REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD OPUZEN
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/04
Urbroj: 2148-03-01-13-1
Opuzen, 27. rujna 2013. godine
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Z A P I S N I K

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
održane dana 27. rujna 2013. godine (petak) s početkom u 1105 sati
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.
•

•

•

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Ivica Odak, Kristijan Soče, Marija Sršen, Ivica
Mikala, Ivan Curić, Marijan – Marinko Filipović, Jure Stanić, Ana Lozina, Tome Dujmović
i Petar Nikolić
Ostali:
Gradonačelnik Ivo Mihaljević
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj
Zapisničar: Andrija Zonjić
Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg pozdravio nazočne vijećnike i Gradonačelnika
i pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela; Konstatirao je da je nazočno svih 13 vijećnika te
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Napomenuo je da se sjednica
Gradskog vijeća tonski snima. Za dnevni red sjednice predložio je
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika II. sjednice
Aktualni sat
Financijsko izvješće za period 01.01. do 30.06.2013. god.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Opuzena za period siječanj – travanj 2013. god.
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidacijske
liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za period lipanj –
prosinac 2013. god.
6. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Opuzena udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
Te otvorio raspravu.

Vijećnik Jure Stanić pozvao se na čl. 45. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i rekao kako nije
dobio odgovor na jedno od postavljenih pitanja sa prošle sjednice a odgovor na drugo pitanje
je dobio tek prije nekoliko dana. Rekao je kako mu čak ni predsjednik Vijeća nije odgovorio
iako je pitanje bilo postavljeno upravo njemu. Zatražio je poduzimanje mjera sukladno
Poslovniku jer su mu kao vijećniku onemogućena njegova prava. Ponovio je kako traži
odgovore na postavljena pitanja te da se ubuduće uspostavi jedan korektan dijalog i suradnja.
Ujedno se ispričao pročelnici Nikolini Mrdalj što je ranije na neispravan način postavljao
pitanja što mu nije bila namjera već nije stigao pravovremeno proučiti odredbe Poslovnika.
Predsjedavajući se ispričao vijećniku te rekao kako žali što nije na vrijeme dao odgovor na
postavljeno vijećničko pitanje. Konstatirao je da nema prijedloga za izmjenu i dopunu
dnevnog reda te je zaključio raspravu.
Ad.1. Usvajanje zapisnika II. sjednice
Predsjedavajući je ustvrdio da je zapisnik dostavljen vijećnicima u radnim materijalima te je
otvorio raspravu.
Vijećnik Marinko Filipović je rekao kako je na sjednici postavio pitanje gradonačelniku te
dobio odgovor da će mu biti dostavljen pisani odgovor, što se nije dogodilo do danas, pa je
pitao zbog čega. Također se upitao zbog čega se u zapisniku nekoga protežira te pojasnio
kako je gradonačelnik tada na pitanje vijećnika Dujmovića zašto nije dobio studentsku
stipendiju odgovorio kako je vjerojatno bio loš učenik. Smatra kako je u zapisniku trebalo
pisati kako je gradonačelnik uvrjedio vijećnika Dujmovića a također i to, kako je sam u
raspravi rekao, da je gradonačelnik i danas samo „tehničar“ a vijećnik Dujmović diplomirani
inžinjer.
Gradonačelnik je odgovorio kako se nažalost opet raspravlja o sadržaju zapisnika kao i u
prošlom sazivu kada je dogovoreno da zapisnik bude što kraći te da se sjednice tonski
snimaju. Smatra kako je zapisnik korektno napravljen, opširnije nego li se rade zapisnici
Županijske skupštine te kako nema prostora za sve upadice i rasprave. Stoji iza konstatacije
da je rekao kako vijećnik Dujmović možda nije udovoljavao uvjetima natječaja, te se ispričao
vijećniku ako je zaista rekao da je „loš učenik“ jer mu nije bila namjera uvrijediti vijećnika.
Rekao je kako je vijećnik Dujmović diplomirao na čemu mu čestita.
