
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO

 
Trg fra Mije Runovića 5 
21261 Runović  
 
Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508
 
 
U Runoviću,  05.03.2018. godine
 
   

 
 
Pozivamo Vas da budete nazo
održati dana  07.03.2019. godine
 
 
 
Predloženi dnevni red:  
 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 
2. Odluka o ulaganju u prostoriju 
3. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada
4. Nabava kombi vozila za Udruge.
5. Vijećnička pitanja. 

 
 
 
S poštovanjem. 
 
 
 
 
     

    
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508 

. godine 

P O Z I V 

nazočni 7. sjednici općinskog vijeća, Općine Runovići
godine (četvrtak) sa početkom u 20,00 sati. 

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća. 
Odluka o ulaganju u prostoriju Društvenog doma - /zgrada Ambulante/

mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada 
Nabava kombi vozila za Udruge. 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE
          Petar Bitanga 

 

 

Općine Runovići koja će se 

Ambulante/ 

VIJEĆA: 



      
  
         U Runoviću, 20.12.2018. god. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE RUNOVIĆI 

 
Gospodin Petar Bitanga otvara 6. sjednicu općinskog vijeća koja je počela sa radom u 20,00 
sati. 
Minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu počela je sjednica općinskog vijeća 
Općine Runovići. 
 
Konstatira se da su nazočni svi članovi općinskog vijeća: Petar Bitanga, Borko Babić, 
Mladenka Puljiz, Ivo Ždero, Ivan Puljić, Nediljko Grepo, Dalibor Kustura, Viktorija Jukić, Mate 
Bilić, Zora Kundid i Ante Lubina 
 
Općinsko vijeće može donositi punovažne odluke pošto ima kvorum.  
Nazočan Načelnik općine Runovići Mario Repušić i zamjenik načelnika Mate Jerković. 
 
Zapisničar tajnik: Borislav Alerić. 
 
 
Predloženi dnevni red:  
 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća. 
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu. 
3. Prijedlog izmjene proračuna za 2018. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom. 
4. Prijedlog proračuna za 2019. i prijedlog projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu  

  
- Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2019 
- Prijedlog programa za održavanje komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2019. 
godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog socijalnih programa Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog odluke o visini naknade za rad političkih stranaka 
 

5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu. 
6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Runovići. 
7. Vijećnička pitanja. 

. 
 

Gospodin Petar Bitanga ima li dopuna dnevnog reda. 
Gospodin Mario Repušić predlaže da se u dnevni red uvrste točke dnevnog reda a pošto su 
teme za iste stigle poslije poslanih materijala: 
 

- Produženje rada Dječjeg vrtića Runović 
- Suglasnost na cjenik javne usluge za povremene i povlaštene korisnike prikupljanja i odvoza 

komunalnog otpada i Odluka za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Runovići te da 12. Točka dnevnog reda bude  

- Vijećnička pitanja 
 
Pošto nema daljih prijedloga dnevnog reda gospodin Petar Bitanga prijedlog dnevnog reda 
daje na glasovanje, te konstatira da je isti prihvaćen jednoglasno. 
 
 
 
 
 



 
 
AD 1. 
 
Gospodin Petar Bitanga daje na raspravu prvu točku dnevnog reda - Usvajanje zapisnika sa 
5. sjednice općinskog vijeća. Otvaram raspravu. Ima li itko primjedbi na zapisnik,  
Pošto nema gospodin Petar Bitanga isti daje na glasovanje. Konstatira se da je Zapisnik sa 5. 
sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno. 
 
AD 2. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara drugu točku dnevnog reda - Odluka o visini paušalnog poreza 
po krevetu za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, te daje riječ načelniku Mariu 
Repušić da obrazloži ovu točku dnevnog reda. 
 
Gospodin Mario Repušić, objašnjava da se mijenjao Zakon o visini paušalnog poreza po 
krevetu za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, te da sukladno tome treba donijeti 
odluku o visini istog. Ukoliko Općinsko vijeće ne donese odluku primjenjivat će se iznos od 
750 kuna po krevetu. Smatram da je donošenje ove odluke  u interesu mještana Općine pošto 
se ove godine vidi napredak u ovoj djelatnosti. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Petar Bitanga daje na glasovanje, Odluku o visini paušalnog 
poreza po krevetu za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu i ista se usvaja 
jednoglasno. 
 
 
AD 3. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara treću točku dnevnog reda - Prijedlog izmjene proračuna za 
2018. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom, te daje riječ načelniku Mariu Repušić da 
obrazloži ovu točku dnevnog reda. 
 
Gospodin Mario Repušić, po prilici ove izmjene sadrže sve ono što će de događati do kraja 
godine, planirali smo prihod u iznosu od 7.230.000 kuna, pošto su realizirani javni radovi u 
trajanju od 6 mjeseci za 40 radnika sa HZZ-om, te program ZAŽELI i iznosu od 1.200.000,00 
kuna a ukupna vrijednost programa u dvije godine bit će 3.104.078 kuna. 
Sa proračunom možemo biti zadovoljni, te ukoliko ima potrebe za pitanja samo izvolite. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Petar Bitanga daje na glasovanje, Prijedlog izmjene 
proračuna za 2018. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom koje se usvaja jednoglasno. 
 
