Z A PIS NIK

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Podbablje održane dana 14.09.2017.g. s početkom u
20,00 sati.
Na sjednicu su prisutni sljedeći vijećnici:
Danijel Dodig, Marko Jonjić, Josip Šerić, Dalibor Biloš, Jelena Peko, Suzana Žarković, Nediljko
Buljan, Luka Čujić, Ivan Perkušić, Ante Karin i Ante Žužul .
Odsutni vijećnici: Zdenko Lozo i Mate Kasalo.
Sjednici prisustvuju općinski načelnik Ante Kujundžić i knjigovođa općine Podbablje Ante
Žužul.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Dodig pozdravlja prisutne vijećnike, te predlaže sljedeći

DNEVNI

RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Vijećnička pitanja
3. Financijsko izvješće za prvih 6 mjeseci 2017.g.
4. Rebalans proračuna za 2017.g.
5. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
6. Izbor članova Savjeta mladih u Općini Podbablje
7. Zamolba mještana Poljica o prijevozu učenika nižih razreda
8. Suglasnost o privremenom skrbniku kulturnog dobra Domljan
9. Zamolba dr. Nikole Kujundžića za iskop grobnog mjesta.
Suzana Žarković predlaže, a što je dogovoreno na prošloj sjednici, da se u dnevni red uvrsti
10. točka „ usklađivanje koeficijenta za obračun plaća djelatnicama D.V. „Ribica".
Marko Jonjić predlaže da se dnevni red prošiti 11. točkom „sufinanciranje knjige
povjesničarke Blanke Matković", te 12. točkom „rješavanje rekonstrukcije izlaza u Lozica u M.O.
Poljica na glavnu državnu cestu".
Nakon ovog vijećnici su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red s navedenim dopunama.
Predsjednik vijeća je pročitao pismeno očitovanje odsutnog vijećnika Mate Kasala.
Ad. 1.
Vijećnik Ante Žužul primjećuje da se u zapisnik nije uveo treći prijedlog o visini vijećničkih
naknada, o kojemu nije bilo ni potrebe glasovati, ali ga je ipak trebalo spomenuti.
Suzana Žarković moli da se nastavi s praksom navođenja imena vijećnika koji glasuju za ili
protiv pojedinog prijedloga.
Nakon ovog vijećnici jednoglasno usvajaju zapisnik s navedenim primjedbama.

Ad. 2.
Josip Šerić iznosi svoj stav da je u Općini Podbablje kao i cijeloj Hrvatskoj loša
demografska slika, jer je primjerice na našem području prije bilo više rođenih nego umrlih, a u zadnjih
par godina to više nije slučaj, pa ga interesira kakav će stav načelnik zauzeti za rješavanje
pronatalitetne politike u Općini Podbablje misleći prvenstveno na mlade obitelji.
Uz ovo ga zanima u kojoj je fazi izgradnja novog Dječjeg vrtića u Općini Podbbalje.
Načelnik Ante Kujundžić mu odgovara da će on nastojati realizirati sva obećanja dana u
predizborno vrijeme, a prvenstveno će se založiti za pomoć mladim obiteljima u vidu izgradnje
obiteljskih kuća što bi se reguliralo pravilnikom kojeg bi predložio vijeću u idućoj godini.
Po pitanju Dječjeg vrtića Ante Kujundžić kaže da je bivši načelnik aplicirao prema Ministarstvu
regionalnog razvoja unutar mjere 07 za odobrenje financijskih sredstava, ali do sada nije ništa
realizirano.
Luku Čujića zanima koji je krajnji rok za dovršetak izgradnje lokalne ceste Krivodol - Novak,
te planirali se izgradnja dvorane u O.Š. Krividol.
Načelnik mu odgovara da je prva faza izgradnje ceste Krivodol -Novak završena, a da bi se
druga faza završila do 11. mjeseca ove godine.
0 planovima izgradnje dvorane u O.Š. Krivodol kaže da je Ministarstva prosvjete odobrilo
samo 300.000,00 kn za projektnu dokumentaciju, te da su se ova sredstva planirala prenamijeniti za
uređenje škole u Ivanbegovini i Krivodolu ali to nije odobrila Županija.