Vijećnik Tome Dujmović je rekao kako postoji jasna razlika između zapisnika i tonskog
zapisa te kako vijećnici imaju pravo zatražiti izmjene ili dopune ako smatraju da u zapisniku
nešto nije navedeno. S gradonačelnikom ima korektan odnos te je zahvalio vijećniku
Filipoviću što je stao u njegovu obranu kada osobno nije bio na sjednici. Od gradonačelnika
je na prošloj sjednici zatražio pisani odgovor samo iz razloga jer je odgovore na postavljena
pitanja namjeravao objaviti na internetu. Smatra kako je njegova rasprava u zapisniku šturo i
nejasno napisana te ponovno moli odgovor u konciznom obliku.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog zapisnika dao na glasovanje. Nakon
provedenog glasovanja konstatirao je da je zapisnik II. sjednice usvojen većinom glasova, sa
12 glasova za. Protiv je glasovao vijećnik Marinko Filipović.
Ad.2. Aktualni sat
Vijećnik Jure Stanić je ponovio kako je dobio odgovor na pitanje oko objekata na ušću
Neretve sa kojim nije zadovoljan. Rekao je kako nije imao namjeru polemizirati niti
arbitrirati između gosp. Luke Zonjića i Grada a pitanje postavio u namjeri da se nešto
poduzme kako bi se nastali spor razriješio. Pitanje je jasno postavljeno i priloženo zapisniku.
Na jednaki način je raspoloživ svim ostalim građanima. Pitao je i zašto turistička zajednica
nije organizirala sastanak radi pripreme sezone. Pitao je zašto do danas nisu riješeni problemi
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sa zakupcima na području „Luke“, za koje je natječaj proveden još 2006. godine. Pitao je što
je po tom pitanju poduzeto i tko je zakupce oslobodio od plaćanja zakupnine. Zatražio je
pisani odgovor kao i za sva buduća pitanja te da ista budu priložena zapisniku. Pitao je i zašto
gradska uprava nije podržala 3. opuzenski film festival kojem je podršku dala i resorna
ministrica, te zašto se nitko iz gradske uprave nije odazvao pozivu na svečanost otvaranja
festivala iako su uredno pozvani.
Vijećnik Tome Dujmović postavio je gradonačelniku pitanje u svezi zapostavljanja mladih i
školovanih ljudi te pitanje mogućnosti sufinanciranja jaslica. Zatražio je pisani odgovor.
Vijećnik Marinko Filipović podsjetio je gradonačelnika na obvezu grada da iznađe lokaciju i
određenim sredstvima pripomogne vraćanju spomenika narodnom heroju Stjepanu
Filipoviću. Istovremeno je dao inicijativu da se na prikladan način oda počast svima koji su to
zaslužili, i narodnim herojima Stjepanu Filipoviću i Stanki Parmaću, i hrvatskim braniteljima
itd. Smatra kako bi možda trebali napraviti plan kako to napraviti. Smatra da osim
poljoprivrede trebamo razvijati i turizam te kako se i na ovaj način može tome doprinijeti.
Vijećnik Petar Nikolić zahvalio se na dobivenim odgovorima sa prošle sjednice te upitao da li
se vijećnicima može dostaviti ili javno objaviti popis gradske imovine. Pitao je i kakve su
sada aktivnosti oko nastavka gradnje gradske kanalizacije obzirom na prethodne zavrzlame te
što je sa najavljenim projektom navodnjavanja.
Gradonačelnik je vijećniku Nikoliću odgovorio kako nema razloga da vijećnici kao i javnost
ne dobiju odgovor na pitanje o gradskoj imovini te će isto nastojati objaviti. Podsjetio kako je
Opuzen dobio oko 5 mln kuna nepovratnih sredstava iz IPARD programa nakon vrlo stroge
procedure provedene prema EU pravilima. Nažalost kao izvođač radova u postupku javne
nabave odabrana je tvrtka Coning koja je kasnije kao i mnoge druge iz građevinskog sektora
otišla u stečaj. Od tada smo sve poduzeli da nam odobrena sredstva ne propadnu. Trenutačno
smo u fazi prijevoda natječajne dokumentacije na hrvatski jezik za što je rok bio 1. rujna,
međutim, rok nije ispoštovan a još nismo dobili odgovor zbog čega. Čim prijevod bude gotov
ići će se sa novim natječajem za odabir najpovoljnijeg izvođača što očekuje sljedećeg
mjeseca. Projekt navodnjavanja provode Hrvatske vode koje trebaju raspisati natječaj te
dovršiti projekt do 30. lipnja sljedeće godine.
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat.
