
•  
• REPUBLIKA HRVATSKA 

• DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
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• Gradsko vijeće 
 

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

•  
• Z  A  P  I  S  N  I  K  

 
• sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 

• održane dana 13. prosinca 2013. godine (petak) s početkom u 1305 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 i Petar Nikolić 

 

IZOČNI VIJEĆNICI: Ana Lozina i Tome Dujmović 
 

Ostali:  
Gradonačelnik Ivo Mihaljević 
Zamjenik gradonačelnika Mario Bjeliš 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj 
 

Zapisničar: Andrija Zonjić 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg pozdravio nazočne vijećnike, gradonačelnika i 
pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela; Konstatirao je da je nazočno 11 vijećnika te da postoji 
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Obavijestio je vijećnike da je 07. prosinca 2013. dobio 
pisanu obavijest o osnivanju Kluba oporbenih vijećnika koji broji 5 članova i to: Marijan – Marinko 
Filipović, Ana Lozina, Jure Stanić, Tome Dujmović i Petar Nikolić te da je za predsjednika Kluba 
izabran vijećnik  Marijan – Marinko Filipović. Napomenuo je da se sjednica Gradskog vijeća tonski 
snima. Predložio je  
 

D n e v n i   r e d 
 
1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice 
2. Aktualni sat  
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu i  
       projekci je za razdoblje 2014. – 2015. godine 
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2013. godinu  
5. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2013. godinu 
6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu 
7. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu 
8. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu  
      Opuzenu za 2013. godinu 
9. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.  
      Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini na području Grada Opuzena 
10. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2014. godinu i projekci je za razdoblje 2015. –  
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      2016. godine      
11. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2014. godinu  
12. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu 
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu 
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu  
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za  
      2014. godinu 
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o  
      komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena 
17. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2014. 
18. Prijedlog odluke Odluke o porezima Grada Opuzena 
19. Prijedlog za imenovanje člana grada Opuzena u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na  
      poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
20. Prijedlog za imenovanje člana grada Opuzena u Povjerenstvu za procjenu troškova stavljanja u  
      funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljprivredne    
      proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase 
21. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Metkoviću 
22. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu 
23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini 
24. Suglasnost na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Opuzen 

te je otvorio raspravu po prijedlogu dnevnog reda. 

Vijećnik Jure Stanić dao je primjedbu kako je vijećnicima onemogućeno korištenje osobnog računala 
zbog neosiguravanja električnog priključka u vijećnici. Dao je poslovničku primjedbu jer nije dobio 
pisani odgovor na pitanje postavljeno predsjedniku Vijeća a kojeg je opetovano zatražio na prošloj 
sjednici kada mu je odgovoreno da će dobiti odgovor u roku od osam dana, a još ga nije dobio. 
Podsjetio je kako je, kao član NO Vodovoda, u ožujku o.g. postavio pitanje gradonačelniku kao 
predsjedniku NO; Dobio je odgovor samo od direktora društva nakon što je isti prethodno zadržan u 
gradskoj upravi šest mjeseci. Smatra da takvo ponašanje nije u redu jer je na sva ostala pitanja dobio 
odgovor potpisan od strane onoga kome je pitanje i postavljeno. Predložio je da se postupi po članku 
19. te da ga se zaštiti kao vijećnika. Apelirao je da se prije svake sjednice Vijeća provjeri da li su 
ispunjene sve obveze prema vijećnicima. 

Predsjedavajući se ispričao vijećniku te je rekao da će nastojati to popraviti. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je u ime Kluba oporbenih vijećnika dao primjedbu kako se 
opet bahato ignorira apel oporbenih da se sjednice održavaju u večernjim satima iako je od vladajuće 
većine obećano da će se to nastojati ubuduće izbjeći. To smatra nije korektno te kako ne zna koji je 
razlog tome, koji su argumenti da se sjednice održavaju unutar radnog vremena u jutarnjim satima. 

