ZAPISNIK
sa 11 sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje održane dana 25.01.2019. godine ( ponedjeljak) u
18,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Zadvarje (Svete Kate 28) .
Nazočni vijećnici:
Ajda Bajić
Mate Popović
Neno Bajić
Toni Popović
Anamarija Krnić

Odsutni vijećnici:
Branko Krnić

Ostali nazočni:
načelnik Ivan Krželj
pročelnik Asija Šošić

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Zadvarje otvara 11. sjednicu Općinskog
vijeća , pozdravlja nazočne vijećnike i utvrđuje kvorum za održavanje sjednice
;
predsjednik Vijeća predlaže dnevnog red -jednoglasno se usvaja slijedeći
DNEVNI

RED

1.Ovjera zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje
2.Prijedlog zaključka u svezi Godišnjeg izvješće o izvršenju proračuna općine Zadvarje za 2018
godinu
3. Prijedlog Odluke o visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na
području općine Zadvarje za 2019 godinu
4. Prijedlog Programa stambenog zbrinjavanja u novom naselju općine Zadvarje
5.Prijedlog Odluke o prodaji dijela čestice zem.661/49 k.o. Žeževice
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini koeficijenta službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Zadvarje
7.Prijedlog Odluke o izmjeni osnovice i koeficijenta plaće dužnosnika-načelnika Općine Zadvarje
8.Zamolbe
9.Viječnićka pitanja

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

Zaključak :
Ovjerava se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Zadvarje .
Ad.2.
Prijedlog zaključka u svezi Godišnjeg izvješće o izvršenju proračuna općine Zadvarje za 2018 godinu
- načelnik obrazlaže izvršenje proračuna po pojedinačnim stavkama ,te smatra da je izvršenje bilo
očekivano što se već vidjelo prilikom usvajanja rebalansa proračuna za 2018..Budući da nije bilo
pitanja,predsjednik općinskog vijeća stavlja na glasovanje Godišnje izvršenje Proračuna za 2018
godinu,vijećnici su jednoglasno prihvatili ..............................................
...........................................................

Odluka o
svezi Godišnjeg izvješće o izvršenju proračuna općine Zadvarje za 2018 godinu
(u privitku ovog zapisnika kao pod 2.)

Ad.3
.
Prijedlog Odluke o visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na
području općine Zadvarje za 2019 godinu - načelnik kao predlagatelj objašnjava da se radi o izmjeni
Zakona o dohotku,te da ukoliko se ne donese odluka slijediti će naplata iznosa od 750 kuna po krevetu
odnosno smještajnoj jedinici. Iz tog razloga radi promicanja razvoja turizma na području općine
Zadvarje bilo bi dobro odrediti najniži iznos od 150,00 kuna.
Predsjednik općinskog vijeća Toni Popović podržava inicijativu načelnika te dodaje da bi ovom
mjerom trebalo potaknuti ljude na području općine Zadvarje da se bave turizmom
nakon završene rasprave jednoglasno se usvaja
Odluka o visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu na području općine Zadvarje za 2019 godinu

(u privitku zapisnika kao pod 3.)
Ad.4.
Prijedlog Programa stambenog zbrinjavanja u novom naselju općine Zadvarje - vijećnici su prijedlog
Programa dobili s materijalima i s pozivom za sjednicu ; načelnik je izvjestio vijećnike po fazama
Programa i sa daljnjim planovima općine sa izdvajanjem zemljišta od RH . Nadalje, izvijestio je
vijećnike da je izvršena procjena od ovlaštenog procijenila u iznosu od 15,22 eur po m2 što bi iznosilo
cca 18.000.000,00 kuna, a za koju odluku o prijenosu u vlasništvo općini je nadležna Vlada Rh.
Vijećnica Ajda Bakić je pitala da li bi bilo ograničenje po godinama za podnositelje ?
Načelnik :Ograničenje je u programu na 45 godina jer je to poticajna mjera za mlade i u tu svrhu
država daruje zemljište, a u trećoj fazi ne bi bilo ograničenja.
Program stambenog zbrinjavanja u novom naselju općine Zadvarje
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 4.)
Ad.5.
Prijedlog Odluke o prodaji dijela čestice zem.661/49 k.o. Žeževice.Načelnik obrazlaže da se radi o
jednom dijelu čestice u zoni do tvrtke „Alto“ d.o.o koja je izrazila želju za kupnjom navedene čestice.
Da bi je prodavali mara se prvo izvršiti procjena,pa onda objaviti u javnom glasilu. Nakon završene
rasprave
stavlja se na glasovanje i jednoglasno se donosi

Odluke o prodaji dijela čestice zem.661/49 k.o. Žeževice
(u privitku pod 5)

Ad 6.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini koeficijenta službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Zadvarje
- prijedlog Odluke obrazlaže načelnik .Ističe da plaće nisu mijenjale od 2014 godine,te da se
saniranjem dugova stvorila podloga za povećanjem koeficijenata,te da se traba utvditi koeficijent za
komunalnog redara koje je novo radno mjesto;novi koeficijenti bi bili za pročelnika 2,kom.redara
1,3,te komunalnog djelatnika 1,1,osnovicu određuje načelnik vijećnici nisu imali pitanja i
jednoglasno su usvojili
Odluku o izmjeni Odluke o visini koeficijenta službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zadvarje
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 6.)

Ad.7.
Prijedlog Odluke o izmjeni osnovice i koeficijenta plaće dužnosnika-načelnika Općine Zadvarje
godinu- prijedlog načelnik je obrazložio u sklopu obrazloženja prethodne točke ,te predlaže koeficijent
2,4 ,a osnovicu koja je utvrđena u NN a koja iznosi 3 .890,00 kuna; vijećnici nisu imali pitanja i
jednoglasno su usvojili
Odluku o izmjeni osnovice i koeficijenta plaće dužnosnika-načelnika Općine
Zadvarje
( u privitku ovog zapisnika kao pod točkom 7)

...................................................
Ad.8
Zamolbe : načelnik čita pristigle zamolbe
1.Hrvatsko društvo logoraša traži sredstva za snimanje dokumentarnog filma „Magistrala ratnog
zločina“
načelnik je predložio da vijećnici odluče,ali nije predloženo doniranje
Zamolba Oš fra Karlo Balić za doniranje sredstava za nabavku klime uređaja.;
- vijećnici su jednoglasno usvojili Zaključak : Oš fra Karlo Balić Šestanovac “ daje se financijska
potpora u iznosu od 7.000,00kuna
Ad.9

Vijećnička pitanja i poticaji - vijećnica Ajda Bajić pita - može li se doći do službenog odgovora da li
dječji vrtić može otvoriti jaslice.
Načelnik:uputit ćemo upit vrtiću ali sumnjam jer jaslice zahtijevaju posebnu sobu i dodatan režim
rada i smatram da prostorije koje imamo nemaju mogućnosti da omoguće jaslice.
Završeno u 19,45 sati
Klasa:021-01/18-01/01
UrBroj:2155/04-18-01/11
Zadvarje ,28.01.2019.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Toni Popović
Zapisničar :
Asija Šošić
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZADVARJE
OPĆINSKO VIJEĆE

