REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-02/02
Urbroj:2138/03-02-18-02
U Orebiću, 22. ožujka 2018.
ZAPI S N I K
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić održane 22. ožujka 2018. godine u
prostorijama Općine Orebić (velika dvorana), s početkom u 15.00 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,
Goran Palihnić i Tomislav Jurjević. Vijećnica Marčela Lukač opravdala je 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
Vijeće je usvojilo jednoglasno zapisnik sa 06. sjednice Općinskog vijeća od 01. veljače
2018. godine.
Općinski načelnik podnio je ovom tijelu izvješće između dvije sjednice. Osvrnuo se na
posjet predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, saborskih zastupnika,
državnih tajnika, europarlamentarke i drugih uvaženih gostiju. Ukratko je izvijestio vijećnike
o zaključcima s održanih sastanaka u Hrvatskim vodama, s Goranom Marićem, Ministrom
državne imovine, s Tomislavom Tolušićem, Ministrom poljoprivrede, i Marijom Vučković,
državnom tajnicom u Ministarstvu poljoprivrede, te o zaključku sa sastanka u Ministarstvu
regionalnog razvoja i fondova EU. Također, govorio je o probijanju puta Duba Pelješka –
Bezdija u suradnji s Hrvatskim šumama, o vodoopskrbi Crkvica. Osvrnuo se na produženi
boravak u javnoj ustanovi Dječji vrtić "Orebić". Izvijestio je vijećnike da će na jesen početi
radovi na izgradnji "Škojere Orebić", o javnim radovima, o sastanku s Ministrom zaštite
okoliša i energetike u Dubrovniku, o nabavama u tijeku koje provode Općina Orebić i
komunalna društva, kao i o tijeku radova po već provedenim nabavama.
Predsjednik zatim predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2017.g.
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2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruktrure
za 2017.g.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Orebić
5. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Orebić do 2020.g.
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Statuta Pomorskog muzeja Orebić
7. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage općeg akta Općinskog vijeća Općine Orebić
8. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
9. Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Razvojna
agencija Općine Orebić
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja
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 predloženi Dnevni red.
Igor Skaramuča kao predsjednik Komisije za proračun i financije izvijestio je da je
Komisija dala pozitivno mišljenje na točke 2., 3., 5. i 8. predloženog Dnevnog reda.
Vijeće je zatim jednoglasno donijelo slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2017.g.
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruktrure za
2017.g.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Orebić
5. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Orebić do 2020.g.
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Statuta Pomorskog muzeja Orebić
7. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage općeg akta Općinskog vijeća Općine Orebić
8. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
9. Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija
Općine Orebić
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja
VIJEĆNIČKA PITANJA
Dario Krističević je postavio sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vijećnika je zanimao zaključak
zajedničkog sastanka u Dubrovačko neretvanskoj županiji s predstavnicima Ministarstva
zaštite okoliša i energetike po pitanju ugovornog odnosa s trgovačkim društvom EKO –
FLOR PLUS d.o.o. Zatražio je dostavu ugovora o nabavi.
Direktor je odgovorio da je ugovor s navedenim trgovačkim društvom i dalje na snazi i
da se još uvijek čeka odgovor iz Ministarstva po pitanju subvencije prijevoza. Naveo je da je
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referentna godina upravo 2018.g., na temelju koje će se znati točne količine i vrste otpada
koje se odlažui. Račun za ugovorenu uslugu za veljaču iznosi cca 180.000,00 kn s PDV-om.
2. pitanje Direktoru komunalnih poduzeća: Vezano uz kamenolom, zašto kupci ne
mogu više kupovati frakcije kamenih agregata po vlastitom izboru. Također, vijećnika je
zanimalo zašto se plaže dohranjuju s miješanim kamenim agregatom.
Direktor je odgovorio da ne može govoriti o detaljima, ali da se različite frakcije
nasipaju ovisno da li je plaža pješčana ili šljunčana. Nadalje, vijećniku je odgovorio da je po
ugovoru o nabavi s poslovnim partnerom dostupne različite vrste frakcija kamenih agregata, i
da su dostupne u ovisnosti od samljevene količine u datom trenutku.
Gordana Mustapić je postavila sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje Općinskom načelniku: Vijećnica je zatražila usmeni i pismeni odgovor o
peticiji vezanoj za prilazni put do morske obale u blizini nekadašnjeg ugostiteljskog objekta
"Rondela", koji se nalazi istočno od Hotela Bellevue, a vezano uz služnost puta.
Općinski načelnik odgovorio je da je tu peticiju pokrenuo dr. Baća. Taj put nije ucrtan u
katastru, a nalazi se na istočnom dijelu parcele koja se nalazi u vlasništvu HTP Orebić d.d., s
kojim trgovačkim društvo je Općina Orebić u kontaktu po tom pitanju.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Problem ukidanja samostana u Kuni Pelješkoj.