Predsjedavajući je rekao kako ništa nije obećano već da će se sjednice održavati u večernjim satima 
ako se za to steknu uvjeti. Vijećniku Filipoviću to možda ne odgovara ali većini vijećnika jest. 
Zaključio je raspravu te je prijedlog dnevnog reda dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja 
konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 8 vijećnika glasovalo „za“ a tri vijećnika glasovali su 
protiv (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić). Konstatirao je da je na 
sjednici nazočan i vijećnik Tome Dujmović te kako je nazočno 12 vijećnika. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj osvrnula se na raspravu vijećnika Stanića i rekla kako ne želi da se neko 
pitanje proteže na tri sjednice Vijeća a da opet nije jasno što i kakav odgovor vijećnik želi. 

Vijećnik Jure Stanić podsjetio je kako je 21. srpnja postavio pitanje predsjedniku Vijeća te zatražio 
usmeni i pismeni odgovor, a pitanje je uredno priloženo na zapisnik. Isto pitanje postavljeno je i 
gradonačelniku. Činjenica je kako do danas nema odgovor na postavljeno pitanje na kojeg ima pravo 
a želi odgovor kojeg je potpisao gradonačelnik Ivo Mihaljević.  Predložio je da se posluša tonski 
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zapis sa 2. sjednice. Svojevremeno je slučaj nedobivenog odgovora na postavljeno pitanje u svezi 
neplaćanja vodoprivredne naknade od strane gradonačelnika prijavio Općinskom državnom 
odvjetništvu od kojeg je dobio odgovor kako je prijava odbačena. U obrazloženju je kao razlog 
odbacivanja prijave navedeno kako je predmet otišao u zastaru. 

Predsjedavajući je konstatirao da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova. 

Ad.1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice 

Predsjedavajući je rekao kako je zapisnik dostavljen vijećnicima u radnim materijalima te je otvorio 
raspravu. 

Vijećnik Tome Dujmović je na prošloj sjednici postavio pitanje te tražio da se pitanje priloži 
zapisniku. Kako o tome u zapisniku nema ni spomena, traži da se to ispravi. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović se složio sa prethodnikom da postavljena pitanja i odgovori na 
pitanja budu sastavni dio zapisnika. Rekao je i kako su dosadašnji odgovori na postavljena vijećnička 
pitanja sramotni. 
Vijećnik Tome Dujmović smatra da, ako je kao vijećnik potrošio određeno vrijeme za napisati pitanje 
s obrazloženjem na stranici formata A4, da je bezobrazno i ponižavajuće na postavljeno pitanje dobiti 
odgovor u nekoliko rečenica. U odgovoru nema ni spomena o pitanjima koje je postavio a ne radi se 
baš o trivijalnim stvarima. 
Gradonačelnik Ivo Mihaljević je odgovorio kako su ponižavajuća sama postavljena pitanja kao i 
opstruiranje rada Gradskog vijeća. Ako oporbeni vijećnici na ovaj način misle doprinijeti svom gradu 
onda i na takvo ponašanje postoji odgovor. Predožio je da vijećnika Juru Stanića zaposlimo u 
gradskoj upravi kako ubuduće ne  bi imali ovakovih problema. 
Vijećnik Jure Stanić podsjetio je gradonačelnika kako po zakonu vijećnik ne može biti pozvan na 
kaznenu odgovornosti zbog iskazanog mišljenja ili izgovorenih riječi. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj pojasnila je vijećniku Staniću kako, kao pravnica po struci, zna da se kod 
razmatranja prijava najprije ulazi u provjeru formalne ispravnosti a slijedom toga, ako podnešena 
prijava formalno nije ispravna, automatski se odbacuje ne ulazeći u sadržaj prijave. Nadalje, pitanje 
koje spominje vijećnik Stanić nije upućeno predsjedniku vijeća već gradonačelniku koji je vijećniku i 
odgovorio. Mi kao gradska uprava smatramo kako je vijećniku odgovoreno na postavljeno pitanje a 
sasvim je druga stvar da li je vijećnik zadovoljan odgovorom ili ne. Zapisniku su priložena dva 
pitanja vijećnika Stanića zajedno sa odgovorima na ista a pitanje vijećnika Tome Dujmovića nije 
vidjela. 
Vijećnik Tome Dujmović je prihvatio obrazloženje pročelnice i rekao kako će ubuduće nastojati da 
postavljena pitanja dođu na prave adrese. 
Vijećnik Jure Stanić rekao je i kako je na prošloj sjednici predložio da treba barem pokušati usvojiti 
proračun konsenzusom, što podrazumijeva i prethodni dogovor koje od proračunskih stavki smanjiti 
a koje povećati, čega također nema u zapisniku. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je rekao kako je takvo ponašanje za svaku osudu jer oporbeni 
vijećnici nisu neki balavci. Treba učiniti zaista sve da bi se odluke stvarno donosile konsenzusom a to 
se može kroz rasprave na radnim tijelima. Međutim, jasno je kako se o tome uopće ne vodi računa a 
time i ruši demokracija. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je dogovoreno da će se vijećnicima dostavljati tonski zapisi 
sjednica što je ovaj puta propušteno.  

