REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-02/01
Urbroj:2138/03-02-19-02
U Orebiću, 17. siječanj 2019.
ZAPI SN I K
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 17. siječnja 2019. godine u
prostorijama Općine Orebić (velika dvorana), s početkom u 17.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić te utvrđuje da sjednici
prisustvuju ovi članovi Vijeća: Kazimir Opačak, Josip Guć, Asja Anita Perčić, Ines Kurilj,
Anto Roso, Igor Skaramuča, Goran Palihnić, Gordana Mustapić, Dario Krističević, Stipe
Rudan i Marčela Lukač. Vijećnik Tomislav Jurjević 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
− Joško Đeldum, direktor komunalnih poduzeća
− Sanda Menkadžiev, ravnateljica P.U. Dječji vrtić Orebić
− Biljana Rudan, predsjednica Općinskog ogranka SDP-a
− Marija Leko, predstavnica elektronskih medija.
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Vijećnici su, zatim, jednoglasno usvojili zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća od
27. prosinca 2018.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu
2.
Prijedlog Odluke o pozajmici KTD Bilan d.o.o.
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 Goran Palihnić, predsjednik Komisije.
Igor Skaramuča, predsjednik Komisije za proračun i financije dao je pozitivno mišljenje
na predloženi Dnevni red.
Vijeće je, potom, jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu
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2. Prijedlog Odluke o pozajmici KTD Bilan d.o.o.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Goran Palihnić postavio je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnik je postavio pitanje da li se razmišljalo o
kupnji ralice koja bi se postavila na vatrogasna vozila, smatrajući kako bi se na taj način
smanjili troškovi.
Općinski načelnik je odgovorio da se nije odustalo od te ideje, ali da se čeka povoljnija
ponuda, pa čak i gotovog stroja, koji bi imao kombiniranu mogućnost i sječe, odnosno rezanja
grana i sl. Zasad se sukladno Planu održavanja zimskih službi surađuje s privatnicima s
područja Pelješke Župe.
Marčela Lukač, prije postavljanja pitanja, je zamolila da joj se dostavi odgovor na
postavljeno vijećničko pitanje s jedne od prijašnjih sjednica, a odnosi se na porast broja
zaposlenih u KTD Bilan d.o.o. i raspodjelu radnih mjesta.
Vijećnica je postavila slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnicu je zanimalo da li Općinski načelnik
ima informaciju o rješavanju problema nedostatka liječnika u Kuni i zašto liječnica iz Kune
odlazi na posao u Korčulu.
Općinski načelnik odgovorio je da kad Dom zdravlja Korčula riješi natječaj za
radno mjesto u Korčuli, dr. Valentina Tadić Guzina prijeći će u Kunu.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je navela kako još uvijek nema radova
na igralištu u Potomju.
Općinski načelnik odgovorio je da je nabava provedena prije godinu i pol dana, te
da je odabran Obrt "Rafo" iz Potomja te da će se radovi izvršiti do proljeća.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnicu je zanimalo zbog čega nije odobren
zahtjev za sufinanciranje Udruge dragovoljaca – redarstvenika branitelja Stona 90/92 za
podizanje spomenika.
Općinski načelnik je odgovorio da se radi o podizanju spomenika pok. Perkušiću,
te da će Općina Orebić financijski sudjelovati u istom.
4. pitanje za Općinskog načelnika – Vijećnica je postavila pitanje o fazi
postavljanja svjetla u Trsteniku.
Općinski načelnik je odgovorio da je određeni dio rasvjetnih stupova postavljen, a
radovi će se dovršiti po provedenim izborima za Mjesni odbor Trstenik, uz njihovu
suglasnost.
5. pitanje za predsjednicu Komisije za gospodarenja otpadom – Vijećnica je
zatražila izvješće o zatečenom stanju, kako usmeno tako i pismeno.
