REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/05
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 02. srpnja 2018.
ZAPI S N I K
sa izvanredne 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 02. srpnja 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: Mario Vekić, Josip Guć, Asja Anita Perčić, Ines Kurilj, Anto
Roso, Dario Krističević, Stipe Rudan, Gordana Mustapić, Marčela Lukač, Igor Skaramuča,
Goran Palihnić i Tomislav Jurjević. Vijećnik Kazimir Opačak je opravdao 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
 Ivica Dajak, županijski vijećnik MOST-a i predstavnik elektronskih medija
 javnost
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.
Podrška MO Kućište na primjedbu za izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko –
neretvanske županije
Predsjednik Vijeća je pozvao predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost, vijećnika Gorana Palihnića, da da svoje mišljenje na predloženu točku Dnevnog
reda, koji je dao pozitivno mišljenje na isto.
Vijeće je zatim jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1.Podrška MO Kućište na primjedbe za izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko –
neretvanske županije
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Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen nakon
telefonskog poziva na sjednicu, putem elektroničke pošte.
U raspravi su sudjelovali: Goran Palihnić, Dario Krističević, Gordana Mustapić, Stipe
Rudan, Tomislav Ančić, Tomislav Jurjević i Marčela Lukač.
Goran Palihnić obrazložio je zašto ne može podržati ovu inicijativu. Smatra da bi se
traženjem nove lokacije za izgradnju trajektne luke izgubilo dodatnih 10 godina, i da je
pitanje da li postoji druga prikladna lokacija. Iznio je mišljenje da trajektna luka neće smanjiti
broj turističkih noćenja, dapače, smatra da je prometna infrastruktura temelj za razvoj Općine
Orebić. Vijećnik je dao prijedlog da se bez pristupne ceste trajektna luka Perna ne pusti u
promet.
Tomislav Ančić odgovorio je da postoji elaborat o mogućnosti prekategorizacije
postojeće ŽC Orebić - Lovište, u kojem su ovlašteni inženjeri Hrvatskih cesta utvrdili da je
isto neizvedivo. Odgovorio je da se trajektna luka Perna neće pustiti u promet prije izgradnje
pristupne ceste.
Dario Krističević izrazio je žaljenje što se MO Kućište nije ranije organizirao, jer bi se
imalo dovoljno vremena za traženje druge lokacije. Izrazio je stav da je HDZ protiv puštanja
u promet trajektne luke Perna bez izgrađene pristupne ceste.
Gordana Mustapić kritizirala je donesene Izmjene i dopune Prostornog plana Općine
Orebić navodeći veliki broj pristiglih primjedbi na isti, što smatra izrazom uočenih
nepravilnosti. Također, vijećnica je citirala odredbe Strategije razvoja Općine Orebić za
razdoblje do 2020.g., povezujući iste s izostankom suradnje Mjesnog odbora s lokalnom
samoupravom. Citirala je odredbe Statuta Općine Orebić i Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Orebić u kojima se opisuju pravne mogućnosti mjesnih odbora. Osobno ne može
podržati ovu inicijativu.
Stipe Rudan naveo je kako je trajektna luka Perna definirana još početkom 2000.-ih, a
redefirana je 6. sjednicom Općinskog vijeća od dana 01. veljače 2018.g., na kojoj je donesena
Odluka o izmjenama i dopunama PPUOO, koju su podržali i predstavnici Kućišta. Podsjetio
je da je HDZ glasovao protiv donošenja predmetne Odluke, te je citirao dijelove zapisnika
kao i dijelove odredbi te Odluke sa 6. sjednice. Iznio je stav da je trajektna luka Perna bez
zaobilaznice neodrživa.