I vijećnik Tome Dujmović zatražio je isto uz tonski zapis 3. sjednice. 
Predsjedavajući je zaključio raspravu. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 
vijećnika 8 vijećnika glasovalo „za“, četiri vijećnika glasovali su protiv (vijećnici Marijan – Marinko 
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Filipović, Jure Stanić, Petar Nikolić i Tome Dujmović). Konstatirao je da je zapisnik IV. sjednice 
usvojen većinom glasova nazočnih vijećnika. 

Ad.2. Aktualni sat  

Vijećnik Jure Stanić je rekao kako smatra da kao i svi ostali vijećnici, obzirom da je pitanja postavio 
u pisanoj formi, ima pravo komentirati dobivene odgovore. Na neka pitanja je dobio korektan 
odgovor, dok još dvoji o vjerodostojnosti nekih računa iz „Opuzenskog lita“. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović smatra da je zbog toga dobro da sva pitanja i odgovori budu u 
prilogu zapisnika da bi se mogli i komentirati. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj je ponovila kako gradska uprava smatra da je dala odgovor na 
postavljena pitanja dok vijećnik može ali ne mora biti zadovoljan odgovorom. 

Vijećnik Jure Stanić pitao je zašto gradska uprava nije podržala niti su predstavnici aktualne vlasti 
nazočili otvaranju ovogodišnjeg film festivala. Nezadovoljan je dobivenim odgovorom u kojem piše 
nešto za što on nije pitao. Isto pitanje postavio je i organizatorima OFF-a koji su mu odgovorili kako 
oni kao udruga ne mogu zadirati u pitanja gradske uprave. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj rekla je vijećniku Staniću kako se na ovaj način stavlja u poziciju suca 
koji bi trebao odlučiti tko je u pravu. Također je rekla kako su predstavnici grada nazočili svečanosti 
otvaranja OFF-a iako ne u službenom dijelu. 

Vijećnik Jure Stanić rekao je kako je nezadovoljan dobivenim odgovorom jer nije bio konkretan i 
decidiran te traži dopunski odgovor. Postavio je dva pitanja gradonačelniku. Prvo u svezi 
deposjediranja legalnih zakupoprimaca na području „Luke“ a drugo u svezi otpisa potraživanja 
gradskih prihoda. Pitanja su postavljena u pisanoj formi i priložena zapisniku te je zatražen pisani 
odgovor. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović u ime Kluba oporbenih vijećnika zatražio je da se oporbenim 
vijećnicima osigura prostorija za rad te da se isplate naknade za rad političkih stranaka. Zamolio je 
odgovor u vrlo kratkom roku jer ima određene informacije kako se nekima daju prostorije za rad. 
Vijećnik Tome Dujmović se „zahvalio“ što je pomaknut termin održavanja sjednica; To ga veoma 
ljuti jer smatra da su svi vijećnici izabrani od građana Opuzena te kako nije u redu niti pristojno 
razgovarati na način na koji se razgovara. Zamolio je predsjednika da se drži odredaba Pravilnika o 
radu te barem elementarne pristojnosti. Postavio je pitanja u svezi povrata prostorija za rad GO HSS 
zajedno sa dokumentacijom i postojećim namještajem, te do kada će Opuzen trpjeti kaos koji na 
svakom koraku nastaje zbog nepostojanja komunalnog redarstva. Pitanja su postavljena u pisanoj 
formi i priložena zapisniku te je zatražio pisani odgovor. 