Ad.3. Financijsko izvješće za period 01.01. do 30.06.2013. god.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Smatra kako je iz izvješća sve jasno i
transparentno te kako izvješće daje odgovore na mnoga pitanja. Kao najveći uzrok smanjenja
prihoda u odnosu na plan naveo je izostanak nastavka gradnje kanalizacije a za što nismo
sigurni da li ćemo uopće moći realizirati u tekućoj godini, kao i značajne iznose od povrata
poreza građanima po godišnjim prijavama. Također u značajnoj mjeri su izostali i planirani
prihodi od legalizacije objekata što se u posljednje vrijeme intenziviralo. Ostali prihodi kao i
rashodi uglavnom su u okvirima planiranih. Iz iskustva ranijih godina, vjeruje da će do konca
godine biti značajno povećani indeksi ostvarenja svih planiranih prihoda.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Marinko Filipović rekao je kako izvješće govori o svoj bijedi grada, bez programa i
koncepta razvoja; U proračunu nema ni socijalne ni razvojne komponente, nema razvoja
gospodarstva koje je dugoročni oslonac svakom razvoju. U Opuzenu su propale tri velike
firme a uporno se izbjegava otvoriti raspravu o tome. Proračun od 5-6 mln kuna ima svaka
malo ozbiljnija mjesna zajednica a ne jedan grad. Ako mislimo dugoročno onda smatra da se
trebamo udružiti sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te uporedo s tim raditi na
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gospodarskom oživljavanju. Činjenica je da je proračun realiziran sa samo 15% a to je smatra
ogledalo stanja u našem gradu. Plaće i donacije turističkoj zajednici ostvareni su u
potpunosti, mada još nismo vidjeli prihode turističke zajednice nego je još i plaćamo nerad,
što je katastrofa.
Vijećnik Tome Dujmović rekao je kako ga boli koliko se sredstava troši na različite
„ludorije“ . Iz izvješća je jasno kako nećemo utrošiti planiranih 12 tisuća kuna za treće i
svako sljedeće dijete te smatra kako bi se tim sredstvima moglo pripomoći nekome kome je
pomoć doista potrebna ili npr. stipendirati nekoliko studenata.
Vijećnik Jure Stanić složio se sa konstatacijama prethodnika kako se proračun slabo puni.
Gledajući indeksne poene, kao laik, nije zadovoljan izvršenjem proračuna. Kao primjer naveo
je neplaćanje ugovorene zakupnine za poljoprivredno zemljište koja je trebala biti plaćena do
konca veljače. Slaže se kako zakupcima treba poslati opomene da podmire svoja dugovanja
ali isto tako smatra da se treba postupiti po odredbama ugovora i zakona, Smatra da nema
opravdanja za neplaćanje zakupnine u ugovorenim rokovima te kako sadašnji zakupoprimci
trebaju biti zahvalni što su uopće dobili zemlju na korištenje, a time jasno moraju i
ispunjavati svoje obveze. Osvrnuo se na donacije raznim klubovima i udrugama, kako je
opazio da udruga Mandarina dobiva sredstva iz proračuna iako se financira iz cijene
otkupljenih mandarina te kako neke udruge dobivaju proračunska sredstva iako se njihovo
djelovanje ne vidi. Smatra kako NK Neretvanac ne može dobivati proračunska sredstva a da
je istovremeno dužan komunalnom društvu Vodovod Opuzen, a jednako misli i za ostale.
Općenito smatra kako udrugama treba pomoći ali ne na ovakav način i uz ovakav proračun.
Vijećnik Tome Dujmović pitao je za pojašnjenje stavke „kupnja zemljišta za igralište na
Vlaci“ u iznosu od 244 tisuće kuna, a gradonačelnik mu je odgovorio kako je planirana
kupnja zemljišta za igralište jer u tom dijelu grada zaista nema nikakvih javnih sadržaja, ali
plan zbog neumjerenih cijena vlasnika zemljišta nije realiziran.
