
             Z  A P I S N I K  

 

               s  1. sjednice Općinskog vijeća Općine Podbablje održane dana 19.07.2017.g. s početkom u 

20,00 sati. 

 

 Na sjednicu su prisutni sljedeći vijećnici: 

 

 Danijel Dodig, Marko Jonjić, Dalibor Biloš, Jelena Peko, Suzana Žarković, Mate Kasalo, 

Nediljko Buljan, Luka Čujić, Ivan Perkušić, Zdenko Lozo,  Ante Karin i Ante Žužul. 

 

 Sjednici prisustvuju općinski načelnik  Ante Kujundžić i zamjenik općinskog načelnika Mate 

Matković. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Dodig pozdravlja prisutne vijećnike, te predlaže sljedeći  

 

 

     D N E V N I    R E D : 

 

 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice  

2. Vijećnička pitanja 

3. Prijedlog rebalansa proračuna Općine Podbablje 

4. Očitovanje načelnika i zamjenika načelnika o volonterskom i profesionalnom 

    obavljanju dužnosti  

5. Određivanje koeficijenta za obračun plaće zamjeniku općinskog načelnika 

6. Vijećničke naknade 

7. Zahtjevi građana za ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi 

8. Formiranje radne skupine za izradu nacrta Pravilnika za stipendiranje 

    učenika i studenata 

9. Objava Javnog poziva za predlaganje i izbor novih članova Savjeta mladih 

    u Općini Podbablje 

10. Prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za javnu nabavu (5 članova) 

11. Prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za radne odnose (3 člana) 

12. Prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za popis imovine, obveza  

      i potraživanja (3 člana) 

13. Prijedlog za imenovanje članova Upravnog vijeća D.V. „Ribica“ (3 člana) 

14. Prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za elementarnu nepogodu (5 članova) 

 

Općinski načelnik predlaže da se iz dnevnog reda izuzme 14. točka iz razloga što je u tijeku 

postupak proglašenja elementarne nepogode od  proljetnog mraza kojeg provodi  Povjerenstvo za 

elementarnu nepogodu prijašnjeg sastava, a novo Povjerenstvo se može imenovati na nekoj od 

idućih sjednica.  

Suzana Žarković predlaže da se u dnevni red uvrsti kao 14. točka „ usklađivanje koeficijenta za 

obračun plaća djelatnicama D.V. „Ribica“. 

Luka Čujić predlaže da se  u dnevni red  uvrsti kao 15.točke „rješavanje problema prijevoza 

učenika iz zaseoka Čujić“. 



Nakon ovog  vijećnici su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red s navedenim izmjenama i 

dopunama.  

 

     Ad. 1. 

 

Vijećnici su jednoglasno usvojili zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Podbablje. 

 

     Ad. 2. 

 

Mate Kasalo navodi problem parkiranja dostavnih vozila za potrebe trgovine „Pivac“ na 

Kamenmostu  kao i osobnih vozila kupaca koji parkiraju uz ili na samoj magistralnoj prometnici D60  

čime se ugrožava sigurnost prometa, a isti problem se odnosi i na križanju u Grubinama  „Kažiput“ 

kod trgovine „Studenac“, ističući da je i do sada u više navrata spominjao taj problem, pa moli da ga 

se o poduzetim radnjama za rješavanje ovog problema pismeno izvijesti do iduće sjednice.  

Mate Kasalo se u kratkim crtama osvrnuo na neumjesna pisanja i komentare preko 

društvenih mreža, pa moli da se s tom praksom prekine. 

Načelnik Ante Kujundžić mu dogovara da će provjerit  stanje na navedenim lokacijama i 

intervenirati preko komunalnih redara, a po pitanju komentara na društvenim mrežama također 

smatra da s tom praksom treba prekinuti. 

 

Zdenko Lozo je mišljenja da na području Općine treba rješavati prometne probleme radi 

sigurnosti sudionika u prometu,  te moli da se prekine s prepucavanjima na društvenim mrežama.  

On ujedno traži da se sve sjednice Općinskog vijeća snimaju i da se ubuduće stenogram sa sjednice 

dostavi vijećnicima u materijalima. 