Vijećnik Petar Nikolić podsjetio je kako su 2006. u Opuzenu ustanovljena dva stručna studija što je 
za Opuzen bio zaista veliki događaj ali je također bio iskorišten i za dobivanje političkih poena. 
Zabrinut je ukupnom gospodarskom slikom grada te slabom realizacijom proračuna. Posebno ga 
zabrinjava loša gospodarska perspektiva radno sposobnih kadrova a posebno mladih jer se nova 
radna mjesta ne stvaraju a postojeća se polako gase. Postavio je dva pitanja gradonačelniku: 
- kakvo je danas stanje na polju višeg i visokog obrazovanja u Gradu Opuzenu i iz kojeg razloga 

spomenuti studiji više ne stanuju na ovim prostorima; 
- koliko je u 2013.g. otvoreno novih radnih mjesta, a koliko je ugašeno postojećih te što gradska 

uprava na čelu s njim može poručiti ljudima sa burze rada, čemu se mogu nadati u 2014. godini, 
hoće li za mlade i visokokvalificirane ljude biti radnih mjesta u Opuzenu. 

Gradonačelnik je rekao kako će vijećnik dobiti pisani odgovor. 
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat. 
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Ad.3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2013.  
  godinu i projekcije za razdoblje 2014. – 2015. godine 
 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Petar Nikolić, vijećnik Marijan – Marinko Filipović, vijećnik Jure 
Stanić i pročelnica Nikolina Mrdalj. 
Vijećnik Petar Nikolić pitao je na što se odnosi stavka od 160.000 kuna od prodaje nefinancijske 
imovine te od gradonačelnika dobio odgovor kako se uglavnom radi o prihodima od prodaje 
garsonjera, prema procjeni sudskog vještaka. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović rekao je kako je nonsens proračun jednog grada od samo 7 mln 
kuna. Smatra da vlast definitivno nema viziju razvoja jer nijedan grad u RH nema tako mali 
proračun. Bazirani smo na donacije a ništa nismo poduzeli da se otvori makar jedno proizvodno 
radno mjesto. S druge strane su zato redovite plaće u gradskoj upravi a gradonačelnik je kupio novi 
službeni automobil u vrijeme sveopće recesije. Planiran je proračun od 16,2 mln a ostvaren samo sa 
7,2 mln kuna; Upitao je što smo to napravili, gdje je taj razvoj, radna mjesta i kako mislimo ubuduće 
puniti proračun. Po stavkama iz računskog plana dao je nekoliko primjedbi: 
- zašto se ništa ne poduzima da se spoje grad Opuzen i općina Slivno; 
- razdvojeni su troškovi opuzenskog lita i festivala, vjerojatno da se nešto „zabaškari“ 
- kome služi Turistička zajednica od koje nema nikakvih prihoda, da li samo zato da neko prima 

plaću. Smatra da to dugoročno ne može funkcionirati; 
- zašto na sjednicama Vijeća nema novinara ili barem radijskog prijenosa barem početka sjednice i 

aktualnog sata; 
- imamo u proračunu dva rukometna kluba, smatra da je to previše za jedan mali grad te da 

trebamo naći način za koncentrirati kvalitetu u jednom klubu: 
- projekt uređenja „Čatrnje“ planira se godinama kao da je Pelješki most; 
- grad ima kredite koje ne vraća a planiramo nova zaduženja 