Općinski načelnik je odgovorio da je Općina Orebić poduzela sve dopuštene radnje. No,
Crkva Gospe Delorite je pod zadarskom provincijom, te da nije lagan posao pronaći slobodne
franjevce.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnica je postavila pitanje da li je Općine
Orebić uključena u projekt "Putevima prošlosti" vrijedan 33 milijuna kn, od čega je
nepovratnih 28 milijuna kn.
Općinski načelnik je odgovorio da Općina Orebić nije dio tog projekta. U tijeku su
pregovori s Društvom prijatelja dubrovačke starine.
Goran Palihnić postavio je sljedeća pitanja:
1. pitanje za Općinskog načelnika: Vijećnika je zanimalo postoji li mogućnost da se
katamaranska linija Split – Starigrad – Korčula poveže s Pelješcem.
Općinski načelnik je odgovorio da se već pokušavalo utjecati na katamaransku liniju,
međutim bezuspješno, te da je KTD Bilan d.o.o. korisnik državne subvencije za postojeću
državnu brodsku liniju 614 Orebić – Korčula.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Zatražio je informaciju o kvaru kontaktnog
telefona u amubulanti u Orebiću.
Općinski načelnik je odgovorio da nije upoznat s tim problemom, ali da će provjeriti o
čemu se radi.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Dinamika radova na zgradi Doma u Oskorušnom.
Općinski načelnik odgovorio je da je provedena nabava radova za taj objekt. Predviđa
se početak radova s poboljšanjem vremenskih uvjeta.
Tomislav Jurjević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
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1. pitanje za Općinskog načelnika: Osvrnuo se na posjet školi predsjednika Vlade
Republike Hrvatske, te pitao zašto nisu došli saborska zastupnica Romana Jerković, Jakša
Puljiz i Branko Grčić.
Općinski načelnik odgovorio je da su bili pozvani projektanti, Roko Andričević,
saborska zastupnica Romana Jerković, Jakša Puljiz, no da su svoj izostanak opravdali. Naveo
je kako je Općina Orebić imala samo dan i pol za organizaciju događaja, zbog čega se nisu
tiskale pozivnice. Zahvalio je svima koji su pomogli pri tome, uključujući i vijećnici gđi
Gordani Mustapić.
2. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz oblizanicu Orebića, u Izmjenama i
dopunama Prostornog plana Dubrovačko neretanske županije podnesen je prijedlog grupe
građana iz Orebića, koji je podržala i Općina Orebić, a u kojem je obuhvaćena trasa Kriva
Dolina – Vrućica – Duba – tunel kroz sv. Iliju dužine cca 4 km. Takav prijedlog je odbijen.
Smatra da Općinski načelnik ne bi trebao podržavati takve prijedloge. Postavlja pitanje hoće li
ovo predstavničko tijelo donijeti odluku o tome da li želi južnu oblizanicu, odnosno što
Orebić dobiva s trajektnim pristaništem u Perni. Smatra da će se na taj način stvoriti dodatni
problemi. Zatražio je tematsku sjednicu.
Općinski načelnik odgovorio je da je Općina Orebić dala podršku takvom prijedlogu
kao trasi u istraživanju. Naime, struka je već dala odgovor na to pitanje. Obilaznica ima svoj
koridor i trenutno je u fazi ishodovanja lokacijske dozvole. Uvjet početka gradnje trajektne
luke Perna je završetak oblizanice Orebić. Trenutno se taj projekt izdvaja kao samostalan, što
ne znači odustajanje od oblizanice. No, da bi trajektna luka Perna dobila uporabnu dozvolu
mora imat pristupnu cestu u skladu sa zakonom. U skladu s mišljenjem struke, predmetni
prijedlog trase je trenutno neizvediv. Najavio je tematsku sjednicu.
3. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Vijećnik je postavio pitanje da li je
javnost upoznata gdje se odvozi otpad. Navodi da su troškovi veliki, te je postavio pitanje
koliko je skuplji novi poslovni partner u odnosu na J.P. Neum. Izrazio je stav da bi KTD Bilan
d.o.o. trebao raskinuti taj ugovor o nabavi. Postavio je pitanje da li Općina Orebić odustaje od
reciklažnog dvorišta? Izrazio je mišljenje da je potrebano stvoriti pretpostavke za odvajanje
otpada. Zatražio je tematsku sjednicu. Nadalje, zatražio je objašnjenje izmjene Cjenika
kamenih agregata, u smislu preračuna iz metara kubičnih u tone.
