REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-02/08
Urbroj:2138/03-02-17-02
U Orebiću, 13. prosinca 2017.
ZAPI SN I K
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 13. prosinca 2017. godine u
prostorijama Općine Orebić (velika dvorana), sa početkom u 15.24 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, Gordana Mustapić, Marčela Lukač, Igor Skaramuča
i Tomislav Jurjević. Odsutni članovi Vijeća su Stipe Rudan, koji je opravdao svoj izostanak, i
Goran Palihnić.
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
 Joško Đeldum, direktor KTD Bilan d.o.o. i društva Vodovod i odvodnja d.o.o.
 Ines Vlahović – Cibilić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
 Sanda Menkadžiev, ravnateljica P.U. Dječji vrtić Orebić
Zapisnik vodila: Nives Mađarević
Predsjednik Vijeća zamolio je da se minutom šutnje oda počast preminulom generalu
Slobodanu Praljku i svim braniteljima.
Vijeće je usvojilo jednoglasno zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća od 13.
studenog 2017. godine.
Goran Palihnić je sa zakašnjenjem pristupio sjednici.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2017.g. i projekcije za 2018.g. I
2019.g.
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić
za 2018.g.
5. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2018.g.
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6. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2018.g.
7. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2018.g. i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.
9. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
10. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Pomorski muzej Orebić
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu KTD Bilan d.o.o.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu Vodovod i odvodnja d.o.o.
13. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
14. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018.g.
15. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2017.g.
16. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za
2017.g.
17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Orebić
Marčela Lukač je ukazala na pogrešku u tekstu prijedloga Odluke iz točke 12. gdje je
umjesto "Vodovod i odvodnja d.o.o." stajalo "KTD Bilan d.o.o.", zbog čega je stava da se
takav prijedlog treba ukloniti iz dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća i Tajnica objasnili su kako se radi o očitoj greški u
pisanju.
Tomislav Jurjević je postavio pitanje da li se potkrala greška u točkama 6. i 16., odnosno
da li treba u prijedlogu odluka stajati 2018.g.
Zamjenik Općinskog načelnika odgovorio je da se u točki 6. dogodila omaška.
Vijeće je zatim donijelo sa 9 glasova za, i 3 suzdržana.
DNEVNI RED
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2017.g. i projekcije za 2018.g.
I 2019.g.
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2018.g.
5. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Orebić za 2018.g.
6. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
7. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2018.g. i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.
9. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
10. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Pomorski muzej Orebić
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu KTD Bilan d.o.o.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu Vodovod i odvodnja d.o.o.
13. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
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14. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018.g.
15. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2017.g.
16. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić
za 2017.g.
17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Orebić
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
Komisija nije dala pozitivno mišljenje na prijedloge akata iz točaka: 3. i 7., slijedom čega je u
ime Komisije predložio sljedeće amandmane:
– u točki br. 3. podaci o projektima i aktivnostima unutar Programa u projekcijama za
2019. se ima brisati;
– u Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018., redak br. 9, ima iznositi
100.000,00 kn, ukupan zbroj 360.000,00 kn, a izvor iz Pomoći 200.000,00 kn;
– redak br. 19. se ima brisati;
– redak br. 34 postaje redak br. 33 i glasi Izgradnja zaštitnog mula u Orebiću, u planu za
2018. iznosi 200.000,00 kn, ukupno 200.000,00 kn, i iznosi posebnih namjena
200.000,00 kn;
– redak br. 51 postaje redak br. 49 u koloni izmjena i dopuna Proračuna 100.000,00 kn, a u
2018. 250.000,00 kn, ukupan zbroj 701.000,00 kn;
– izvori financiranja iz posebnih namjena 400.000,00 kn, shodno tome ukupan zbroj iz
kolone 1. na 49. i 50. ima iznositi 180.000,00 kn, kolona za 2018. ima iznositi
250.000,00 kn;
– ukupno programi za 2018. i 2019. 781.000,00 kn;
– izvori financiranja iz posebnih namjena 480.000,00 kn, a isti podaci se odnose u retku
18 u svim elementima u Planu 2018. - 2019. u koloni 2018,
te pozvao Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti da dade svoje mišljenje.
Goran Palihnić je u ime Komisije dao pozitivno mišljenje na predložene amandmane.
Načelnik je dao pozitivno mišljenje na predložene amandmane.
Predsjednik poziva Općinskog načelnika na iznošenje usmenog izvješća o radu između
dvije sjednice Vijeća.
Općinski načelnik je ukratko iznio izvješće o radu.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Dario Krističević je postavio sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Općinskom načelniku: Zamolio je dostavu u pismenom obliku kartica iste
glave koje je ranije zaprimio, a koje se odnose na razdoblje od kraja svibnja do kraja prosinca
2017.g.
Općinski načelnik odgovorio je da će traženo biti dostavljeno.
2. pitanje direktoru komunalnih poduzeća: Zanimalo ga je kakvo je stanje s
postupcima javne nabave koji se odnose na mljevenje kamene frakcije u kamenolomu i na
prijevoz i odlaganje komunalnog otpada.
Direktor je izvijestio vijećnika o samom načinu provođenja tih postupaka. S tvrtkom
EKO – FLOR PLUS d.o.o. je u tijeku sklapanje okvirnog sporazuma za javnu nabavu
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prijevoza i odlaganja komunalnog otpada. Što se tiče kamenoloma, otvaranje ponuda je bilo u
ponedjeljak. Pristigla je jedna ponuda INDIJAN – PELJEŠAC d.o.o. Postupak još nije
okončan. Koncesija ostaje pri KTD Bilan d.o.o., utovar, miniranje, a odabrani ponuditelj će
obavljati pripremu i mljevenje materijala, kao i potrebna atestiranja. Također, provedena je
javna nabava za komunalno vozilo zapremine 7m3 putem financijskog leasinga. Ugovor je
sklopljen s odabranim ponuditeljem. Nadalje, izvijestio je vijećnike da su čipovi ugrađeni na
kamione, kako bi se mogla provesti naplata po volumenu otpada. Planira se izgradnja
reciklažnog dvorišta i sortirnice. Nabavljena je mobilna naftna stanica kako bi se napajali
radni strojevi u kamenolomu i kamioni da bi se optimizirala potrošnja.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Koliko je sredstava dosad utrošeno i kakvo je
stanje s projektom Balon – dvorane?
Općinski načelnik odgovorio je da Općina nije u tome financijski sudjelovala, te da su
izradu UPU-a TZ Hoteli platile zainteresirane strane. Taj projekt zasad miruje. Parcele u
vlasništvu RH su bile predmetom razgovora kod ministra Marića, te su bile ponuđene opcije:
donacija, kupnja i zakup, od kojih bi Općina koristila potonju.

