ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje održane dana 05.12.2018. godine ( srijeda ) u
18,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Zadvarje (Svete Kate 28) .
Nazočni vijećnici:
Ajda Bajić
Mate Popović
Neno Bajić
Toni Popović

Odsutni vijećnici:
Branko Krnić
Anamarija Krnić

Ostali nazočni:
načelnik Ivan Krželj

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Zadvarje otvara 10. sjednicu Općinskog
vijeća , pozdravlja nazočne vijećnike i utvrđuje kvorum za održavanje sjednice
;
predsjednik Vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkom Imenovanje osobe za nepravilnosti;
vijećnici su jednoglasno prihvatili predloženu dopunu predsjednika Vijeća te je on stavio na
glasovanje cjeloviti dnevni red (s gornjom dopunom) ; jednoglasno se usvaja slijedeći
DNEVNI

RED

1.Ovjera zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Zadvarje za 2018. godinu
3. Prijedlog Proračuna Općine Zadvarje za 2019.godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zadvarje za 2019. godinu
5.Prijedlog Programa komunalne izgradnje za 2019.
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
7.Prijedlog programa za socijalnu skrb za 2019. godinu
8.Prijedlog Programa za kulturu i sport u 2019. godini
9.Izvješće o stanju vatrogastva na području Općine Zadvarje za 2018. godinu
10.Program aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zadvarje za 2019. godinu
11.Izvješće načelnika Stožera civilne zaštite o stanju na području Općine Zadvarje za 2018. godinu
12.Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Zadvarje u 2018.god.
13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zadvarje za 2019. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
14.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Zadvarje za razdoblje
od 2019.- 2022. godine
15. Prijedlog Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i
drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg
poremećaja opskrbe 2018.-2019.na području Općine Zadvarje
16.Imenovanje osobe za nepravilnosti u Općini Zadvarje
17.Prijedlog izmjene Odluke - davanje koncesije za odlaganje otpada tvrtki Peovica d.o.o. Omiš
18.Zamolbe
20.Vijećnička pitanja

Ad.1.
Ovjera zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje – vijećnici su jednoglasno
prihvatili i donijeli
Zaključak :

Ovjerava se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje .
Ad.2.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Zadvarje za 2018. godinu - načelnik obrazlaže
izmjene Proračuna za 2018. po pojedinačnim stavkama .Budući da nije bilo primjedbi ni prijedloga s
4 glasa „ZA“ donosi se:

Odluka o
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Zadvarje za 2018. godine
(u privitku ovog zapisnika kao pod 2.)

Ad.3
.
Prijedlog Proračuna Općine Zadvarje za 2019.godinu - načelnik kao predlagatelj Proračuna Općine
Zadvarje za 2018. godinu daje sljedeće obrazloženje ovog financijskog dokumenta :
planiran je proračun od 3.180.245,28 kuna ; kod plaća stanje se nije mijenjalo ; stručni suradnik
Željka Đerek ide u starosnu mirovinu pa su planirane u proračunu stavke otpremnine i nagrada za
službenicu ( 31.905,00 kuna zakonska otpremnina i nagrada u iznosu od 8.000,00 kuna );
planira se zaposliti službenik u svojstvu komunalnog redara , krajem godine ide u mirovinu još jedan
namještenik Ante Krnić koji ide u starosnu mirovinu .Sve stavke proračuna date su kroz Programe
koje ste dobili sa materijalima.Posebno bi naglasio da smo krenuli sa izdvajanjima čest.zemljišta od
Ministarstva državne imovine tako da smo u toku izrade projekata izgradnje cesta u naselju .Planira
se izraditi program prodaje zemljišta mladim obiteljima sa područja općine Zadvarje o čemu ću Vas
izvještavatai kada riješimo prethodne radnje sa Ministarstvom državne imovine.Ima 90 parcela na oko
cca 150000 m2.Parcele su veličine od 400-1000 m2.
Također napominjem da će se raditi izmjena koncesije za canjonig.Došao je na čelo Ustanove „KRŠ I
MORE“ drugi covjek,pa pregovaramo da se općini Zadvarje prepusti naplata karata na dijelu ulaza u
kanjon gdje postoji jedini pravi ulaz.Također se planira izrada tržnice –ribarnice između Ine i obližnje
ulice.Sve potrebe u kulturi će većinom ići dodjelom sredstava KUD-u.Pomoć vjerskim zajednicama će
ići kao i do sada samo što ćemo ove godine izmjeniti stolariju u crkvi srca Isusova.Nadalje planira se
hrtikulatno uređenje ulaza u Zadvarje gdje će se i staviti Grb općine Zadvarje te dio oko općine.,a od
strane Šestanovac kameni oblutak.
Nakon rasprave jednoglasno se usvaja
Proračun Općine Zadvarje za 2019.
(u privitku zapisnika kao pod 3.)
Ad.4.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zadvarje za 2019. godinu - vijećnici su prijedlog
Odluke dobili s materijalima i s pozivom za sjednicu ; stavlja se na glasovanje i jednoglasno se
donosi
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zadvarje za 2019. godinu
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 4.)
Ad.5.
Prijedlog Programa komunalne izgradnje za 2019.godinu - prijedlog Programa načelnik je
obrazložio u sklopu obrazloženja Proračuna ; vijećnici nisu imali pitanja i jednoglasno su usvojili

Program komunalne izgradnje za 2019.godinu
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 5.)