Predsjednica je odgovorila da su održane dvije sjednice Komisije na kojima su
zatraženi podaci o poslovanju od direktora KTD Bilan d.o.o. i prijedlozi za rješavanje
problema, a vezano uz donošenje 2. točke Dnevnog reda. Odgovorila je kako je Komisija
iznijela svoje stavove i prijedloge.
Dario Krističević je postavio slijedeća vijećnička pitanja:
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1. pitanje direktoru komunalnih poduzeća – Vijećnik je zatražio pismeni odgovor
na pitanje analize poslovanja KTD Bilan d.o.o., odnosno usporedbu prihoda i rashoda u 2017.
sa 2018.g.
2. pitanje Općinskom načelniku – Vijećnik je zatražio informaciju o stanju u
Turističkoj zajednici po pitanju radnog spora koji je u tijeku.
Općinski načelnik je odgovorio da je 14.12.2018. donesena prvostupanjska
presuda u korist Turističke zajednice Općine Orebić.
3. pitanje Općinskom načelniku – Vezano uz vijest iz medija o pripajanju malih
vodovoda regionalnima, vijećnik je postavio pitanje pripajanja društva Vodovod i odvodnja
d.o.o. regionalnom vodovodu NPKLM d.o.o., odnosno kako će ta promjena utjecati na projekt
Aglomeracije Orebić, kojeg je nositelj baš Vodovod i odvodnja d.o.o.
Općinski načelnik je odgovorio da su planirana dva regionalna vodovoda na
području Dubrovačko neretvanske županije, te bi Vodovod i odvodnja d.o.o. potpao pod
NPKLM d.o.o. te da se iz tog razloga žuri s građevinskom dozvolom i projektom
Aglomeracije Orebić, kojeg je Općina Orebić nositelj. Vodovod i odvodnja d.o.o. nema
dovoljno radnih mjesta potrebne struke za tu investiciju, te će u konačnosti nositelj
najvjerojatnije biti NPKLM d.o.o. Općinski načelnik je iskoristio vijećnikovo pitanje da ovo
tijelo izvijesti o projektima koji se planiraju realizirati na području Općine Orebić
(vodoopskrba na području Podgorja, potok Kraljevića selo, desalinizator za pronađeni izvor
vode, izgradnja dvaju mula u Trsteniku itd.).
Gordana Mustapić postavila je slijedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje direktoru komunalnih poduzeća – Vijećnica je postavila pitanje na koji
način je reguliran odvoz smeća u Potočinama, kada i da li kamion odvozi otpad.
Direktor je odgovorio da je plan odvoza otpada kao operativni dio objavljen na
službenoj web stranici KTD Bilan d.o.o.
Vijećnica je izjavila kako stvarno stanje na terenu ne odgovara objavljenom planu.
Direktor je odgovorio da, ako je tomu tako, se zasigurno radi o problemu tehničke
prirode.
2. pitanje Općinskom načelniku – Vijećnicu je zanimalo u kojoj fazi je projekt
reciklažnog dvorišta.
Općinski načelnik je odgovorio da je Općina Orebić potpisala ugovor o nabavi
usluga izrade projekta reciklažnog dvorišta s trgovačkim društvom iz Varaždina u vrijednosti
od 90.000,00 kn. Odgovorio je da su dosad ishodovane sve potrebne suglasnosti
državnopravnih tijela. Građevinska dozvola se uskoro očekuje. Realizacija predmetnog
projekta se očekuje tijekom tekuće kalendarske godine.
3. pitanje direktoru komunalnih poduzeća – Vijećnica je zatražila ponudu koja je
sastavni dio Ugovora o nabavi između KTD Bilan d.o.o. i EKO – FLOR PLUS d.o.o.
Nakon postavljenih pitanja napomenula je da se, usprkos molbama vijećnika HDZ-a,
odgovori na vijećnička pitanja ne dostavljaju u skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog
vijeća i apelirala na Općinskog načelnika da nešto po tom pitanju poduzme.
Direktor je odgovorio da nema razloga da se traženi odgovor žurno ne dostavi.