Marčela Lukač postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Općinskom načelniku: Vijećnicu interesira kako je protekao najavljeni
sastanak u DHMZ.
Općinski načelnik odgovorio je da je u stalnom kontaktu s MORH-om i DHMZ-om,
kojem ide u prilog prostorno planska dokumentacija i postojeća infrastruktura koja predviđa
postavljanje radara. Smatra da će se moći ostvariti Zaključak sa prošle sjednice Općinskog
vijeća.
2. pitanje za Direktora: Vezano uz naplatu po ležaju, na koji način bi se trebala
refundirati uprihođena sredstva potrošačima?
Direktor je odgovorio da nije kompetentan davati pravne savjete, te da zastarni rok za
takvu vrstu usluge iznosi godinu dana za fizičke osobe.
Gordana Mustapić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora: Da li je došlo do novih otpisa dugova u KTD Bilan d.o.o.?
Direktor je odgovorio da nije.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Može li vijećnike izvijestiti u kojoj je fazi izrada
prostornog plana?
Općinski načelnik je odgovorio da je na dan održavanja ove sjednice prijedlog
Prostornog plana Općine Orebić na provjeri u Županiji, te očekuje da će isti biti potvrđen do
kraja tjedna, s obzirom da je postupljeno sukladno naputcima nadležnog ministarstva.
3. pitanje za Općinskog načelnika: U kojoj su fazi radovi na Osnovnoj školi Orebić,
da li će učenici moći tamo započeti nastavu u II. Polugodištu?
Općinski načelnik odgovorio je da bi protupožarni elaborat trebao biti gotov. Za
nekoliko dana će biti upućen zahtjev za ponovljeni tehnički pregled MUP-u i nadležnom
Uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje. Predviđena su 22 parkirna mjesta. Očekuje da će
ishod tehničkog pregleda biti pozitivan.
Tomislav Jurjević je postavio sljedeća pitanja:
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1. pitanje za Direktora: Vijećnik je postavio pitanje na koji način će se od 01.
siječnja 2018.g. pristupiti sakupljanju i prijevozu otpada, za kojeg smatra da će biti skuplji od
postojećeg. Navodi da će biti potrebno izmijeniti Odluku koja definira način sakupljanja
otpada do samog početka provedbe iste definiranjem fiksnog i varijabilnog dijela. Na koliko
godina je sklopljen ugovor s EKO – FLOR PLUS d.o.o. i na koji iznos? Navodi kako je
izostala edukacija o razvrstavanju otpada.
Direktor je odgovorio da je od nadzornog odbora i skupšine Društva ishodovao
suglasnosti za svaki korak u poslovanju. Ukupna ugovorena cijena usluge deponiranja s P.J.
Neum je 1.281.000,00 kn za 2017.g., a 1.105.000,00 kn za 2016.g., s PDV. Ukupan trošak je
preko 3.000.000,00 kn za Društvo. Najavio je edukaciju prilikom čipiranja kanti, kao i
motivaciju korisnicima odvajanjem otpada, s obzirom da se reciklažni otpad neće naplaćivati.
Razvrstavat će se staklo, plastika i sl. u sortirnici i taj će se otpad balirati. Komunalni otpad će
direktno ići u hermetički zatvoren kontejner zapremine 40 m3. Cijena odvoza je 490.00 kn +
PDV po kubičnom metru. Razvrstavanje bi trebalo započeti od 01. veljače 2018.g. Okvirni
sporazum je potpisan na 5 godina na 2.400.000,00 kn s dosadašnjim okvirnim količinama.
Odvajanjem otpada će ta količina biti znatno smanjena, a time i vrijednost ugovora o nabavi.
Danom formiranja županijskog reciklažnog dvorišta taj se okvirni sporazum raskida, što je
bio i uvjet propisan dokumentacijom o nabavi. Dok se ne uspostavi novi način odvoza i
naplate usluge, vršit će se na isti način kao i dosad s dosadašnjim cijenama, s novim
poslovnim partnerom.
Gordana Mustapić je postavila pitanje da li je moguće edukaciju provesti uz suradnju
sa školom i vrtićem, na što je Direktor pozitivno odgovorio.
Tomislav Jurjević navodi da se krši zakon, s obzirom da Odlukom nije predviđen
fiksni i varijabilni dio.
2. pitanje/prijedlog za Općinskog načelnika: Daje prijedlog da se donese Odluka o
socijalnoj skrbi koja je zakonska obveza.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Obilaznica naselja Orebić nije predviđena u
Suglasnosti Vlade RH koja je dana Hrvatskim cestama na provođenje projekata (navodi NN
147/17). U istoj nisu predviđena sredstva za građenje, već samo za projektiranje. Traži
tematsku sjednicu na kojem će Vijeće zauzeti stav o obilaznici.
Općinski načelnik odgovorio je da ugovor s IGH nije na sreću raskinut. Prioritet je bio
da se dobije dokument od Županije i Županijske lučke uprave, da se dokumentacija o nabavi
za Trajektnu luku Perna objavi krajem 2018.g., i da sredstva za izgradnju budu predviđena u
2019.g. Sljedeća faza bi bila održati tematsku sjednicu Vijeća.
Vijećnica Marčela Lukač se opravdala Predsjedniku Općinskog vijeća i napustila
sjednicu u 17:09 sati.
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

