
              Z  A P I S N I K  

 

               sa  9. sjednice Općinskog vijeća Općine Podbablje održane dana  06. svibnja 2022. godine s 

početkom u 19,30 sati. 

 

 Na sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: 

 

 Ljubomir Kljenak,  Dinko Ujević, Marko Jonjić, Ivan Erceg, Ante Gudelj,  Jelena Peko, Zvonimir 

Gudelj, Marijo Karin, Petar Vrljičak i Saša Miškulin. 

 

 Sjednici ne prisustvuju vijećnici Ivan Perkušić, Denis Matković i Marinko Perić. 

 

 Sjednici prisustvuje općinski načelnik, gospodin Ivan Karin te direktor komunalnog poduzeća 

Čistoća Imotske krajne d.o.o., gospodin Ante Jović. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljubomir Kljenak pozdravlja prisutne te predlaže sljedeći  

 

 

     D N E V N I    R E D : 

 

       

1. Zapisnik s prethodne sjednice 

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Podbablje 

3. Vijećnička pitanja i odgovori 

4. Suglasnost za produljenje roka otplate kreditnog zaduženja u HBOR-u ugovorenog 

23. lipnja 2020. godine 

5. Izgradnja dječjeg vrtića u Drumu – Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak 

dokumentacije 

6. Financiranje DV Ribica 

7. Usvajanje prijedloga upravnog vijeća DV „Ribica“ o izmjenama Statuta DV „Ribica“, 
Pravilnika o radu DV „Ribica“ i Pravilnika o unutarnjem redu DV „Ribica“ 

8. Izvršenje proračuna Općine Podbablje za 2021. godinu 
9. Izvršenje proračuna DV „Ribica“ za 2021. godinu 
10. Izmjena prostornog plana Općine Podbablje 
11. Zahtjevi mještana 
12. Razno 

 

Općinski načelnik predlaže da se u dnevni red doda;  

 

„12. točka dnevnog reda: Odluka o proglašenju sportskog kompleksa u mjesnom odboru Grubine 

komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Podbablje“. 

 

Tom izmjenom točka 12. Razno postaje točka 13. Razno. 

 



Predloženi dnevni red  jednoglasno je usvojen. 

 

 

      Ad. 1.  

 

 Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice te je zapisnik s prethodne sjednice 

jednoglasno je usvojen.  

 

 

                     Ad. 2. 

 

 Direktor Čistoće Imotske krajne, gospodin Ante Jović, pozdravlja sve prisutne te u par uvodnih 

riječi iznosi razlog svoga dolaska na sjednicu. Ističe kako je važeća Odluka o načinu pružanja komunalne 

usluge, koja je još uvijek na snazi, zastarijela te kako je nužno uskladiti Odluku o načinu pružanja 

komunalne usluge sa trenutno važećim Zakonom o održivom upravljanju komunalnim otpadom 

važećim od 31. srpnja 2021. godine. Također, ističe kako je spomenuta Odluka ista za sve općine na 

kojima komunalnu uslugu pruža Čistoća Imotske krajne te kako će u skorije vrijeme biti napravljen 

cijenik pružanja pojedine komunalne usluge, koji je ponovno biti dan na usvajanje Općinskim vijećima 

općina osnivača komunalnog društva Čistoća Imotske krajne. Nakon kratkog upoznavanja vijećnika sa 

planovima i projektima na kojima radi komunalno poduzeće, očekivanjima u budućnosti te problemima 

sa kojima se firma suočava i nekoliko primjedbi vijećnika predsjednik OV Odluku daje na usvajanje. 

 

 Nakon kratke rasprave i obrazloženja Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podbablje 

 

Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika. 

 

 

Ad. 3. 

 

 Nema vijećničkih pitanja. 

      

 

Ad. 4 . 

 

 Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, ističe kako zbog ranije poznate problematike oko 

izgradnje dječjeg vrtića Općina nije u mogućnosti poslati Zahtjev za isplatu konačne rate prema Agenciji 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u daljnjem tekstu APPRRR, te iz tog razloga nema dovoljno 

novčanih sredstava kako bi zatvorila kreditno zaduženje. Još jednom ističe kako je upitan i iznos koji će 

APPRRR uplatiti Općini zbog, na prijašnjim sjednicama spomenutih, postupaka provjere koje APPRRR 

vrši. Općinski načelnik kako je u dogovoru sa bankom u kojoj je ugovoren kredit odlučio kako je 

najpovoljnije produljenje roka otplate za jednu godinu. 

 



 Općinska vijećnica, gospođa Jelena Peko, postavlja potanje koliko će to koštati Općinu. 

 

 Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, ističe kako još uvijek nema točan iznos, ali kako se radi 

o iznosu bliskom 50.000,00 kn. 

