
•  
• REPUBLIKA HRVATSKA 

• DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
•    GRAD OPUZEN 

• Gradsko vijeće 
 

• Klasa:  021-05/13-01/01 
• Urbroj:  2148-03-01-13-1 
• Opuzen,  20. lipnja 2013. godine 
•  

•  
• Z  A  P  I  S  N  I  K  

 
• sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 

• održane dana 20. lipnja 2013. godine (četvrtak) s početkom u 1105 sati  
• u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1 

 
 

NAZOČNI: 
Izabrani kandidati:  
Ivo Mihaljević, Nikica Rešetina, Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Ivica Odak, 
Kristijan Soče, Marijan – Marinko Filipović, Ana Lozina, Tome Dujmović, Jure Stanić i Petar 
Nikolić 

  
IZOČAN: 
Izabrani kandidat: Damir Deak 
 
Ostali:  
Gradonačelnik Ivo Mihaljević, zamjenik gradonačelnika Mario Bjeliš, pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Nikolina Mrdalj, Marija Sršen, Ivica Mikala, Ivan Curić i Zoran Popović 
 
Zapisničar: Andrija Zonjić 
 
Sjednica je započeta u 1105 sati intoniranjem državne himne i odavanjem počasti poginulim 
hrvatskim braniteljima jednominutnom šutnjom. 
 
Na temelju članka 87. Stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 142/12) i 
Odluke Ministra uprave Klasa: 023-01/13-01/284, Urbroj: 515-02-02-01/1-13-28 od 29. svibnja, 
sjednicu je sazvao predstojnik Ureda državne uprave u dubrovačko-neretvanskoj županiji gosp. 
Baldo Pušić. 
 

Po ovlaštenju sazivatelja sjednicu je otvorila gđa Nikolina Mrdalj, pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Grada Opuzena,  koja je pročitala od sazivača utvrđeni 
 
 

D n e v n i   r e d 
 

- Utvrđivanje kvoruma 
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1. Izbor Mandatnog povjerenstva  
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća 
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do 

izbora predsjednika 
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća 
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 
4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 
 
- Utvrđivanje kvoruma  
 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj  obavila je prozivku vijećnika i 
konstatirala da su na sjednici nazočni izabrani kandidati: Ivo Mihaljević, Nikica Rešetina, 
Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Ivica Odak, Kristijan Soče, Marijan – Marinko 
Filipović, Ana Lozina, Tome Dujmović, Jure Stanić i Petar Nikolić 
 

Čestitala je izabranim kandidatima te utvrdila da je nazočno 12 izabranih kandidata te potreban 
kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 
 
 
Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva 
 
Predsjedavajuća je pozvala izabrane kandidate da predlože sastav Mandatnog povjerenstva: 
Slavomir Prović predložio je sastav Mandatnog povjerenstva: predsjednik: Mladen Šiljeg, 
članovi: Ivica Marić i Jure Stanić. 
Predsjedavajuća je konstatirala da nema drugih prijedloga te prijedlog Slavomira Provića dala na 
glasovanje.  Utvrdila je da je većinom glasova, sa 11 glasova za te jednim suzdržanim (Jure 
Stanić),  izabrano Mandatno povjerenstvo u sastavu: predsjednik Mladen Šiljeg, te članovi Ivica 
Marić i Jure Stanić. 
Pozvala članove Povjerenstva da se povuku te nakon konzultacija izvijeste Vijeće o rezultatima 
izbora za članove Gradskog vijeća Grada Opuzena. 
 
 
Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća 
 
U ime Mandatnog povjerenstva Mladen Šiljeg podnio je izvješće o službenim rezultatima izbora 
za članove Gradskog vijeća grada Opuzena.  

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Opuzena je dana 29. svibnja 2013. godine donijelo Odluku 
o objavi rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada Opuzena. Citiranom Odlukom na 
temelju članka 84. st.2 i članka 85. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) 
utvrđeno je da su kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:  