Točka 1.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević i Tomislav Ančić.
Tomislav Jurjević je izjavio da se predviđeni programi ne mogu ostvariti.
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Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 3 glasa protiv prihvatilo Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.

Točka 2.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević i Tomislav Ančić.
Tomislav Jurjević je izjavio da je rekordno utrošen iznos. Navodi da se radi o
proračunskoj nedisciplini.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 3 glasa protiv prihvatilo Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.

Točka 3.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2017.g. i projekcije za
2018.g. i 2019.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Gordana Mustapić, Tomislav Jurjević i
Tomislav Ančić.
Dario Krističević je izrazio negodovanje zbog uzastopnog predviđanja i skidanja
projekata iz proračuna u proračun.
Gordana Mustapić se osvrnula na rad udruga, zanima je rad Udruge za Orebić. Također,
zatražila je izvješća o radu svih udruga u pismenom obliku.
Tomislav Jurjević je komentirao Opći dio, 1. kolona na 1. str., Plan za 2017.g. Smatra
da je potrebno napraviti isti preglednijim. Rashodi poslovanja su se povećali kroz ovogodišnje
rebalanse za 1.600.000,00 kn više, što smatra neprihvatljivim. Navodi da se radi o financijskoj
nedisciplini, te ga ne može podržati. Zatražio je pismeno obrazloženje utrošenog iznosa na
materijalne i financijske rashode.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 3 suzdržana glasa prihvatilo predložene
amandmane, te s 8 glasova za, i 3 protiv prihvatilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Orebić
za 2017.g. i projekcije za 2018.g. i 2019.g.

