Đeldum, direktor KTD Bilan d.o.o. i društva Vodovod i odvodnja d.o.o.
 Ivica Dajak, županijski vijećnik MOST-a i predstavnik elektronskih medija
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Vijeće je usvojilo jednoglasno zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća od 02.
svibnja 2018. godine.
Općinski načelnik podnio je ovom tijelu izvješće između dvije sjednice. Izvijestio je
vijećnike o projektima u tijeku: "Aglomeracije Orebić", kontrola protoka u vodoopskrbi, o
reparaciji mehaničkog pročistača, nabavi drobilice za usitnjavanje fekalnog i biotpada, koje
provodi Vodovod i odvodnja d.o.o. uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Osvrnuo se na dovršetak
radova "Krova u Vignju", o tijeku radova postavljanja LED rasvjete u Orebiću, o pripremi
turističke sezone.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.
Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Orebić za razdoblje
2018.-2023.god.
2. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Orebić na
potpis međuvlasničkog ugovora
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.
1

Igor Skaramuča kao predsjednik Komisije za proračun i financije izvijestio je da je
Komisija dala pozitivno mišljenje na predložene točke Dnevnog reda.
Dario Krističević uputio je pitanje zakonitosti i utemeljenosti na Statutu Općine Orebić
točaka 1. i 2., zbog kasnog zaprimanja materijala, odnosno na sam dan održavanja sjednice.
Zatražio je obrazloženje od općinskog načelnika.
Općinski načelnik odgovorio je da je Plan gospodarenja otpadom bio na javnom uvidu u
trajanju od 30 dana, te objasnio hitnoću donošenja predmetnog plana zbog apliciranja na EU
fondove. Također, naveo je da je i prijedlog odluke iz točke 2. Dnevnog reda prošao postupak
savjetovanja s javnošću.
Vijeće je zatim jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1.Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Orebić za razdoblje
2018.-2023.god.
2.Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
3.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Orebić na
potpis međuvlasničkog ugovora
VIJEĆNIČKA PITANJA
Goran Palihnić je prije postavljanja vijećničkih pitanja ponovio zahtjev s protekle sjednice
Općinskog vijeća za dostavom zapisnika o umjeravanju vage iz kamenoloma "Podvlaštica".
Vijećnik je odlučio dati osvrt na pitanje odvoza otpada. Odlučio je napraviti usporedbu
između ponude koju je prihvatio KTD Bilan d.o.o. u odnosu na komunalno društvo Čistoća
d.o.o. iz Dubrovnika, kojem je isti ponuditelj ponudio, odnosno koji su s istim ponuditeljem
sklopili ugovor o nabavi za istu/istovrsnu uslugu za 250% nižu cijenu. Vijećnik je radio
vlastitu kalkulaciju na temelju javnodostupnih podataka.
Postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vijećnika zanima iz kojeg razloga je
KTD Bilan d.o.o. sklopio ugovor o nabavi u kubičnim metrima, a ne u tonama, kako se
obično sklapaju ugovori za konkretnu vrstu usluge. Odakle će se pokriti gubitci u KTD Bilan
d.o.o., ako je sukladno izračunu djelatnost odvoza otpada već cca 1 milijun kn u minusu?
Zanima ga direktorov komentar.
Direktor je odgovorio da je KTD Bilan d.o.o. bio pritisnut zakonskom regulativom i
neodrživošću odvoza otpada u Neum. Objasnio je da je javna objava sačinjena sukladno
podacima kojima se u tom trenutku raspolagalo. Pristigla je samo jedna ponuda, te je potpisan
ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem. Prilikom prvog odvoza se utvrdilo da
računica ne odgovara, te da se od tog trenutka radi na iznalaženju rješenja. Odgovorio je da su
se tražile subvencije od nadležnog Ministarstva i da su se vršili brojni sastanci. Ministarstvo
je na posljednjem sastanku dalo odgovor da odvoz ne mogu subvencionirati, ali da bi
postojala mogućnost ishodovanja dozvole odvoza otpada na deponij u Pločama. S obzirom da
se još uvijek čeka cijena Grada Ploča, KTD Bilan d.o.o. nije donio cjenik za tu vrstu usluge.