Uz ovo zanimalo ga je tko je birao izaslanike ispred Općine Podbablje za obilježavanje obljetnice u 

Trstenu.  

 Na ovo mu je načelnik odgovorio da je u Trsteno išao on kao načelnik i Mate Matković kao 

zamjenik načelnika o svom trošku, a vijenac i dvije  svijeće kupljene su na račun Općine Podbablje, te 

je rekao da ga ovo pitanje uistinu ražalostilo. 

 

 Jelena Peko je predložila da se materijali za sjednicu šalju na e mail adrese.  

 

 

      Ad. 3.  

 

Načelnik Ante Kujundžić  obrazlaže vijećnicima prijedlog rebalansa proračuna Općine 

Podbablje, te nakon obrazloženih svih stavki prijedloga rebalansa  isti daje na raspravu. 

 

Jelena Peko smatra da se rebalans proračuna ne može donijeti  bez prethodne bilance 

utrošenih sredstava. 

Mate Kasalo se osvrnuo na stavku javni radovi te primanje u javne radove kao i poslove koje 

bi radnici trebali obavljati, misleći prvenstveno na komunalne poslove u svim naseljima, spomenuvši 

problem postavljenih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada za koje smatra da su izvor zaraze. 



Ante Kujundžić mu odgovara da je u tijeku priprema za izgradnju reciklažnog dvorišta, a uz to 

planira se i osnivanje komunalnog poduzeća. 

Mate Kasalo pita hoće li se iz proračunske stavke platiti dug N.K. Kamen“ za  vodu u iznosu od 

50.000,00 kn. 

Marko Jonjić kaže da će „Vodovod Imotske krajine d.o.o.“ otpisati  2/3 duga za vodu  N.K. 

„Kamen“, na što se nadovezuje  Ante Kujundžić da će ostatak duga „Kamen“  sam platiti. 

 

Zdenko Lozo je mišljenja da rebalans proračuna nije dorečen i da ga ovakvog ne bi trebalo 

usvojiti.  Uz ovo osvrnuo se na cijenu terena uz groblje sv. Ane u Poljicima koji bi se prodao općini 

Podbablje, te smatra da je ta cijena previsoka. Na ovo mu načelnik kaže da je Općinsko vijeće u 

prošlom sazivu donijelo odluku o cijeni  od 20 EUR-a po m2.  U razgovor se uključuje Suzana Žarković  

da se vlasnike zemljišta za prije ustupljeno zemljište nije obeštetilo iako je Općina obećala svakom 

vlasniku ustupiti jednu grobnicu ili isplatiti u novčanoj protuvrijednosti  same grobnice, a to nikad nije 

realizirano.  

 Nakon ovog predsjednik vijeća prijedlog rebalansa proračuna daje na glasovanje, te nakon 

provedenog glasovanja konstatira da je  „za“ glasovalo 5 vijećnika , a „protiv“ glasovala je 7 vijećnika, 

čime rebalans proračuna nije donesen. 

 

               Ad. 4. 

 

 Ante Kujundžić je vijećnicima iznio odluku da će on kao općinski načelnik svoju dužnost 

obavljati volonterski bez ikakve novčane naknade i bez naknade za putne troškove, a da će zamjenik 

općinskog načelnika svoju dužnost obavljati profesionalno. 

 

                Ad. 5. 

 

 Općinski načelnik je, s obzirom da će zamjenik načelnika svoju dužnost obavljati 

profesionalno, predložio da mu koeficijent za obračun plaće bude u visini od 2,63.  

 Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća ovaj prijedlog daje na glasovanje, te konstatira da je 

„za“  koeficijent od 2,63 glasovalo 11 vijećnika,  a „protiv“ 1 vijećnik. 

 

 Time je Općinsko vijeće Općine Podbablje donijelo  

 

                       O d l u k u  

  o visini koeficijenta za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika 

 

 Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika. 

 

 Vijećnik Ivan Perkušić je uz opravdanje napusti sjednicu. 

 

      Ad. 6.  

 

 Vijećnike je načelnik upoznao s dosadašnjim vijećničkim naknadama od 500,00 kn za vijećnike 

i  1.000,00 kn za predsjednika vijeća po održanoj sjednici, navodeći da se on kao vijećnik odrekao 

vijećničke naknade, te da  Općina nije isplatila sve naknade vijećnicima iz prošlog saziva.  