Općinski načelnik odgovorio je da Općina Orebić ne može utjecati na zatvorenu
financijsku konstrukciju projekata zaobilaznice Orebić i trajektne luke Perna. Nositelj svih
aktivnosti oko trajektne luke Perna je Županijska lučka uprava, a nositelj svih aktivnosti oko
pristupne ceste, odnosno zaobilaznice su Hrvatske ceste. Ponovio je da je stav Ureda
načelnika je da se ne podržava buduća trajektna luka Perna bez izgrađene pristupne ceste.
Objasnio je da su postojala dva načina izgradnje trajektne luke: nakon izgrađene zaobilaznice
Orebića ili paralelno s izgradnjom iste. Odgovorio je kako se navedenim Izmjenama i
dopunama PPUOO ne može utjecati na izgradnju trajektne luke i zaobilaznice, s obzirom da
su iste definirane planom većeg reda, odnosno Prostornim planom Dubrovačko – neretvanske
županije, odnosno strategijom prometnog razvoja na razini Republike Hrvatske. Predmetni
projekti su u završnoj fazi ishođenja dokumentacije te je najavljeno da će biti uvršteni u plan
nabave za 2019.g. Obrazložio je da je ova tematska sjednica sazvana kako bi se vijećnici
izjasnili da li podržavaju prijedlog MO Kućište za ovakvom izmjenom i dopunom PPDNŽ.
Gordana Mustapić ponovila je da je prilikom prvih planova o trajektnoj luci Perna, MO
Kućište djelovao je kroz tadašnji saziv Općinskog vijeća, odnosno kroz instituciju zamjenika
općinskog načelnika, te je navela da je MO Kućište raspolagao s dovoljno informacija.
Tomislav Jurjević se prisjetio prijedloga mogućih lokacija trajektne luke iz početka
2000.-ih. Nadovezao se na zaobilaznicu Orebića obrazlažući imperativ izgradnje južnog
koridora, povezujući isto s razvojem Orebića. Izrazio je nezadovoljstvo time što od listopada
2013.g traži tematsku sjednicu o ovom pitanju, te je podsjetio vijećnike da ovo tijelo može
zauzeti stav protiv izgradnje trajektne luke isključivo na temelju podloge koju ponudi struka,
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slijedom čega je iznio mogućnost Općinskog vijeća da uputi dopis struci sa zadanim rokom
unutar kojeg može ponuditi drugo rješenje. Zaključio je da ne može biti niti protiv izgradnje
trajektne luke Perna, niti protiv izgradnje zaobilaznice Orebić u poodmakloj fazi. Naglasio je
da je izmjena Prostornih planova složen i dugotrajan postupak.
Marčela Lukač pohvalila je MO Kućište na uključivanje vijećnika u svoju inicijativu,
sto smatra velikim iskorakom u demokraciji.
Tomislav Jurjević dao je prijedlog da se predstavniku MO Kućište da riječ na sjednici,
iako isto nije predviđeno Poslovnikom.
Općinski načelnik dao je prijedlog da se ravnatelju Županijske lučke uprave, gospodinu
Banovcu da riječ na sjednici, iako isto nije predviđeno Poslovnikom.
Predsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da to nije u skladu sa Statutom i
Poslovnikom, što mu je sugerirala i tajnica Općinskog vijeća.
Predsjednik je, potom, stavio na glasovanje pitanje davanja prava na riječ na
izvanrednoj 10. sjednici Općinskog vijeća predstavniku MO Kućište i ravnatelju Županijske
lučke uprave, što je jednoglasno usvojeno.
Robert Barić, predsjednik MO Kućište, komentirao je izlaganja vijećnika te objasnio da
je primarna grana gospodarstva na tom području turizam.
Antun Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave DNŽ, naglasio je da se projekt
nalazi u završnoj fazi izrade i obrazložio sam njegov tijek, kao i potrebu usklađivanja
županijskog prostornog plana s planom višeg reda.
Vijeće, nakon rasprave s 8 glasova protiv, i 4 suzdržana glasa nije usvojilo Podršku
MO Kućište na primjedbu na izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske
županije.
Ovime je iscrpljen dnevni red izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 15:15 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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