Nadalje, direktor je iskoristio prigodu da vijećnike izvijesti o stanju u društvu Vodovod i
odvodnja te pojasnio kako će se po sili zakona pripojiti NPKLM-u d.o.o. u slijedeće dvije
godine. Između ostalog, izvijestio je ovo tijelo o fazi provođenja projekta aglomeracije Orebić
te naglasio kako Hrvatske vode sudjeluju u sufinanciranju u iznosu od cca 80% kako tog tako
i drugih projekata koji se trenutno provode.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
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Točka 1.
Prijedlog Odluke o visni paušalnog poreza na dohodak po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o visni paušalnog poreza na
dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
Točka 2.
Prijedlog Odluke o pozajmici KTD Bilan d.o.o.
Općinski načelnik obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na
sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Goran Palihnić, Joško Đeldum, Dario Krističević, Gordana
Mustapić
Goran Palihnić obrazložio je razloge zbog kojih neće podržati ovu točku Dnevnog reda.
Izjavio je kako je održano više sjednica Komisije za gospodarenje otpadom zbog duga od cca
2 milijuna kuna. Naveo je kako zamjera direktoru pogrešan izračun količina otpada koji se
odvozi. Vijećnik je, potom, citirao odredbe članaka 6., 7. i 12. Ugovora o nabavi koji je
sklopljen s EKO – FLOR PLUS d.o.o. Nadalje, naveo je kako je na sjednici Općinskog vijeća
od 29.05.2018.g. upozoravao na pogrešan izračun kada se moglo utvrditi stvarno stanje, i
kako je 22.06.2018. bilo jasno da Grad Ploče neće dati na korištenje svoj deponij. Podsjetio je
ovo tijelo kako je 08.11.2018. zatražio odgovor na postavljena vijećnička pitanja, koji još
uvijek nije dobio. Kritizirao je direktorovo korištenje godišnjeg odmora u ovoj kriznoj
situaciji. Vijećnik je iznio mišljenje kako KTD Bilan d.o.o. neće biti u stanju vratiti ovu
pozajmicu uz postojeće obveze, obrazlažući to, između ostalog i neadekvatno postavljenim
cjenikom. Smatra kako je ovakav sustav neodrživ te da mora postojati odgovornost. Vijećnik
je izrazio stav da Joško Đeldum mora odstupiti s mjesta direktora. Također, vijećnik je pozvao
na odgovornost i Općinskog načelnika kao i članove nadzornog odbora, koji su imali saznanja
o stvarnoj situaciji u KTD Bilan d.o.o. Zaključno, vijećnik je istupio s mjesta predsjednika,
odnosno člana u Komisiji za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti i Komisiji za proračun
i financije.
Joško Đeldum odgovorio je kako je prilikom preuzimanja funkcije direktora zatekao
loše stanje, slijedom čega je donesena odluka o otpisu u iznosu od cca 2 milijuna kuna
nenaplativih potraživanja i još iznos od cca 500.000,00 kn nenaplativih potraživanja od
prodanih kamenih agregata, da je u 2017.g. bilo potrebno isplatiti dobavljače za kupnju i
ugradnju brodskih motora u iznosu od cca milijun kuna. Nadalje, odgovorio je kako je
nezakonito odlagan otpad u Neum, što je i razlogom pogrešno izračunate količine otpada u za
30%. Obrazložio je kako nije postojao niti jedan deponij koji bi prihvatio naš otpad. S
obzirom da je u studenom 2017.g. donesena Uredba Vlade o gospodarenju otpadom, bilo je
potrebno izmijeniti sustav odvoza otpada. Pojasnio je da su količine po dokumentaciji o
nabavi okvirne. Dakle, koliko se odveze, toliko se i plati. Izvijestio je ovo tijelo kako je
pregovarao s EKO – FLOR PLUS d.o.o. i s nadležnim Ministarstvom okoliša i energetike.