Direktor je odgovorio da je reciklažno dvorište neisplativo. Sekundarna sirovina se
prodaje u bescijenje. Što se tiče sortirnice, nastao je problem ishodovanja građevinske
dozvole, zbog toga što postojeći put nije ucrtan u Prostornom planu Općine Orebić. Izrazio je
stav da bi se pristalo na odvoz reciklablnog otpada u Ploče, uz prihvatljivu cijenu. Najavio je
da će se instalirati press kontejneri za papir i plastiku, dok se staklo planira posebno zbrinuti,
te da se očekuje pomoć od nadležnog Ministarstva u vidu sufinanciranja prijevoza.
Direktor je, nadalje, odgovorio da je nabavljena vaga koja je ugrađena na žlicu od
bagera, pomoću koje se na licu mjesta dobije ispis ukrcane količine materijala. Na taj način je
poboljšana kontrola količine. Objasnio je da postoji specifična težina pojedinog granulata.
Najavio je nabavu mosne vage.
Tomislav Jurjević je izrazio nezadovoljstvo direktorovim odgovorom. Ponovio je da o
namjerama takvih bitnih odluka je potrebno izvijestiti ovo tijelo. Naveo je da je sukladno
zakonskim odredbama potrebno izgraditi reciklažno dvorište.
Po pitanju obilaznice, izrazio je nezadovoljstvo odgovorom i nevjericu o realizaciji
tematske sjednice.
Stipe Rudan postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
1. pitanje za direktora komunalnih poduzeća: Vijećnik je zamolio dostavu ugovora
o nabavi s EKO – FLOR PLUS d.o.o.
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2. pitanje za Općinskog načelnika: Razvojni projekti vezani uz druge izvore
financiranja (npr. izgradnja dječjeg igrališta u Orebiću). Vijećnik je iznio vlastitu kalkulaciju
da se radi o cca 10 milijuna kuna, te je postavio pitanje da li se apliciralo s pojedinim
projektima na EU fondove, odnosno da li se od nekih projekata odustalo.
Općinski načelnik odgovorio je da su preduvjeti za apliciranje na fondove EU:
ishodovanje građevinske dozvole, uređeni imovinsko pravni odnosi i izrađen projekt. Naveo
je da se nije odustalo od projekata, te najavio olakšanje povlačenja sredstava putem javnih
ustanova Pomorski muzej Orebić i ORA-e. Općina Orebić ima stvarnu služnost prava
građenja na parceli na kojoj je predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta, od čega se neće
odustati. A propos reciklažnog dvorišta u Pločama, na zajedničkom sastanku obližnjih
jedinica lokalne samouprave, u slučaju sklapanja zajedničkog ugovora, Općinski načelnik je
inzistirao da količina otpada koju pojedina jedinica lokalne samouprave bude imala obvezu
isfinancirati, bude ravnomjerno raspoređena, a da Gradu Pločama bude priznata zemljišna
renta. Ipak, Općina Orebić je sukladno zakonskim odredbama dužna imati neki oblik
reciklažnog dvorišta jer ima preko 1.500 stanovnika. Navodi kao problem indeksaciju stupnja
razvijenosti Općine Orebić, odnosno njen pad.
3. pitanje za Općinskog načelnika: Vezano uz zahtjev za donaciju Tae kwon do
kluba Forteca, u kojem su zatražili povećanje iste. Navodi kako su članovi kluba
zainteresirani za pokretanje zimskog kupa pelješke rivijere. Vijećnik je, nadalje, pohvalio
probijanje puta Duba – Bezdija.
Općinski načelnik odgovorio je da je svake godine predviđena Proračunom donacija u
iznosu od 20.000,00 kn, te da je neki dan održan sastanak s predsjednikom kluba vezano uz
organizaciju natjecanja u sporskoj dvorani. Dvorana je u vlasništvu Osnovne škole Orebić,
odnosno njenog osnivača Dubrovačko neretvanske županije, slijedom čega Općina Orebić
nije nadležna za donošenje odluka o njenom korištenju. Navodi da je cilj prebacivanje svih
sportskih aktivnosti koje su se dosad odvijale u dvorani Općine Orebić u sportsku dvoranu
Osnovne škole Orebić. Planira se obnova dvorane Općine Orebić.
Stipe Rudan je nadodao da je Tae kwon do klub Forteca jedan od uspješnijih sportskih
klubova na ovom području koji je ponudio Općini Orebić suradnju kojom bi se produžila
turistička sezona. Vezano uz projekte, vijećnik je nadodao da je njegovo pitanje bilo
usmjereno na izvore financiranje, pa i u slučaju da neuspjeha prilikom apliciranja na EU
fondove.
