REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/07
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 29. rujna 2018.
ZAPI S N I K
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 29. rujna 2018. godine u
prostorijama Općine Orebić (velika dvorana), sa početkom u 09.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić te utvrđuje da sjednici
prisustvuju ovi članovi Vijeća: Mario Vekić, Kazimir Opačak, Josip Guć, Asja Anita Perčić,
Ines Kurilj, Igor Skaramuča, Stipe Rudan, Gordana Mustapić, Marčela Lukač i Tomislav
Jurjević. Vijećnici Anto Roso, Goran Palihnić i Dario Krističević su opravdali svoj izostanak.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno 10 vijećnika te da se mogu
donositi pravovaljane odluke.
Sjednici prisustvuju i:
 Tomislav Ančić, Općinski načelnik Općine Orebić
 Kristian Kapiteli, zamjenik Općinskog načelnika Općine Orebić
 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 i Joško Jelavić, predstavnici medija
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća od 23. srpnja
2018.

Predsjednik Vijeća je pozvao Općinskog načelnika da podnese izvješće između dvije
sjednice.
Općinski načelnik izvijestio je vijećnike o početku nabave projektne dokumentacije
vodoopskrbne mreže Bilopolje – Gurići, o skorom pokretanju nabave projekta "Aglomeracija
Orebić". Načelnik je, također, vijećnike izvijestio o novom idejnom rješenju Luka Perna –
Brijesta, o pripremanju nove pristupne ceste bez koje Luka Perna ne može dobiti uporabnu
dozvolu. Nadalje, ovo tijelo je izvijestio o radovima na projektnoj dokumentaciji za izgradnju
nogostupa do Perne, o započetim radovima na dionici Osobjava – Crkvice, o potpisanom
ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabave
komunalne opreme vrijednom 3.270.000,00 kn, o apliciranim projektima za plažu Trstenica,
Sportski centar te za reciklažno dvorište, o susretu s ministrom državne imovine, Goranom
Marićem u Orebiću, o sanaciji odvodnje ugradnjom drobilice na mehanički pročistač. Kao i o
iznosu od 147.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za
osuvremenjivanje postojećeg mehaničkog pročistača. Također, izvijestio je ovo tijelo o
postavljanju četiri hidranta na trasi NPKLM d.o.o. na predjelu u Borima, te o postavljanju
javne rasvjete.
Potom je zamjenik Općinskog načelnika i ujedno predsjednik Stožera civilne zaštite
Općine Orebić, Kristian Kapiteli, izvijestio vijećnike o tijeku požara koji je buknuo dana 25.
rujna 2018.g. na području sela Radešići kraj Mokala.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
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DNEVNI RED
1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2018.godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Razvojne agencije Općine Orebić
4. Informacija o tijeku turističke sezone 2018.g.
Predsjednik vijeća pozvao je Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da
da svoje mišljenje na predloženi Dnevni red. Za Komisiju svoje pozitivno mišljenje na
Dnevni red dao je Igor Skaramuča.
Igor Skaramuča, predsjednik Komisije za proračun i financije obrazložio je da
predmetna Komisija nije mogla održati svoju radnu sjednicu, s obzirom da nije bilo kvoruma,
slijedom čega je predložio da se skine s Dnevnog reda točka 2. Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.
Vijećnici gđa Marčela Lukač i gdin Stipe Rudan postavili su pitanje Tajnici Općinskog
vijeća da li je takav prijedlog u skladu sa zakonom, na što im je ona odgovorila potvrdno te da
postoji krajnji rok za dostavu od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.
Nakon kratke rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1.Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2018.godine
2.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Razvojne agencije Općine Orebić
3.Informacija o tijeku turističke sezone 2018.g.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Marčela Lukač je prije postavljanja vijećničkih pitanja izrazila nadu da će građani
oštećeni u požaru dobiti konkretnu pomoć.
Postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Općinskom načelniku: Vijećnica se osvrnula na vijećnička pitanja koja je
postavila na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 02.05.2018.g., a vezano uz postavljanje
javne rasvjete u Trsteniku, odnosno zatražila je odgovor zašto javna rasvjeta nije postavljena,
a isto je već isplaćeno odabranom ponuditelju. Vezano uz javni natječaj za trgovinu u Kuni, u
kojoj fazi su pregovori.
Općinski načelnik je odgovorio da je došlo do zastoja u radovima na postavljanju javne
rasvjete jer je netko namjerno oštetio postavljene kablove u Gornjem Trsteniku. Vezano uz
trgovinu u Kuni, prijedlog ugovora o zakupu poslovnih prostora je poslan te se očekuje potpis
istog.
2. pitanje Općinsko načelniku: Vijećnicu je zanimalo da li se mogu sjednice
Općinskog vijeća organizirati u primjereno vrijeme.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je zatražila obrazloženje blokade
općinskog računa.
Općinski načelnik je odgovorio da se radi o potraživanju društva Viganj Commerce
d.o.o. iz 1998.g., koje se odnosi na pravo uvođenja u posjed, u kojem postupku je iznos
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glavnice cca 400.000,00 kn, a preostali iznos do cca 1.500.000,00 kn su zakonske zatezne
kamate. Postignuta je nagodba kojom je odobrena obročna otplata i po potpisu koje je
općinski žiro račun odblokiran.
Tomislav Jurjević se prije postavljanja vijećničkih pitanja/prijedloga/mišljenja zahvalio
svim vatrogascima na požrtvovnosti te iskomentirao protekli događaj (požar).