 

 Općinski vijećnici konstatiraju kako je produljenje roka neophodno te Općinsko vijeće 

jednoglasno donosi  

 

SUGLASNOST 

za produljenje roka otplate kreditnog zaduženja u HBOR-u ugovorenog 23. lipnja 2020. godine 

 

 Tekst Suglasnosti sastavni je dio zapisnika. 

 

 

Ad. 5. 

 

 Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, ističe kako je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju, u daljnjem tekstu APPRRR, poslala prema Općini Zahtjev za dostavu 

dokumentacije vezane uz izgradnju vrtića početkom tekuće godine te Zahtjev za dopunu/ 

obrazloženje/ ispravak dostavljene dokumentacije nekoliko dana prije održavanja trenutne sjednice, u 

kojem je istakla nedostatke u provedbi projekta. Općinski načelnik ponovno upozorava kako će projekt 

teško proći bez „penalizacije“ od strane APPRRR-a te je slanjem dokumentacije htio upoznati vijećnike 

sa problematikom. 

 

 Slijedi kratka rasprava o budućnosti postojećeg vrtića, mogućnostima prijave na natječaje te 

ostalim pitanjima vezanim uz izgradnju novog vrtića.  

 

 

Ad.6. 

 

 Općinska vijećnica, gospođa Jelena Peko, ističe kako roditelji nisu dovoljno upoznati sa 

mogućnostima produljenog boravka djece u dječjem vrtiću. 

  

 Općinski vijećnik, gospodin Saša Miškulin, ističe kako radno vrijeme vrtića nije posloženo sa 

potrebama roditelja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Ljubomir Kljenak, ističe kako imamo veliki problem sa 

funkcioniranjem vrtića. 

 

Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, ističe kako postoji mogućnost otvaranja još jedne 

odgojno obrazovne skupine u područnoj školi „Tin Ujević“ u Poljicima kako bi se premostio period do 

otvaranja novog dječjeg vrtića. 

 

 

Ad. 7. 



 

  Općinsko vijeće je nakon obrazloženja jednoglasno donijelo 

 

O D L U K U 

o usvajanju Prijedloga upravnog vijeća DV „Ribica“ o izmjenama Statuta DV „Ribica“, Pravilnika o radu 

DV „Ribica“ i Pravilnika o unutarnjem redu DV „Ribica“ 

 

 Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika. 

 

 

      Ad. 8. 

  

 Općinsko vijeće je nakon obrazloženja jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o izvršenje proračuna Općine Podbablje za 2021. godinu 

 

 Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika. 

 

 

Ad. 9. 

  

 Općinsko vijeće je nakon obrazloženja jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o izvršenje proračuna dječjeg vrtića „Ribica“ za 2021. godinu 

 

 Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika. 

 

 

Ad.10. 

 

 Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, ističe kako je pristiglo puno zahtjeva i upita za izmjenu 

građevinskog područja unutar granica Općine Podbablje te kako će se krenuti sa procedurom izmjene 

prostornog plana. 

 

 

Ad.11.  

 

 Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, ističe kako je stigao zahtjev za pomoć kulturno 

umjetničkoj grupi „Čarobnjak Willy“ za snimanje drugog albuma te kako su članovi grupe u većem dijelu 

mještani su Općine Podbablje. 

 

Nakon kratke rasprave i obrazloženja Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo 



 

ODLUKU 

o donaciji u iznosu od  7.000,00 kn iz općinskog proračuna kao pomoć grupi 

 

Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika. 

 

 

Ad.12. 

 

 Općinski načelnik, gospodin Ivan Karin, naglašava kako je izrađen elaborat predmetne čestice 

te kako Zakonom o komunalnom gospodarstvu predemtna čestica pripada Općini Podbablje ukoliko 

se, od strane Općine, proglasi komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Podbablje. 

 

Općinsko vijeće je nakon obrazloženja jednoglasno donijelo 

 

O D L U K U 

o proglašenju sportskog kompleksa u mjesnom odboru Grubine komunalnom infrastrukturom u 

vlasništvu Općine Podbablje 

 

 Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika. 

 

 

Ad.13. 

 

 Općinski vijećnik, gospodin Zvonimir Gudelj, ističe važnost obnove sakralnih objekata, izradnje 

projekata za obnovu te naglašava mogućnost prijave na razne natječaje gdje se mogu dobiti izdašna 

financijska sredstva. 

 

 

       

 Predsjednik vijeća Ljubomir Kljenak  zaključuje 9. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Podbablje 

u  21,30 sati. 

 

 Audio zapis sjednice arhiviran je prostorijama Općine. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

 

ZAPISNIK VODIO:      PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

 

Zoran Mustapić       Ljubomir Kljenak 

    