Točka 4.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2018.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Jurjević, Tomislav Ančić.
Tomislav Jurjević je komentirao izgradnju raskrižja u Potomju, te je postavio pitanje u
kojoj je fazi izgradnja raskrižja u Postupu. Iznio je stav da postoji mogućnost da se predviđeni
progam i ostvari. Nadalje, naveo je nekoliko prijedloga po pitanju izgradnje i održavanja
komunalne infrastrukture: produživanje mulića, zaštita obalnog pojasa, prostor iznad
nogometnog igrališta u Orebiću.
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Općinski načelnik je odgovorio da će se izgradnja raskrižja u Postupu završiti u ovoj
godini.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 3 suzdržana glasa prihvatilo Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2018.g.

Točka 5.
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2018.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Jurjević
Tomislav Jurjević je naveo da će predmetni Progam biti dobar ako se zadrži u
predviđenim okvirima.
Vijeće je, nakon rasprave s 8 glasova za, i 3 suzdržana glasa prihvatilo Program
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2018.g.

Točka 6.
Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je bez rasprave s 8 glasova za, i 3 suzdržana glasa usvojilo Prijedlog utroška
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.

Točka 7.
Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2018.g. i
projekcije za 2019.g. i 2020.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Gordana Mustapić, Tomislav Jurjević,
Tomislav Ančić.
Dario Krističević je ponovio da se projekti ponavljaju iz proračuna u proračun, da su
prepisani. Naveo je da se ne spominju vodovodne mreže, kanalizacija, uređenje tzv. Donjeg
puta u Orebiću. Postavio je pitanje zašto se Sportskom društvu Orebić nisu odobrila sredstva
sukladno njihovom zahtjevu.
Općinski načelnik je odgovorio da su Hrvatske vode poslale dopis u kojem je navedeno
da su vodovodi nositelji programa za kanalizacijske sustave. Potrebno je donijeti odluku o
odvodnji otpadnih voda. Naveo je da se planira donošenje UPU obale Orebić – Viganj –
Lovište, kojim će biti ozakonjeni radovi na obali. Što se tiče predviđenih sredstava za udruge,
odgovorio je da ima prostora za povećanje predviđenih sredstava, sukladno potrebama istih.
Gordana Mustapić zamolila je da joj se dostavi u pisanom obliku postotak iz Proračuna
koji se izdvaja za zaposlene. Vijećnica je zamolila da se pojasni zašto je ovim Prijedlogom
predviđeno 350.000,00 kn za Razvojnu agenciju, a u samom prijedlogu Odluke o osnivanju
Razvojne agencije u članku 9. se navodi iznos od 20.000,00 kn.
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Općinski načelnik je naveo u svom odgovoru da se navedena stavka iz Proračuna odnosi
na informatičku opremu, te da će Statutom i Pravilnikom o radu biti predviđena radna mjesta,
broj zaposlenih.
Tomislav Jurjević je podržao dva projekta, koji se odnose na izgradnju dječjeg vrtića i
reciklažnog dvorišta, zbog čega je naveo da će biti suzdržan prilikom izglasavanja ove točke
Dnevnog reda. Po pitanju Razvojne agencije, izrazio je skepticizam poznavajući rad razvojnih
agencija iz bližeg okruženja. Postavio je pitanje vezano uz rekonstrukciju Trga Mimbelli, da li
je ista vezana uz UPU obalnog pojasa.
Općinski načelnik odgovorio je da UPU obalnog pojasa nije nužno potreban da bi se
izvršila rekonstrukcija Trga Mimbelli, već je potreban prvenstveno za realizaciju projekta
kanalizacije.
Vijeće je, nakon rasprave sa 7 glasova za (vijećnica Asja Anita Perčić je bila privremeno
odsutna), i 3 suzdržana glasa prihvatilo predložene amandmane, te s 8 glasova za, i 3
suzdržana prihvatilo Proračun Općine Orebić za 2018. i projekcije za 2019.g. i 2020.g.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević
Dario Krističević je naveo da bi ova Odluka trebala izgledati bolje nego lanjska.
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za, 2 suzdržana glasa, i 1 glasom protiv usvojilo
Odluku o izvrđenju Proračuna Općine Orebić za 2018.g.