Kandidacijska lista HDZ/HSLS dobila je osam mjesta u Gradskom vijeću te su s liste izabrani: 
Ivo Mihaljević, Damir Deak, Nikica Rešetina, Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Ivica 
Odak, Kristijan Soče. Kandidacijska lista A-HSS/SDP/HSU  dobila je dva mjesta u Gradskom 
vijeću te su s liste izabrani: Marijan – Marinko Filipović  i Ana Lozina. Kandidacijska lista 
HNS/HSS/SHUS dobila je jedno mjesto u Gradskom vijeću te je s liste izabran: Tome Dujmović. 
Kandidacijska lista grupe birača dobila je jedno mjesto u Gradskom vijeću te je s liste izabran: 
Jure Stanić. Kandidacijska lista HSP - AS dobila je jedno mjesto u Gradskom vijeću te je s liste 
izabran: Petar Nikolić. 
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Do konstituirajuće sjednice zaprimljeni su sljedeći podnesci: izabrani vijećnici s kandidacijske 
liste HDZ-a i HSLS-a: Ivo Mihaljević, Damir Deak i Nikica Rešetina su sukladno čl. 79. Zakona 
o lokalnim izborima podnijeli pisane zahtjeve za mirovanje mandata. Koalicija HDZ/HSLS je 
sukladno čl. 81. st.3. Zakona o lokalnim izborima za njihove zamjenike odredila Mariju Sršen, 
Ivaan Curića i Ivicu Mikalu. Kopije zahtjeva za mirovanje mandata te prijedlog koalicije HDZ-
a/HSLS-a prilažu se ovom izvješću. 
Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da nema zapreka da izabrani kandidati odnosno njihovi 
zamjenici obnašaju dužnost vijećnika Gradskog vijeća te verificiraju mandate.  
Predsjedavajuća je dala na glasovanje izvješće Mandatnog povjerenstva. Konstatirala da je 
izvješće usvojeno većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 suzdržan glas (Jure Stanić),   
Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su za članove Gradskog vijeća Grada Opuzena izabrani: 
Mladen Šiljeg - Hrvatska socijalno liberalna stranka, Slavomir Prović - Hrvatska demokratska 
zajednica, Ivica Marić - Hrvatska demokratska zajednica, Ivica Odak - Hrvatska demokratska 
zajednica, Kristijan Soče - Hrvatska demokratska zajednica, Marija Sršen - Hrvatska 
demokratska zajednica, Ivan Curić -  Hrvatska demokratska zajednica, Ivica Mikala -  Hrvatska 
demokratska zajednica,  Marijan – Marinko Filipović - Autohtona hrvatska seljačka stranka, Ana 
Lozina -  Socijaldemokratska partija Hrvatske, Tome Dujmović - Hrvatska seljačka stranka, Jure 
Stanić -  kandidacijska lista grupe birača i Petar Nikolić - Hrvatska stranka prava Dr. Ante 
Starčević 

 
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do 

izbora predsjednika 
 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj konstatirala je da je kandidacijska lista 
HDZ/HSLS dobila najviše glasova; Obzirom da su Ivo Mihaljević, Damir Deak i Nikica Rešetina 
koji su prva trojica od izabranih članova s liste podnijeli pisane zahtjeve za mirovanje mandata, 
konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika predsjedati će, sukladno članku 87. stavak 4. 
Zakona,  slijedeći izabrani kandidat s liste HDZ-HSLS, a to je gosp. Mladen Šiljeg   
 
 
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća 
 
Mladen Šiljeg je u svojstvu privremenog predsjedatelja pročitao tekst svečane prisege: 

 
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obavljati savjesno i 
odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta 
Grada i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada 
Opuzena, Županije i Republike Hrvatske” 
 
te potom prozvao pojedinačno svakog od izabranih kandidata koji su nakon što su prozvani 
izgovorili “PRISEŽEM” i potpisali tekst prisege. 
 
 
Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 
 
Predsjedavajući je pozvao vijećnike da predlože sastav Povjerenstva za izbor i imenovanja: 
Ivan Curić predložio je sastav Povjerenstva za izbor i imenovanja u sastavu: predsjednik: 
Slavomir Prović, te članovi: Ivica Odak,  Kristijan Soče, Jure Stanić i Ana Lozina. 
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Predsjedavajući je konstatirao da nema više prijedloga te prijedlog vijećnika Curića dao na 
glasovanje. 
Konstatirao je da je većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 suzdržan glas (Jure Stanić),  
izabrano Povjerenstvo za izbor i imenovanja u sastavu: predsjednik: Slavomir Prović, te članovi: 
Ivica Odak,  Kristijan Soče, Jure Stanić i Ana Lozina. 

Pozvao Povjerenstvo da se povuče te nakon konzultacija predloži kandidata za predsjednika te 
potpredsjednike Gradskog vijeća. 
 
 
Ad.4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća 
 
Vijećnik Slavomir Prović je u ime Povjerenstva za izbor i imenovanja predložio je da se vijećnik 
Mladen Šiljeg izabere za predsjednika Gradskog vijeća. 

Predsjedavajući je konstatirao da nema više prijedloga te prijedlog Povjerenstva za izbor i 
imenovanja daje na glasovanje. 