Gradonačelnik je odgovorio kako će uvijek jedni smatrati jednu udrugu nepotrebnom a drugi
neku sasvim drugu, kako je to vrlo subjektivno te kako smatra da je rad svih udruga dobar za
promidžbu grada. Hoće li grad financirati neku od udruga stvar je dogovora i odluke
Gradskog vijeća. Prošle godine grad je podržao realizaciju film festivala sa 14 tisuća kuna
direktnih sredstava iz proračuna a ukupno oko 55 tisuća kuna, kada se zbroje troškovi bine,
rasvjete i sl. Zato ne shvaća otkud u javnim glasilima tvrdnja organizatora da od grada
nemaju nikakvu potporu i podršku. Ove godine nije održan ni festival mješovitih klapa jer
smo negdje morali „skresati“ i tako smo procijenili. Smatra da, ako je moguće, na Gradskom
vijeću trebamo konsenzusom odrediti što zadržati i kome ukinuti sufinanciranje iz proračuna.
Po pitanju razvoja gospodarstva ponovio je kako gradovi zakonski imaju mogućnosti samo
stvarati preduvjete za njegov razvoj što mi iradimo ponajkviše kroz realizaciju projekta
poduzetničkih zona. Složio se sa vijećnikom Stanićem kako najam poljoprivrednog zemljišta
nije uredno plaćan, poslali smo opomene i poduzimamo što možemo, a što se u budućnosti
može popraviti. Ujedno je podsjetio kako se dičimo našim mandarinama, pozvali smo
ministra na svečano obilježavanje početka ovogodišnje berbe a s druge strane govorimo o
nelegalno zasađenim nasadima koje bi trebalo posjeći. Apelirao je na drugačiji oblik suradnje
te međusobne komunikacije.
Vijećnik Tome Dujmović rekao je kako ne postoji pronatalitetna politika kao ni razvojna a
nema ni stipendiranja učenika i studenata. Za to moraju postojati programi koje jednostavno
ne smijemo ne imati.
Vijećnik Marinko Filipović rekao je kako se svojevremeno opravdavala niska cijena zemlje
koju su zakupoprimci trebali platiti za otkup od države a sada nam je odjednom zemljište
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koje smo od privatnih vlasnika namjeravali kupiti na Vlaki preskupo. Rekao je kako je
svojedobno rukometni klub igrao u većem rangu od NK Neretvanac ali Grad sada nije u
stanju financirati niti postojeći minimum.
Vijećnik Jure Stanik je rekao kako nije dobro da gradonačelnik na takav način komentira
rasprave vijećnika. Pitao je tko plaća vodu za NK Neretvanac, a nakon što mu je
gradonačelnik odgovorio da vodu plaća grad, rekao kako ne plaća grad nego građani kroz
visoku cijenuz vode.. Ponovio je kako se slaže da treba poslati opomene ili ovrhe ali i da
treba postupiti po zakonu koji za nepoštivanje ugovorenih obveza traži raskidanje takvih
ugovora. Na komentar o legalno-nelegalno sađenim mandarinama rekao je kako će
vijećnicima dostaviti odgovor resornog ministarstva na to pitanje u kojem jasno stoji da su
mandarine sađene nezakonito. Upitao je zbog čega grad mora biti organizator Opuzenskog
lita; Zašto se ne pokuša sa davanjem koncesije?
Vijećnica Ana Lozina je zbog privatnih obveza napustila sjednicu tako da je od 1215 sati na
sjednici nazočno 12 vijećnika.
Vijećnik Petar Nikolić rekao je kako nije lako donijeti odluku kome od sadašnjih udruga dati
a kome ne ali smatra kako općenito treba imati tvrđi stav, pogotovo prema korisnicima
poljoprivrednog zemljišta.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog Financijskog izvješća za period 01.01. do
30.06.2013. god. u predloženom tekstu dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao je da je većinom glasova usvojena
Odluka
1. Usvaja se Financijsko izvješće za period 01.01. do 30.06.2013. god. u predloženom
tesktu. Izvješće se prilaže zapisniku a objaviti će se u Službenom glasniku Grada
Opuzena.
Odluka usvojena sa 9 glasova za te tri glasa protiv (vijećnici Marinko Filipović, Tome
Dujmović i Jure Stanić).
Predsjedavajući je konstatirao da je vijećnik Kristijan Soče napustio sjednicu da je od 1220
sati na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Ad.4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za period siječanj – travanj 2013. god.
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. Rekla je kako se predloženom Odlukom
raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Opuzena za period siječanj - travanj 2013. god. koja se osiguravaju u proračunu za 2013.