Točka 9.
Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
Zamjenik Općinskog načelnika kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku.
Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je bez rasprave jednoglasno usvojilo Odluku o osnivanju javne ustanove
Razvojna agencija Općine Orebić.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Pomorski muzej Orebić
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Jurjević, Kristian Kapiteli i
Tomislav Ančić
Dario Krističević je postavio pitanje zašto se Odluka iz 1995.g. nije sprovela, i kakav je
status zaposlenih u Muzeju.
Zamjenik Općinskog načelnika odgovorio je da zaposlenici ostaju pri Općini Orebić, a
dosadašnja Odluka se nije mogla sprovesti jer je u istoj predviđeno Poglavarstvo koje je
izmjenama Zakona ukinuto.
Tomislav Jurjević je postavio pitanje da li je tehnički bilo moguće na ovoj sjednici
donijeti odluku o imenovanju privremenog ravnatelja.
Zamjenik Općinskog načelnika i Općinski načelnik odgovorili su da su bili vođeni
smjernicama nadležnog ministarstva, koje sukladno zakonskim odredbama daje suglasnost na
ovu Odluku.
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Tomislav Jurjević je izrazio nezadovoljstvo dobivenim odgovorom, te da je bilo
potrebno na dan održavanja ove sjednice imenovati privremenog ravnatelja kako bi isti izvršio
sve potrebne predradnje za početak rada javne ustanove na vrijeme.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove
Pomorski muzej Orebić uz protest vijećnika Jurjevića na propuštanje imenovanja
privremenog ravnatelja na ovoj sjednici.

Točka 11.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu KTD Bilan d.o.o.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, donijelo s 8 glasova za i 2 suzdržana glasa Odluku o davanju
suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu KTD Bilan d.o.o.
Vijećnik Jurjević bio je privremeno odsutan prilikom izglasavanja ove točke.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu Vodovod i odvodnja d.o.o.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave donijelo s 8 glasova za i 2 suzdržana glasa Odluku o davanju
suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu Vodovod i odvodnja d.o.o.
Vijećnik Jurjević bio je privremeno odsutan prilikom izglasavanja ove točke.

Točka 13.
Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža
na području Općine Orebić
Zamjenik Općinskog načelnika kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku.
Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Dario Krističević, Tomislav Jurjević, Gordana Mustapić
Dario Krističević je uz obrazloženje o propuštanju dohranjivanja plaža ispod Muzeja i
plaže U borima, a koje su bile predviđene prošlogodišnjim Zaključkom, zatražio amandman
kojim se navedene plaže uvrštavaju u predmetni Zaključak s prošlogodišnjom kubikažom.
Predmetni amandman je jednoglasno usvojen.
Tomislav Jurjević je komentirao situaciju na plaži Trstenica, odnosno problem južine i
izrazio nezadovoljstvo poslovanjem zakupoprimca poslovnog prostora. Naveo je da je nužno
uređenje te plaže, odnosno sadržaja. Dao je prijedlog uvjetovanosti nasipanja žala i
podmirivanja obveza zakupoprimca koji je stranka koncesijskog odobrenja.
Gordana Mustapić je komentirala neplaćanje U.O. Agava.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Zaključak o dodjeli suglasnosti za
dohranu plaža na području Općine Orebić.

Točka 14.
Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018.g.
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Zamjenik Općinskog načelnika kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku.
Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Gordana Mustapić, Tomislav Jurjević, Kristian Kapiteli
Gordana Mustapić je iznijela stav da bi se trebalo poraditi na kaznama koje izriče
komunalni redar.
Zamjenik Općinskog načelnika je odgovorio da je dosadašnji zakon propisivao
ograničenja, koja su smanjena izmjenama i dopunama istog.
Tomislav Jurjević je iznio stav da je potrebno skratiti period privremene zabrane
izvođenja građevinskih radova od 15.06.-15.09., kako bi građevinari mogli dulje raditi i
ostvariti profit.
Zamjenik Općinskog načelnika je odgovorio da u to vrijeme sezona nije u punom
zamahu.
Na upit vijećnika Jurjevića, Tajnica Općinskog vijeća je odgovorila da postoji
mogućnost donošenja izmjena i dopuna predmetne Odluke po pitanju skraćivanja perioda
privremene zabrane izvođenja građevinskih radova.
Vijeće je, nakon rasprave, s 8 glasova za, 1 glas protiv i 2 suzdržana glasa donijelo
Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018.g.
Vijećnik Jurjević se ispričao i napustio sjednicu Općinskog vijeća u 19:15 sati.

Točka 15.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2017.g.
Zamjenik Općinskog načelnika kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku.
Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Orebić u 2017.g.

Točka 16.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Orebić za 2017.g.
Zamjenik Općinskog načelnika kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku.
Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Orebić za 2017.g.
Točka 17.
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Orebić
Zamjenik Općinskog načelnika kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku.
Vijećnicima je materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić.

Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 19:20 sati.
10

Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić

11