 Mate Kasalo kaže da će on svoje vijećničke naknade dodijeliti socijalno ugroženoj osobi, te da 

neće  potraživati neisplaćene naknade. 

 Ante  Žužul je predložio da vijećnička naknada bude u simboličnom iznosu od 1,00 kn, a 

Suzana Žarković je predložila da naknada bude u iznosu od 200,00 kn po održanoj sjednici. 

 Uslijedilo je glasovanje za oba prijedloga nakon čega je predsjednik vijeća konstatirao da je 

podržan prijedlog visine naknade od 200,00 kn ( 8 „za“, 3 „protiv“). 

 Predloženo je da naknada za predsjednika vijeća bude 400,00 kn, a ovaj prijedlog podržala je 

većina vijećnika (10 „za, 1 „protiv“). 

 

 Time je Općinsko vijeće Općine Podbablje donijelo 

 

     O d l u k u  

              o visini vijećničkih naknada za rad u Općinskom vijeću 

 

 Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika. 

 

      Ad. 7.  

 

 Vijećnici su jednoglasno prihvatili zahtjeve Ante Dodiga i Ivana Buljana i dali suglasnost  za 

ukidanjem javnog dobra u općoj uporabi u svrhu legalizacije svojih objekata.  

 

      Ad. 8. 

 

 Načelnik je vijećnicima prezentirao  Nacrt pravilnika o stipendiranju učenika i studenata, te 

istakao da bi trebalo formirati radnu skupinu za izradu istog. Vijećnicu su nakon kratkih konzultacija  

jednoglasno prihvatili već izrađeni Nacrt pravilnika o stipendiranju učenika i studenata, te predložili 

da se radna skupina naknadno formira. 

 

      Ad. 9.  

 

 Vijećnici su jednoglasno donijeli predloženu odluku o objavi javnog poziva za predlaganje i 

izbor članova Savjeta mladih u Općini Podbablje. Dostavom prijava vijeće bi izabralo 7 članova vijeća  

Savjeta mladih. 

 

      Ad. 10. 

 

 Vijeće je većinom glasova ( 10 „za“, 1 „protiv“) donijelo Odluku o imenovanju članova 

Povjerenstva za javnu nabavu u sljedećem sastavu: 

 1. Boris Glavaš – predsjednik 

 2. Zoran Mustapić – član 

 3. Ivan Lozo – član 

 4. Luka Čujić – član 

 5. Ante Žužul  - član. 

 

 Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika. 



 

 

 

      Ad. 11. 

 

 Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju povjerenstva za radne odnose u 

sljedećem sastavu: 

 1. Dalibor Biloš 

 2. Marko Jonjić 

 3. Jelena Peko. 

 

 Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika. 

 

      Ad. 12. 

 

 Vijeće je jednoglasno  donijelo odluku o imenovanju povjerenstva za popis imovine, obveza i 

potraživanja u sljedećem sastavu: 

 1. Danijel Dodig 

 2. Zoran Mustapić 

 3. Boris Glavaš. 

 

 Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika. 

 

      Ad. 13. 

 

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća D.V. „Ribica“ 

ispred Općine Podbablje, a to su: 

 1. Edita Gabelica 

 2. Ante Karin 

 3. Suzana Žarković. 

 

 Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika. 

 

 

      Ad. 14.  

 

 Suzana Žarković je iznijela prijedlog da se djelatnicama Dječjeg vrtića „Ribica“ izjednači 

koeficijent za obračun plaća s ostalim djelatnicima Općine Podbablje, pa je nakon kraćih konzultacija 

dogovoreno da članovi Upravnog vijeća koje je imenovala Općina Podbablje predlože vijeću odluku o 

visini  navedenog koeficijenta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Ad. 15. 

 

 Vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog da se u  mjestu Krivodol zaseok Čujići  organizira 

prijevoz za učenike kojeg do sada nije bilo. 

 

  

 Predsjednik vijeća Danijel Dodig zaključuje 1. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Podbablje u 

23,15 sati. 

 

 

ZAPISNIK VODIO:      PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Zoran Mustapić       Danijel Dodig 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

                 

 

  

 

 

 

 

 