AD 4. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara četvrtu točku dnevnog reda - Prijedlog proračuna za 2019. i 
prijedlog projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu te 
 

- Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Runovići 
za 2019 
- Prijedlog programa za održavanje komunalne infrastrukture Općine Runovići za 
2019. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog socijalnih programa Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada Općine Runovići za 2019. godinu 
- Prijedlog odluke o visini naknade za rad političkih stranaka 

 
Gospodin Mario Repušić, obrazlaže prijedlog proračuna sa projekcijom, materijale smo dobili 
na vrijeme, prihodi i rashodi proračuna planirani su za 2019. godinu po stavkama u ukupnom 
iznosu od 7.950.000,00 kn, za 2020. u iznosu od 7.700.000,00 a za 2021. u iznosu od 
6.700.000,00 kuna. 



Gospodin Mario Repušić naglašava da je u okviru gradnje objekata komunalne infrastrukture 
planirana izgradnja dječjih igrališta i popratnih sadržaja, održavanje nerazvrstanih cesta 
potpornih zidova, spomenik poginulim hrvatskim braniteljima, vodovodna mreže Podosoje - 
Umljani Sv. Mihovil, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja i uređenje nogostupa i javnih 
površina, uređenje prostora prizemlja zgrade ambulante, Doma kulture. Program javnih 
potreba u sportu i kulturi planirani su u iznosima kao i prošle godine, za socijalne programe 
planiramo izdvojiti veća sredstva koja bi se očitovala u kupnji knjiga i radnih bilježnica za 
osnovnoškolce, a naknadu za novorođenu djecu bila bi u prošlogodišnjim iznosima: za prvo 
dijete 2.500,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 tisuće kuna a za treće i više 40.000,00 kuna (u 
pet godina), studentske stipendije bile bi 600 kuna, kao i osiguravanje prijevoza studenata 
osiguravanjem određeni broj povratnih karata kod registriranog prijevoznika. Prvi put uvodimo 
pomoć mladim obiteljima za rješenje stambenog pitanja na području Općine koji će biti 
realiziran uz potporu SDŽ, sanacija krova sportske dvorane, hortikulturno uređenje i td. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Petar Bitanga daje Prijedlog proračuna za 2019. i  projekcije 
proračuna za 2020. i 2021. godinu, na glasovanje. Konstatira se da se isti usvajaju 
jednoglasno. 
 
 
AD 5. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara petu točku  dnevnog reda – Prijedlog Odluke o izvršenju 
proračuna za 2019. godinu. 

 
Gospodin Mario Repušić, obrazlaže navedeni prijedlog odluke te ističe da Općinsko vijeće 
Oduku treba donositi za svaku proračunsku godinu. 
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2019. 
godinu na glasovanje. Konstatira se da se isti usvaja jednoglasno. 
 
AD 6. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara šestu točku  dnevnog reda – Analiza stanja sustava zaštite i 
spašavanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Runovići. 
 
Gospodin Mario Repušić, u materijalima ste dobili Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, te je potrebno određene akte 
ponovno izraditi pošto je prošlo pet godina od njihova donošenja. 
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Runovići. 
na glasovanje. Konstatira se da se ista usvaja jednoglasno. 
 
AD 7. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara sedmu točku  dnevnog reda – Produženje rada Dječjeg vrtića 
Runović. 
 
Gospodin Mario Repušić predlaže vijećnicima da se donese Odluka o desetsatnom programu 
rada Dječjeg vrtića za djecu koja imaju potrebu za istim. Rad Dječjeg vrtića odvija se kroz 
šestosatni program rada, tako da ne zadovoljava potrebe za roditelje koji su u radnom 
odnosu. Desetsatni program rada mogli bi osigurati u postojećem vrtiću pošto smo tokom ljeta 
uredili prostor sa dva dnevna boravka. 
 
Za djecu jasličkog uzrasta sklopili bi ugovor sa Dječjim vrtićem Imotski o korištenju usluga do 
izgradnje novog dječjeg vrtića u Runoviću. 
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Produženje rada Dječjeg vrtića Runović na 
glasovanje. Konstatira se da se ista usvaja jednoglasno. 
 
 



 
AD 8. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara osmu točku  dnevnog reda – Suglasnost na cjenik javne 
usluge za povremene i povlaštene korisnike prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i Odluka 
za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
na području Općine Runovići te da 12. Točka dnevnog reda bude  
 
Gospodin Mario Repušić, sukladno zakonskoj obvezi dužni smo donijeti navedenu odluku 
kako bi utjecali na mještane da u većoj mjeri odvajaju otpad u spremnike za odvojeno 
prikupljanje otpada. Suglasnost na cjenik javne usluge donijeli smo na prošloj sjednici 
Općinskog vijeća, a ovom nadopunom regulira iznos za povremene i povlaštene korisnike. 
 