Međutim, pregovori s Ministarstvom nisu polučili uspjeh. Direktor je odgovorio da je
prilikom uspoređivanja s radom drugih komunalnih poduzeća potrebno također usporediti
koje društvo radi u skladu sa zakonom i gdje odlaže otpad. Naveo je kako je dosad svake
godine poduzeće bilo u gubitku u iznosu od cca 1.500.000,00 kn od nezakonitog zbrinjavanja
otpada. Naveo je kako je potpisan Sporazum o obročnoj otplati. Izjavio je kako se nada da će
ovo tijelo podržati ovu točku Dnevnog reda.
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Dario Krističević komentirao je kako su vijećnici HDZ upozoravali na situaciju
poduzeću, te iznio podatak kako su dosad u ovom sazivu Vijeća postavili 32 pitanja direktoru.
Vijećnik je usporedio iznose koje je direktor iznio s iznosima koje je vijećnik dobio vlastitim
izračunom i usporedbom zapisnika s prijašnjih sjednica navodeći kako se isti ne slažu.
Vijećnik smatra da će ukupna vrijednost ugovora o nabavi doseći 25 milijuna kuna s ovakvim
načinom poslovanja. Vijećnik je podsjetio ovo tijelo o postojećim obvezama KTD Bilan d.o.o.
te vlastitom kalkulacijom došao do iznosa od 500.000,00 kn mjesečno s kojim društvo treba
raspolagati kako bi moglo funkcionirati. Smatra kako niti jedna grana društva ne može pokriti
dugovanja. Iznio je stav kako se s ovim vodstvom neće moći ići dalje.
Joško Đeldum demantirao je iznos od 25 milijuna kuna, s obzirom da je ugovorena
maksimalna vrijednost od 15 milijuna kuna. Direktor je odgovorio da nije moguće razgovarati
na temelju paušalnih izračuna. Odgovorio je da se jedino nezakonitim radom moglo uštedjeti
na odvozu otpada. Najavio je donošenje novog cjenika koji bi trebao stupiti na snagu od
01.02.2019.g.
Gordana Mustapić uputila je kritiku direktoru navodeći kako je bilo potrebno na ovu
sjednicu Općinskog vijeća dostaviti vijećnicima reprogram stabilizacije društva. Dodala je
kako su vijećnici HDZ postavljali vijećnička pitanja direktoru iz odgovornosti prema biračima
i prema samima sebi. Postavila je pitanje Općinskom načelniku gdje se knjižila pozajmica, što
znači navod Općinskog načelnika da nema pražnjenja kanti, da li to znači da čipovi ne
funkcioniraju ili da se kante ne prazne. Da li se parking počeo naplaćivati i da li se izdaju
povlaštene parkirne karte. Zaključno, dodala je da vijećnici HDZ neće podržati ovu točku
Dnevnog reda jer smatraju da se ne gospodari dobro poduzećem.
Općinski načelnik odgovorio je da će se pozajmica knjižiti kroz rebalans proračuna, a
predmetni iznos će se pozajmit od viška sredstava.
Direktor je odgovorio da se uvijek trudio dati vijećnicima pravu informaciju. Što se tiče
pitanja o pražnjenju, riječ je o tome da se otpad odlaže na javnim površinama što smatra da je
u nadležnosti komunalnog redara. Ovim putem je apelirao na građane da ishoduju godišnju
parkirališnu kartu, te odgovorio da kontrola naplate parkinga kreće od 01.03.2019.g.
Goran Palihnić nadodao je da će po njegovom mišljenju i siječanj biti u minusu po
pitanju odvoza otpada. Od direktora je zatražio redovitu dostavu informacije vijećnicima
putem elektorničke pošte do 20. u mjesecu da li je KTD Bilan d.o.o. ispunio mjesečnu obvezu
sukladno Sporazumu o obročnoj otplati, a ako nije, koliko iznosi terećenje po računu.
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 5 glasova protiv donijelo Odluku o
pozajmici KTD Bilan d.o.o.
Ovime je iscrpljen dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 19.00 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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