Ad.6.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu- prijedlog Programa
načelnik je obrazložio u sklopu obrazloženja Proračuna ; vijećnici nisu imali pitanja i jednoglasno su
usvojili
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
( u privitku ovog zapisnika i njegov je sastavni dio )
Ad.7.
Prijedlog Programa za socijalnu skrb za 2019. godinu - prijedlog Programa načelnik je obrazložio u
sklopu obrazloženja Proračuna ; vijećnici nisu imali pitanja i jednoglasno su usvojili
Program za socijalnu skrb za 2019. godinu
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 7.)
Ad.8.
Prijedlog Programa za kulturu i sport u 2019. godini - prijedlog Programa načelnik je obrazložio u
sklopu obrazloženja Proračuna ; vijećnici nisu imali pitanja i jednoglasno su usvojili
Program za kulturu i sport u 2019. godini
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 8.)
Ad.9.
Izvješće o stanju vatrogastva na području Općine Zadvarje za 2018. godinu - izvješće daje
zapovjednik vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zadvarje Neno Bajić ; te je
izvjestio da je DVD u 2018 imao svega 5 intervencija,a godinu dana prije 36.Sezona se produžila za
petnaest dana,dio sredstava je osigurala i Općina Šestanovac.Hrvatske šume su uskratile jedan veći
dio sredstava tako da ćemo ostati na svega 1 uposlenog.
vijećnici su nakon izlaganja vatrogasnog zapovjednika jednoglasno usvojili
Izvješće o stanju vatrogastva na području Općine Zadvarje za 2018. godinu
Ad 10.
Program aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zadvarje za 2019. godinu - zapovjednik DVDa Zadvarje je izvijestio vijećnike o aktivnostima koje DVD planira za 2019.
Vijećnici su jednoglasno usvojili
Program aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zadvarje za 2019. godinu
(Program se nalazi u privitku ovog zapisnika i njegov je sastavni dio)
Ad 11.

Izvješće načelnika Stožera civilne zaštite o stanju na području Općine Zadvarje za 2018. godinu načenik Stožera CZ Općine Zadvarje dao je izvješće o stanju civilne zaštite na području Općine
Zadvarje i ocijenio je stanje urednim
vijećnici su jednoglasno usvojili
Izvješće načelnika Stožera civilne zaštite o stanju na području Općine Zadvarje za 2018. godinu
Ad.12.
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Zadvarje u 2018.god vijećnici su glasovali i jednoglasno usvojili
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Zadvarje u 2018.god
(u privitku ovog zapisnika kao pod 12.)
Ad.13.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zadvarje za 2019. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
vijećnici su glasovali o prijedlogu Plana i jednoglasno usvojili
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zadvarje za
2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
(u privitku ovog zapisnika kao pod 13.)
Ad.14.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Zadvarje za razdoblje od
2019.- 2022. godine
vijećnici su jednoglasno usvojili
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Zadvarje za razdoblje od 2019.- 2022. godine
(u privitku zapisnika kao pod 14.)
Ad.15.
Prijedlog Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i
drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg
poremećaja opskrbe 2018.-2019.na području Općine Zadvarje vijećnici su jednoglasno usvojili
Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju ugroženosti
od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do
prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe 2018.-2019.
na području Općine Zadvarje
(u privitku kao pod 15.)
Ad.16.

Imenovanje osobe za nepravilnosti u Općini Zadvarje - kako je do sada osoba za nepravilnosti bila
službenica Željka Đerek , to se javlja potreba za novim imenovanjem osobe za nepravilnosti u Općini;
predlaže se pročelnica Asija Šošić , što su vijećnici jednoglasno usvojili te se donosi
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
za Općinu Zadvarje
(Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika kao pod 16.)

Ad 17.
Prijedlog izmjene Odluke - davanje koncesije za odlaganje otpada tvrtki Peovica d.o.o. Omiš pročelnica obrazlaže
vijećnici su jednoglasno usvojili
Odluku
o povjeravanju poslova tvrtki Peovica Omiš za javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
( u privitku ovog zapisnika kao pod 17.)
Ad.18.
Zamolbe : načelnik čita pristigle zamolbe
1.Ante Krnić - traži financijsku potporu u vidu studentske stipendije , u zamolbi navodi da je mjesto
prebivališta prijavio na splitskoj adresi iz razloga što su mu roditelji stan u Splitu uknjižili na njegovo
ime iako on živi s roditeljima na Zadvarju ; vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak : studentu
Anti Krniću odobrava se stipendija u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna ( po Pravilniku) ;
načelnik je predložio da se vaćžeća Odluka izmijeni na način da je redovan student do 26 godina ;
2.Maturalni odbor Srednje škole „Jure Kaštelan“ Omiš poslao je zamolbu za financijsku pomoć u
organizaciji maturalne zabave (/15.prosinca 2018.) - vijećnici su jednoglasno usvojili Zaključak : za
organizaciju maturalne zabave maturantima Srednje škole „Jure Kaštelan“Omiš doznačiti će se
financijska potpora u iznosu od 500,00 kuna .
3.Klub žena liječenih na dojci „Omiš“ u svojoj zamolbi traže financijsku potporu Udruzi - vijećnici su
jednoglasno usvojili Zaključak : Klubu žena liječenih na dojci „Omiš“ daje se financijska potpora u
iznosu od 1.500,00 kuna
Ad.19.
Vijećnička pitanja i poticaji - vijećnica Ajda Bajić pita - može li se doći do službenog odgovora na
Pritužbu mještana Potpoletnice na ometanje komunalnog reda Branka i Duše Šaban.
Pročelnik vijećnici uručuje Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela općine Zadvarje
Završeno u 19,45 sati
Klasa:021-01/18-01/01
UrBroj:2155/04-18-01/10
Zadvarje , 05.12.2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Toni Popović
Zapisničar :
Asija Šošić
REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZADVARJE
OPĆINSKO VIJEĆE