Godinu, a sredstva će se strankama doznačiti do konca tekuće godine.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Marinko Filipović dao je primjedbu kako zamjenik iako je volonter kao i vijećnici
prima više od svih vijećnika i stranaka zajedno. Smatra kako vijećnici zaslužuju više te se
upitao što nekoj stranci znači predviđenih 580 kuna „za redovito financiranje“. Predložio je
da se predviđeni iznos ravnomjerno podijeli.
Pročelnica je rekla kako u praksi nigdje nije naišla na način rasporeda sredstava na način
kako vijećnik predlaže. Smatra da je sustav dobar a iznos se dakako može mijenjati o čemu
vijeće može donijeti odluku.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za period siječanj –
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travanj 2013. god. u predloženom tekstu dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao je da je većinom glasova usvojena
Odluka
1. Usvaja se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Opuzena za period siječanj – travanj 2013. god. u predloženom
tesktu. Tekst Odluke prilaže se zapisniku a objaviti će se u Službenom glasniku Grada
Opuzena.
Odluka usvojena sa 7 glasova za, tri glasa protiv (vijećnici Marinko Filipović, Tome
Dujmović i Jure Stanić) te jednim suzdržanim glasom (vijećnik Petar Nikolić).
Ad.5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za
period lipanj – prosinac 2013. god.
Istovjetno obrazloženje kao i uprethodnoj točki dala je pročelnica Nikolina Mrdalj.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je Prijedlog odluke o
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za period lipanj – prosinac 2013. god. dao na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova usvojena
Odluka
1. Usvaja se Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Opuzena za period lipanj – prosinac 2013. god. u predloženom
tesktu. Tekst Odluke prilaže se zapisniku a objaviti će se u Službenom glasniku Grada
Opuzena.
Odluka usvojena sa 7 glasova za, jednim glasom protiv (vijećnik Marinko Filipović) te tri
suzdržana glasa (vijećnici Petar Nikolić, Tome Dujmović i Jure Stanić)
Ad.6. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Opuzena udruzi gradova u Republici
Hrvatskoj
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Rekao je kako smatra da su vrijednosti za
koje se Udruga zalaže dovoljan razlog za pristupanje. Godišnja članarina iznosi 0,45 promila
godišnjeg proračuna odnosno oko 1.000 kuna.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić prdložio je da se odgodi donošenje odluke za sljedeću sjednicu te da se
vijećnicima dostavi Statut Udruge kako bi isti mogli proučiti.
Vijećnik Tome Dujmović rekao je kako je spreman podržati donošenje predložene odluke
ako će se ostvariti iti jedan od proklamiranih ciljeva Udruge.
Vijećnik Marinko Filipović pitao je zbog čega Udruga ima samo 104 člana te zbog čega smo
čekali 11 godina, obzirom da je Udruga osnovana još 2002. godine.
Gradonačelnik je odgovorio kako smo i mi bili članovi Udruge od 1997. god. koje je prestalo
zbog neplaćanja članarine prije nekoliko godina.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je dao na glasovanje prijedlog vijećnika Jure Stanića
da se donošenje odluke odgodi za sljedeću sjednicu. Nakon provedenog glasovanja
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konstatirao je da prijedlog nije usvojen. Za prijedlog su glasovali vijećnici Jure Stanić,
Marinko Filipović i Petar Nikolić.
Zatim je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnika. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao je da je većinom glasova usvojena
Odluka
o pristupanju Grada Opuzena Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
1. Usvaja se Odluka o pristupanju Grada Opuzena udruzi gradova u Republici Hrvatskoj u
predloženom tekstu. Tekst Odluke prilaže se zapisniku a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Opuzena.
Odluka je usvojena sa 9 glasova i 2 suzdržana glasa (suzdržani su bili vijećnici Marinko
Filipović i Jure Stanić).
Predsjedavajući je konstatirao da je iscrpljen dnevni red sjednice te je zaključio sjednicu u
1235 sati.
Vijećnik Marinko Filipović ispričao se što zbog ranije preuzetih obveza nije u mogućnosti
nazočiti na predstojećim zakazanim skupštinama društava Gistoća i Vodovod Opuzen.
Ujedno je apelirao za održavanje sjednica u večernjem terminu.
Zapisničar
Andrija Zonjić
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Nikolina Mrdalj
Predsjednik
Mladen Šiljeg
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