Ad. 3.
Načelnik Ante Kujundžić upoznaje vijećnike s Financijskim izvješćem za prvih 6. mjeseci 2017.g.
te daje riječ knjigovođi Anti Žužulu koji obrazlaže stavke financijskog izvješća, nakon čega je uslijedila
kratka rasprava.
Jelena Peko je primijetila da je Financijskom izvješću u stavci 3434 ostali nespomenuti rashodi
naveden iznos od 75.000,00 kn, a u Rebalansu proračuna 5.000,00 kn, što je po njoj greška jer bi i u
Rebalansu iznos bio 75.000,00 kn. S ovom primjedbom se složio knjigovođa, te je napravljena
ispravka.
Predsjednik vijeća Financijsko izvješće daje na glasovanje, te nakon provedenog glasovanja
konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo
Odluka
o usvajanju Financijskog izvješća za prvih 6 mjeseci 2017.g.
Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika

Ad. 4.
S Rebalansom proračuna za 2017.g. Ante Kujundžić upoznaje općinske vijećnike navodeći
proračunske stavke koje se rebalansom mijenjaju, nakon čega je uslijedila rasprava.

Josip Šerić podržava Rebalans proračuna, a uz to ga zanima zašto je povećana stavka
„održavanje web stranice" od 5.000,00 na 10.000,00, na što mu načelnik odgovara da je to u svrhu
izrade brošura kuća za najam na području Općine Podbablje, te kaže da naziv ove stavke treba
promijeniti u „oglašavanje putem medija".
Josipa Šerića zanima kad će se u proračun uvrstiti asfaltiranje u naselju Kamenmost, na što
mu načelnik odgovara da to ove godine neće biti moguće, jer se planira asfaltiranje u Drumu, te da će
se u Grubinama rješavati pristupi novim objektima. Iduće godine planira se asfaltiranje u
Hršćevanima, Poljicima i na Kamenmostu.
Josip Šerić smatra da bi se trebala povećati stavka za KD Podbablje Gornje - Bijele Ruže, na
što mu načelnik odgovara da je se ta stavka neće povećavati jer bi Društvo trebalo bolje raditi na
svojim aktivnostima, a pogotovo uključivati mlade članove u svoje sekcije.
Na ovo reagira Marko Jonjić negodujući na voditelja Borisa Kukulja koji je iz Društva isključio
oko 40-ero djece iz Grubina, pa smatra da bi ga trebalo smijeniti.
Josip Šerić podsjeća načelnika da je Općinsko vijeće 2013.g. donijelo odluku o pomoći
vraćanja dospjelih dugova Udruzi „Križ za promicanje istine", pa ga pita hoće li doći do realizacije te
pomoći, na što mu načelnik odgovara da će utvrditi ta dospjela dugovanja po računima i ugovorima
Udruge, te će u proračunu za 2018.g. planirati te troškove.
Marko Jonjić smatra da bi i Udruga trebala iznaći neka sredstva za smanjenje dospjelog duga,
te da od dobavljača traži otpis kamata na dospjele iznose.
Nakon ovog predsjednik vijeća daje Rebalans proračuna za 2017.g. na glasovanje, te nakon
provedenog glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o donošenju Rebalansa proračuna za 2017.g.

Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika.

Ad. 5.
Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podbablje i to članka 4.,
članka 44. stavak 1. i članka 46. stavak 2. jednoglasno je prihvatilo Općinsko vijeće.
Time je Općinsko vijeće Općine Podablje donijelo
Odluku
o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podbablje

Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika.