Poslije kraće rasprave Petar Bitanga daje Suglasnost na cjenik javne usluge za povremene i 
povlaštene korisnike prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i Odluku za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području 
Općine Runovići  
na glasovanje. Konstatira se da se ista usvaja jednoglasno. 
 
 
AD 9. 
 
Gospodin Petar Bitanga otvara devetu točku  dnevnog reda – Vijećnička pitanja.  
 
 
Pošto su sve teme dnevnog reda iscrpljene gospodin Petar Bitanga zaključuje ovu sjednicu 
općinskog vijeća. 
 
Sjednica  je završila u 22,10 sati, 
 
 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:     TAJNIK: 
Petar Bitanga         Borislav Alerić 



Temeljem članka 28. stavka 1. Točke 3. članka 36. Stavka 13. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članka 32. Statuta Općine 
Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići“, broj /17, 1/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine 
Runovići  na 6. sjednici održanoj dana ____________. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
na području Općine Runovići 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog 

dobacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine 
Runovići. 
 

Članak 2. 
  

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se otpad odbačen na 
način suprotan Zakonu podzakonskim aktima i aktima općinskih tijela, a posebno:  
 

- otpad odbačen u okoliš,  
- glomazni otpad ostavljen na javnoj površini i 
- opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.  
 

Članak 3. 
  

Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada uključuju:  
 

1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,  
2. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama 

Općine Runovići za koje komunalni redar Općine Runovići utvrdi da na njima postoji 
opasnost za odbacivanje otpada,  

3. provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redara radi utvrđivanja 
postojanja nepropisno odbačenog otpada,  

4. uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog 
otpada na području Općine Runovići,  

5. distribucija letaka o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada, a posebice o 
načinu zbrinjavanja: krupnog (glomaznog) otpada, električnog i elektroničkog otpada, 
problematičnog otpada, građevinskog otpada, automobilskih guma, zelenog rezanog otpada i 
biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, sa naznakom telefonskih brojeva trgovačkog 
društva Čistoća Imotske krajine d.o.o. na kojima se mogu dobiti sve informacije o pravilnom 
zbrinjavanju svih vrsta otpada, te sa naznakom prekršajnih kazni za slučajeve nepropisnog 
odbacivanja otpada u okoliš,  

6. vođenje informatičke evidencije o osobama koje nisu sa trgovačkim društvom 
Čistoća Imotske krajine d.o.o. , po njihovoj obavijesti, sklopile ugovor o pružanju javne 
usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao i prikupljanje 
informacija o tome gdje te osobe odlažu svoj proizvedeni otpad.  
 
 



 
Članak 4. 

  
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je 

putem  obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.runovici.hr. Osim prijave putem mrežne 
stranice mještani će nepropisno odbačen otpad moći prijaviti na način da ispune obrazac 
Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu te ga dostave osobno ili putem pošte u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Runovići.  

Članak 5. 
  

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada uspostavlja se sukladno zakonskim 
propisima putem komunalnog redara.  
Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine Runovići uklonjen 
nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu Općine 
Runovići, Općinski načelnik je dužan do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku 
godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Runovići o lokacijama i količini 
nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog otpada.  
  

Članak 6. 
  

Redovni godišnji nadzor područja Općine Runovići radi utvrđivanja postojanja 
odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano 
postojanje odbačenog otpada vrši komunalni redar Općine Runovići.  
  

Članak 7. 
  

Radi provedbe mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, komunalni redar 
rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat na 
kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno 
posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom 
području (dobru).  
  

Članak 8. 
  

Rješenjem iz članka 7. ove Odluke određuje se: lokacija odbačenog otpada, 
procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada 
predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje predmetnom vrstom otpada u roku koji ne može 
biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja.  
  

Protiv rješenja iz članka 7. ove Odluke može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 
tijelu. Istekom roka određenog rješenjem iz članka 7. ove Odluke komunalni redar utvrđuje 
ispunjavanje obveze određene rješenjem.  
  

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 7. ove Odluke 
nije izvršena, Općina Runovići ukloniti će tako odbačeni otpad, predajom ovlaštenoj osobi za 
gospodarenje tom vrstom otpada.  
 
 
 
 



 
Članak 9. 

  
Općina Runovići ima pravo na nadoknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz 

članka 8. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, 
odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem 
(dobrom), na kojoj je otpad bio odbačen.  
  

Članak 10. 
 

Općina Runovići je dužna, sukladno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 8. 
ove Odluke,  mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog 
otpada koju vodi Agencija za zaštitu okoliša.  
   

Članak 11. 
  

Općinsko vijeće Općine Runovići temeljem Izvješća iz članka 5. st. 2. ove Odluke ima 
obvezu donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu 
na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.  
  

Članak 12. 
  

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Općine Runovići.  

Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Runovići“.  
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:   320-02/18-01/35  
URBROJ: 2129/09-02-18-1  
 
U Runoviću, _______. godine  
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Petar Bitanga  
 

         
 