Naveo je da vlada nekultura po pitanju odlaganja otpada, u smislu odlaganja inertnog otpada i
sl.
Po pitanju gubitaka, objasnio je da se radi o otpisu zastarjelih potraživanja.
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2. prijedlog općinskom načelniku: Sazivanje tematske sjednice i oformljavanja radnog
tijela koje bi zajednički riješilo problem odvoza otpada.
Goran Palihnić odgovorio je da nije zadovoljan odgovoran. Ponovio je da se radi o
štetnom ugovoru, te da ga je potrebno što hitnije revidirati. Vezano uz gubitke, zatražio je
dostavu izvješća u kojem se vidi stanje po svakoj pojedinoj radnoj jedinici. Nadalje,
komentirao je otpis zastarjelih potraživanja, smatrajući da je otpis trebalo izvršiti u poslovnoj
godini u kojoj se iskaže dobit.
Direktor je ponovio objašnjenje postupka javne nabave. Složio se da je revizija ugovora
potrebna, da se čeka odgovor Ministarstva zaštite okoliša, te da je EKO – FLOR PLUS d.o.o.
spreman na ustupke. Vezano uz otpis dugova, odgovorio je da je to uobičajena poslovna
praksa prilikom stupanja na dužnost nove uprave. Što se tiče pitanja dostave izvješća, direktor
je odgovorio da prihodi i rashodi nisu razdvojeni po radnim jedinicama, te da je takav način
poslovanja uveden tek od 01.01.2018.g.
Stipe Rudan postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih društava: Vijećnika je zanimalo zašto mu nije
dostavljena odluka o otpisu potraživanja sa specifikacijom po korisnicima.
Direktor je odgovorio da se traženo nije dostavilo zbog stupanja na snagu GDPR-a,
slijedom čega se zatražilo službeno mišljenje od Agencije za zaštitu osobnih podataka, te
uputio vijećnika da može doći osobno izvršiti uvid traženog.
2. pitanje za direktora komunalnih društava: Vezano uz 4.341.000,00 kn
akumuliranih gubitaka, odnosno 47% prihoda na dan 31.12.2017.g., vijećnik navodi da je
potrebno napraviti plan i analizu. Kako se planiraju smanjiti troškovi?
Direktor je odgovorio da se traži optimalni način, te je naveo kao primjer naplatu
parkiranja, odnosno izmjenu načina naplate istog. Odgovorio je da je namjera smanjenja
troškova bila planirana drugačijim načinom prikupljanja i naplate otpada, centralnim
skladištenjem goriva u mobilnoj naftnoj pumpi, smanjivanje troškova dostavom e-računa i sl.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz Vodovod i odvodnja d.o.o., da li postoje
sporna i nenaplativa potraživanja od kupaca na 31.12.2017.g.?
Direktor je dogovorio da su napravljeni veliki iskoraci u poslovanju, koji nisu vidljivi
kroz dostavljeni završni račun. Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. smanjilo je uzimanje vode
na 50% od regionalnog vodovoda NPKLM d.o.o., poboljšana je kontrola protoka uvođenjem
kontrolnih vodomjera, sufinanciranih od Hrvatskih voda. U tijeku su pregovori s Hrvatskim
telekomom d.d. za ugradnju novih vodomjera s mogućnošću daljinskog očitanja. Puno je
potraživanja, što se planira naplatiti skidanjem vodomjera, ugovorima na obročnu otplatu i
ovrhama.
Dario Krističević postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Vijećnika je zanimalo kako će
stanovništvo znati kada će započeti novi drugačiji način naplate, da li će se podijeliti letci?
Direktor je odgovorio da se još nije donio cjenik te da procjenjuje da će čipiranje biti
završeno do sredine lipnja. Praznit će se samo čipirane kante. Sve informacije će biti dostupne
putem web stranica, a korisnicima će se dostaviti letak.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz Turističku zajednicu, zatražio je
informaciju o pripremi turističke sezone, događanjima.