Općinski načelnik odgovorio je da primjeri drugih jedinica lokalne samouprave govore
da oni konzumiraju dio građevinske dozvole vlastitim sredstvima, otvore gradilište, zbog čega
nije potrebno mijenjati građevinsku dozvolu. Nadovezao se na Tae kwon do klub Fortecu, te
naglasio da klub općinsku dvoranu koristi besplatno kao i sve ostale udruge na ovom području
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Točka 1.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj predlaže Predsjedniku Vijeća da otvori
raspravu po ovoj točki, s obzirom da je vijećnicima materijal dostavljen uz poziv na sjednicu,
i da je samo sadržaj ove točke provučen kroz vijećnička pitanja.
U raspravi je sudjelovao Tomislav Jurjević.
Tomislav Jurjević naveo je da će biti suzdržan prilikom glasovanja o ovoj točki, jer
smatra da su iz njega izostavljeni bitni događaji.
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Vijeće je, nakon rasprave s 9 za, i 3 suzdržana donijelo
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2017.g.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Orebić.
Točka 2.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne
infrastrukture za 2017.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj obrazlaže ovu točku. Vijećnicima je
materijal dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević i Tomislav Ančić.
Tomislav Jurjević najavio je da će ovakvo Izvješće i Izvješće iz 3. točke prihvatiti jer su
u predviđenim okvirima.
Vijeće je, nakon rasprave s 9 za, i 3 suzdržana donijelo
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.godinu.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Orebić.
Točka 3.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne
infrastrukture za 2017.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
I.
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Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.godinu.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Orebić.
Točka 4.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Orebić
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Orebić
Točka 5.
Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Orebić do 2020.g.
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević, Stipe Rudan, Dario Krističević
Tomislav Jurjević je komentirao kako je u ovoj Strategiji predviđeno odlaganje otpada
u Neumu, a što ne bi trebalo biti. Smatra da je dobro što je predviđena samo za razdoblje do
2020.g., te dao nekoliko kritika. Naveo je da sami vijećnici snose dio krivnje jer nisu bili
dovoljno zainteresirani za njenu izradu.
Stipe Rudan komentirao je lošu organizaciju fokus grupa. Naveo je da je Strategija
razvoja bitna jer nužno mora biti usklađena sa županijskim i državnim operativnim planom,
kako bi se na temelju tog dokumenta mogla povlačiti sredstva iz EU fondova. Ukoliko u
strategiji nisu uključene neke gospodarske djelatnosti, sredstva za (su)financiranje istih se ne
mogu povući. Smatra da prijedlog ove odluke nije odrađen na kvalitetan način.
Dario Krističević je najavio da će ovu točku podržati, ali da nije savršena.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Strategiju razvoja Općine Orebić do
2020.g.
Točka 6.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Statuta Pomorskog muzeja Orebić
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu. Izvijestio je ovo tijelo da je na zajedničkom sastanku
vladajućih donesena odluka o imenovanju Vesne Suhor za privremenu ravnateljicu ustanove.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević, Tomislav Ančić.
Tomislav Jurjević postavio je pitanje različitog tumačenja iste odredbe Zakona o
ustanovama od strane dvaju različitih ministarstva, pritom misleći na osnivanje javne
ustanove Razvojne agencije Općine Orebić.
Općinski načelni odgovorio je da je točno da se radi o različitom tumačenju iste
odredbe Zakona o ustanovama od strane Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU.
Vijeće je, nakon rasprave, s 11 glasova za, i 1 suzdržanim glasom usvojilo Zaključak
o prihvaćanju Statuta Pomoskog muzeja Orebić.
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Točka 7.
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage općeg akta Općinskog vijeća
Općine Orebić
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Jurjević
Tomislav Jurjević dao je opasku vijećniku Goranu Palihniću, koji je ujedno
predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normtivnu djelatnost. Povukao je usporedbu s
imenovanjem direktora komunalnih poduzeća, koje imenuje općinski načelnik, što smatra
apsurdnim. Najavio je da će ponovno zatražiti izmjene Statuta Općine Orebić koje bi trebale
predvidjeti skupštinu komunalnih poduzeća u sastavu od više članova.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o osnivanju javne ustanove
Razvojna agencija Općine Orebić.
Točka 8.
Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
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.
Vijeće je, nakon kratke rasprave, donijelo jednoglasno Odluku o osnivanju javne
ustanove Razvojna agencija Općine Orebić.
Točka 9.
Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Razvojna
agencija Općine Orebić
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o imenovanju privremenog
ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić.
Točka 10.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja
Općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj izlaže ovu točku. Vijećnicima je materijal
dostavljen uz poziv na sjednicu. Zatražio je amandman na točku I., alineju 4. Prijedloga, na
način da umjesto riječi "Anto Baleta/Ivo Cibilić" stoje riječi "Anto Baleta".
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.
Sjednica je zaključena u 17:20 sati.
Zapisnik vodila:
Nives Mađarević

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Orebić
Mario Vekić
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