1. pitanje/mišljenje : Vijećnik je dao svoje mišljenje i tumačenje odredbi Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Orebić na skidanje 2. točke predloženog Dnevnog reda, odnosno
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.
2. pitanje/prijedlog za Općinskog načelnika: Vijećnik je iznio svoje mišljenje o
važnosti koncentracije vatrogasnih snaga na zapadnoj liniji kod Kabla.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz deponij u Podvlaštici, na temelju
razgovora sa uglednim profesorom iznio je mišljenje da je važno koristiti sve resurse i
kontaktirati struku vezano uz sanaciju predmetnog deponija, te je ponudio svoju pomoć.
Stipe Rudan postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Zatražio je dostavu ponude koja je
sastavni dio ugovora o javnoj nabavi s EKO – FLOR PLUS d.o.o.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnik se referirao na točku dnevnog reda sa
sjednice Općinskog vijeća održane dana 13.12.2017.g. Analiza stanja sustava civilne zaštite u
2017.g., navodeći kako tada, a ni sada nije suglasan s istom.
3. pitanje za zamjenika Općinskog načelnika: Vijećnik je postavio pitanje da li je
pozvan remorker za obranu Mokala od požara.
Zamjenik Općinskog načelnika odgovorio je da je bio upućen poziv svim raspoloživim
snagama, međutim zbog spriječenosti remorker nije mogao doći te da nije imalo smisla čekati
slobodna brod da doplovi iz udaljene Rijeke.
Gordana Mustapić prije postavljanja vijećničkih pitanja osvrnula se na požar te se
zahvalila vatrogascima i svima ostalima koji su pomogli u gašenju požara.
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz nedavni posjet Općini Orebić ministra
državne imovine, Gorana Marića, vijećnica je zamolila presliku zahtjeva Općine Orebić
prema Ministarstvu na uvid, te je postavila pitanje koje nekretnine će biti dane Općini Orebić.
Zamolila je i pismeni odgovor.
Općinski načelnik je odgovorio da se radi o zgradama koje se nalaze u turističkoj i
građevinskoj zoni. Odgovorio je da je Općine Orebić zatražila zemljište koje se nalazi preko
puta Korte Katarine, a koje se nalazi u građevinskoj zoni, te da je rok za predaju idejnog
rješenja za parking do srijede, 03.10.2018.g. To se idejno rješenje može, po rješavanju
parkirne problematike, nadopuniti u svrhu izgradnje POS-ovih stanova. Druga nekretnina
koju je Općina Orebić zatražila je bivša zgrada MUP-a te parcela koja je u projektu Žičare
Orebić – Sv. Ilija.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je zamolila informaciju o heliodromu.
Općinski načelnik je odgovorio da je parcela pronađena, te da je za suinvesticiju
zainteresiran Hotel Korta Katarina. Parcela je dijelom državna, a dijelom privatna, za koji dio
bi Općina Orebić potpisala ugovor o najmu, uz mogućnost kasnije kupoprodaje.
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Vijećnica je zamolila da se pismeni odgovori na vijećnička pitanja ubuduće dostavljaju
u predviđenom roku.
Nakon vijećničkih pitanja, zamjenik Općinskog načelnika napustio je sjednicu.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2018.godine
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2018.g.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Orebić.

Točka 2.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Statut Razvojne agencije Općine Orebić
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Mustapić, Tomislav Ančić
Gordana Mustapić postavila je pitanje članka 19. predmetnog Prijedloga, i postavila
pitanje u kojem roku Agencija treba zaživjeti.
Tomislav Ančić je odgovorio da izabrani ravnatelj treba imati između ostalog i određene
organizacijske sposobnosti, koje možda ne pokaže, ali da je u svakom slučaju takva osoba
posjeduje određena stručna znanja i kvalitete, zbog čega bi je vrijedilo zadržati. Također,
Općinski načelnik je odgovorio da se vodilo računa o odredbama važećeg Zakona o radu. Što
se tiče financiranja, pretpostavlja se da to neće duže od 2 mjeseca Agencija biti na općinskom
proračunu, jer će se sama financirati iz projekata.
Vijeće je, nakon rasprave jednoglasno donijelo Zaključak o davanju suglasnosti na
Statut Razvojne agencije Općine Orebić.
Točka 3.
Informacija o tijeku turističke sezone za 2018.g.
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Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Stipe Rudan, Tomislav Jurjević, Tomislav Ančić
Stipe Rudan komentirao je pad turističkog prometa u 8. mjesecu. Komentirao je da
turistička infrastruktura ne prati razvoj, te da se reklamiramo samo na poljskom i češkom
tržištu.
Tomislav Ančić odgovorio je da se ne mogu iznositi financijski rezultati hotela, ali da se
zna da su dosta dobri s obzirom na broj noćenja. Turistička zajednica je pokušala odraditi
skandinavsko tržište zbog čega se bila povezala sa Turističkom zajednicom Grada Makarske.
Naveo je kako je turistička zona na području Općine Orebić konzumirana sa 70ak posto.
Tomislav Jurjević komentirao je kako smo sve manje konkurentni na tržištu. Dao je
komentar na nacrt prijedloga zakona kojim se definira iznos boravišne pristojbe, te je
komentirao apsurdnosti turističkih zona.
Ovime je iscrpljen dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 10.40 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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