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Općinski načelnik odgovorio je da su prema Planu TZ ove godine najavljena četiri
koncerta, susreti klapa, međunarodni susret klapa, "Okusi Pelješca" u suradnji s Ligom protiv
raka, kulturno ljeto u Lovištu, suradnja s udrugom Hrvatski dom Viganj. TZ će pokrivati
svetkovine u svim mjestima na području Općine Orebić. Također, TZ je u postupku nabave
predmeta za otvoreni fitness, koji će se postaviti na području Vignja i Orebića. Dugova nema.
Od ove godine TZ nosi logistiku za organizaciju svih koncerata.
3. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Da li su potpisani ugovori s vanjskim
suradnicima ili će KTD Bilan d.o.o. vršiti uslugu čišćenja u ostalim mjestima na području
Općine Orebić
Na području Lovišta, Vignja i Kućišta uslugu čišćenja i održavanja nastavit će vršiti g.
Vlado Vekić, kao i dosad. Što se tiče područja Pelješke Župe, istu će vršiti KTD Bilan d.o.o.
Općinski načelnik odgovorio je usmenim putem na vijećničko pitanje gospođe
Mustapić, postavljeno na 7. sjednici Općinskog vijeća, vezano uz peticiju doktora Baće i
korištenje puta uz Hotel Bellevue, da HTP Orebić d.d. jamči služnost puta.
Vijećnica se zahvalila i zatražila dostavu odgovora i pismenim putem.
Nakon vijećničkih pitanja, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela napustila je
sjednicu.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Orebić za razdoblje
2018.-2023.god.
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen naknadno, a
ne uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Ančić, Joško Đeldum, Gordana
Mustapić.
Dario Krističević postavio je pitanje da li je bilo prijedloga ili primjedbi prilikom
javnog uvida i na koji način je predviđeno odlaganje stakla.
Tomislav Ančić odgovorio je da nije upućen niti jedan prijedlog ili primjedba na ovaj
Plan. Predviđeni su posebni spremnici za odlaganje stakla. Predviđa se i mobilno reciklažno
dvorište.
Joško Đeldum odgovorio je da se razmišlja i o nabavi posebnih vreća.
Gordana Mustapić postavila je pitanje odlaganja ambalaže od pesticida.
Tomislav Ančić odgovorio je da ambalaža od pesticida pripada kategoriji opasnog
otpada te će se zbrinjavati putem mobilnog reciklažnog dvorišta.
Vijeće je, nakon rasprave s 7 glasova za, i 4 suzdržana glasa prihvatilo Odluku o
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Orebić za razdoblje 2018.-2023.god.
Točka 2.
Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen naknadno, a ne uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Ančić, Stipe Rudan, Goran
Palihnić, Gordana Mustapić.
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Dario Krističević postavio je pitanje zašto je na parkingu Tržnica predviđeno samo 7
parkirnih mjesta, a uloženo je cca 200.000,00 kn u obnovu iste.
Tomislav Ančić odgovorio je da jedan dio potpada pod prostor ribarnice, a jedan dio je
predviđen za parkiranje dostavnih vozila za potrebe obližnje mesnice.
Stipe Rudan postavio je pitanje na koji način se planira organizirati parkiranje na
području Lovišta.
Tomislav Ančić odgovorio je da je u planu zapošljavanje prometne mladeži, koji će
regulirati promet, a parkiranje bi bilo besplatno. Smatra da bi takav način organizacije
prometa bio efikasniji od dosadašnjeg.
Goran Palihnić pohvalio je uvođenje godišnjih karti s propisanim uvjetom podmirenja
svih dugovanja prema KTD Bilan d.o.o. i Općini Orebić.
Gordana Mustapić uputila je pitanje cijene.
Tomislav Ančić odgovorio je da cjenik još nije donesen, te je povukao usporedbu s
cijenama na području Općine Ston.
Vijeće je, nakon rasprave jednoglasno prihvatilo Odluku o organizaciji i načinu naplate
parkiranja.
Točka 3.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Orebić na
potpis međuvlasničkog ugovora
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Zaključak o davanju suglasnosti
Općinskom načelniku Općine Orebić za potpis međuvlasničkog ugovora.
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 15:46 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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