Ad. 6.
Predsjednik vijeća upoznaje vijećnike s dostavljenim prijavama za članove Savjeta mladih u
općini Podbablje od kojih treba izabrati 7 članova Savjeta tajni glasovanjem.
Nakon provedenog tajnog glasovanja predsjednik konstatira da su u Savjet mladih izabrani
sljedeći članovi: Ante Erceg, Sara Livajić, Ante Karin, Matea Lončar, Valentina Ujević, Slavko Blažić i
Ante Perić.
Time je Općinsko vijeće Općine Podbablje donijelo
Odluku
o izboru članova Savjet mladih u Općini Podablje

Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika.
Ad. 7.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo zahtjeve mještana Poljica i HSP-a Grubine o
prijevozu učenika nižih razreda Osnovne škole iz Čujića, Ujevića i Biloša koji nisu obuhvaćeni linijskim
prijevozom učenika, i time preuzelo obvezu financiranja troškova prijevoza za te učenike.

Ad. 8.
Zahtjev Žarka Domljana kao privremenog skrbnika kulturnog dobra „Sklop Domljan" u
Poljicima koji zbog starosti i bolesti ne može obnašati tu dužnost, da se za privremenog skrbnika
imenuje njegov nećak Neven Matej Domljan, Općinsko vijeće pozitivno je riješilo te donijelo
Odluku
o imenovanju privremenog skrbnika kulturnog dobra „Sklop Domljan"

Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika
Ad. 9.
Općinsko vijeće pozitivno je riješilo zamolbu Nikole Kujundžića za dodjelu zemljišta i
suglasnost za izgradnju obiteljske grobnice na groblju sv. Ane Poljica.
Time je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo
Odluku

o dodjeli zemljišta za izgradnju obiteljske grobnice na groblju sv. Ane Poljica
i
Suglasnost
za izgradnju obiteljske grobnice na groblju sv. Ane Poljica
Tekst Odluke i Suglasnosti sastavi je dio zapisnika.

Tekst Odluke i Suglasnosti sastavi je dio zapisnika.
Ad. 10.
Predsjednik vijeća navodi prijedlog Upravnog vijeća D.V. „Ribica" o usklađivanju
koeficijenta za obračun plaća djelatnica Vrtića, po kojem bi koeficijent za ravnateljicu Bernardu
Matkovlć bio 1,80, za odgajateljicu Ivanu Kljenak 1,60, za spremačicu Andrijanu Karln 0,56.
Nakon kraće rasprave u kojoj je Suzana Žarkovlć naglasila potrebu usklađivanja odnosno
povećanja koeficijenta djelatnicama Vrtića koji uvelike zaostaje za koeficijentima ostalih djelatnika
iste stručne spreme, predsjednik vijeća dajeprijedlog na glasovanje, te nakon provedenog glasovanja
konstatira da je većinom glasova (10 „za" - Danijel Dodig, Marko Jonjić, Josip Šerlć, Dallbor Biloš,
Jelena Peko, Suzana Žarkovlć, Luka Čujlć, Ivan Perkušić, Ante Karin I Ante Žužul, 1 „protiv" - Nediljko
Buljan) Općinsko vijeće donijelo
Odluku
o koeficijentu za obračun plaća djelatnica D.V. „Ribica"
Tekst Odluke sastavi je dio zapisnika.

Ad. 11.
Temeljem zamolbe za sufinanciranje izdavanja knjige povjesničarke Blanke Matkovlć, a na
prijedlog vijećnika Marka Jonjlća, Općinsko vijeće je u ovu svrhu odobrilo 1.000,00 kn financijske
pomoći.
Ad. 12.
Vijećnik Marko Jonjić ističe potrebu hitnog rješavanja izlaza Iz zaseoka Lozici u Poljicima na
glavnu državnu cestu zbog velike opasnosti za sudionike u prometu, a I zbog činjenice da su se
mještani odnosno vlasnici parcela odrekli svojih terena u svrhu uređenja i proširenja tog Izlaza.
Ante Kujundžlć svjestan tog problema kaže da će se raditi projekt Izlaza na glavnu
prometnicu u Lozica I Ćellća, a sredstva za ovu investiciju bi se planirala u idućoj godini.

Predsjednik Danijel Dodig zaključuje 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podbablje u 21,30
sati.

ZAPISNIK VODIO:
Zoran Mustapić

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Danijel Dodig