Konstatirao je da je većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 suzdržan glas (Jure Stanić), za 
predsjednika Gradskog vijeća Grada Opuzena izabran gosp. Mladen Šiljeg.  

Slavomir Prović je u ime Povjerenstva za izbor i imenovanja predložio je da se za 
potpredsjednike Gradskog vijeća izaberu: Ivica Marić i Ana Lozina 

Predsjedavajući je konstatirao da nema više prijedloga te prijedlog Povjerenstva za izbor i 
imenovanja daje na glasovanje. 

Konstatirao je da je većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 suzdržan glas (Jure Stanić),, za 
potpredsjednike Gradskog vijeća izabrani: Ivica Marić i Ana Lozina 

Mladen Šiljeg, izabrani predsjednik Gradskog vijeća, zahvalio je vijećnicima na ukazanom 
povjerenju te čestitao svim izabranima te  gradonačelniku Ivi Mihaljeviću te njegovom zamjeniku 
Mariju Bjeliš. Izabrane vijećnike pozvao je na toleranciju, međusobno poštovanje i  uvažavanje 
te plodonosan zajednički rad. 

 
Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena predložio je dopunu 
dnevnog reda sjednice točkama: 

- Izbor Povjerenstva za statut i poslovnik 
- Izbor Povjerenstva za javna priznanja 

 
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 
suzdržan glas (Jure Stanić), usvojena predložena dopuna dnevnog reda. 
 
 
Ad.5. Izbor Povjerenstva za statut i poslovnik 
 
Predsjedavajući je predložio predložio da se u  Povjerenstvo za statut i poslovnik izaberu: za 
predsjednika: Slavomir Prović a za članove: Marija Sršen, Ivica Marić, Marijan – Marinko 
Filipović, Petar Nikolić  i Tome Dujmović. Otvorio je raspravu te pozvao vijećnike da daju svoje 
prijedloge. 
 

Predsjedavajući je konstatirao da nema drugih prijedloga te je svoj prijedlog dao na glasovanje.  
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Konstatirao je da je većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 suzdržan glas (Jure Stanić), 
izabrano Povjerenstvo za statut i poslovnik u sastavu: predsjednik Slavomir Prović, članovi: 
Marija Sršen, Ivica Marić, Marijan – Marinko Filipović, Petar Nikolić  i Tome Dujmović.  
 
Ad.6. Izbor Povjerenstva za javna priznanja 

 
Predsjedavajući je predložio predložio da se u  Povjerenstvo za javna priznanja izaberu: za 
predsjednika Ivica Odak, te za članove: Ivan Curić, Mladen Šiljeg, Ana Lozina i Tome 
Dujmović. Otvorio je raspravu te pozvao vijećnike da daju svoje prijedloge. 

Predsjedavajući je konstatirao da nema drugih prijedloga te je prijedlog dao na glasovanje.  
 

Utvrdio je da je većinom glasova, sa 12 glasova za i uz 1 suzdržan glas (Jure Stanić), izabrano 
Povjerenstvo za javna priznanja u sastavu: predsjednik Ivica Odak, članovi: Ivan Curić, Mladen 
Šiljeg, Ana Lozina i Tome Dujmović. 
 

Pročelnica Nikolina Mrdalj čestitala je izabranima te je najavila slijedeću sjednicu Gradskog 
vijeća za prvu polovicu srpnja obzirom na nužnost izmjena statuta Grada te Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća obzirom na zakonske izmjene te na skoru svečanu sjednicu Gradskog vijeća u 
povodu dana Grada kada se tradicionalno dodjeljuju javna priznanja. 
 

Vijećnik Marijan Marinko Filipović rekao je kako bi radnu sjednicu Gradskog vijeća trebalo 
sazvati čim prije obzirom da je tijekom 2013. godine održana samo jedna radna sjednica, što 
praktički znači kako Vijeće nije ni radilo u prvoj polovici godine. Apelirao je da se sjednice 
Vijeća ubuduće održavaju u večernjim satima obzirom na svakodnevne brojne obveze vijećnika s 
čime se složila i nekolicina vijećnika. 
 
Predsjedavajući je primio k znanju primjedbu vijećnika Filipovića te je konstatirao da je iscrpljen 
dnevni red sjednice. Zaključio je sjednicu u 1136 sati. 
 
 
                         Zapisničar  
 
                     Andrija Zonjić  
 
 
  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
 
                     Nikolina Mrdalj 

                       Predsjednik 
 
 
                                Mladen Šiljeg 