Vijećnik Jure Stanić predložio je da se proračun detaljno „pročešlja“; Došao je do podaka da je 
određenom broju građana „na ruke“ isplaćeno oko 25,5 tisuća kuna. Osporava pravo na jednokratne 
pomoći pojedincima koji su istovremeno u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta; Traži da 
gradonačelnik „pročešlja“ popis korisnika socijalne pomoći i uputi dopis „socijalnom“ da se osobe 
koje su istovremeno korisnici državnog zemljišta skinu sa tog popisa. Također smatra da i grad treba 
uskratiti takve pomoći. Po ostalim stavkama dao je još nekoliko primjedbi: 

- nedostaju zahtjevi sa izvješćima o radu i utrošku dobivenih sredstava proračunskih korisnika i 
smatra da tu treba „rezati“; 

- smatra da „opuzensko lito“ treba dati u koncesiju te uprihoditi barem jednu kunu a ne trošiti 300-
tinjak tisuća kuna. Vjerojatno su troškovi i veći jer nema stavke za odrađene fizičke poslove što 
netko sigurno plaća i pita se da li to sebi možemo priuštiti. Smatra da se moramo ponašati 
racionalno; 

- upitao je da li možemo npr. kupiti razglas za potrebe opuzenskog lita, a ako ga možemo isplatiti 
za 2-3 godine onda smatra da to trebamo napraviti jer već 10 godina za te usluge plaćamo velike 
račune. 

 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo „za“ a 4 „protiv“ (vijećnici 
Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure Stanić)  te da je većinom glasova  
usvojena 

Odluka 
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1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu i 
projekcija za razdoblje 2014-2015. u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Opuzena. 

Ad.4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2013.g. 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo 
„za“ a 2 „protiv“ (vijećnici Petar Nikolić i Marijan – Marinko Filipović) i 2 „suzdržana (vijećnici 
Tome Dujmović i Jure Stanić) te da je većinom glasova  usvojena 

Odluka 

1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2013. godinu u 
predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.5. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2013. godinu 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo 
„za“ a 4 „protiv“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure 
Stanić)  te da je većinom glasova  usvojena  

Odluka 

1. Donosi se Odluka o izmjeni socijalnog programa grada Opuzena za 2013. godinu u predloženom 
tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

Ad.6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013.g. 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo 
„za“ a 4 „protiv“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure 
Stanić)  te da je većinom glasova  usvojena  

Odluka 

1. Donosi se Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi grada Opuzena za 2013. godinu u 
predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 

Ad.7. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013.g. 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo 
„za“ a 4 „protiv“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure 
Stanić)  te da je većinom glasova  usvojena  

Odluka 
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1. Donosi se Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu grada Opuzena za 2013. godinu u 
predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.8. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
          infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2013. godinu 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović pitao je zašto se konačno ne realizira projekt „Čatrnja“ nego se 
rješavaju drugi projekti koji uopće nisu bili planirani. 

Gradonačelnik je odgovorio kako je konačno gotova nova katastarska izmjera te kako sada imamo 
čisti vlasnički list pa više nema zapreka da se projekt napokon i realizira, što je i planirano.  

Vijećnik Tome Dujmović pitao je da li je izrađen plan za realizaciju projekta. 

Gradonačelnik je odgovorio da postoji idejni plan. Za sada je realna izgradnja prometnice po sredini 
parcele te parkirališnih mjesta sa strana a ima još nekih prijedloga da se npr. izgradi stambeno-
poslovna zgrada sa pasažom i sl. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović rekao je kako su Hrvatske vode napokon počele rješavati 
uređenje obale u Zrinsko-frankopanskoj ulici te kako je vrijeme da se u projekt uključe i Grad, 
Županija i Hrvatske ceste; Građani ionako u toj ulici imaju problema sa parkiranjem i prolaskom 
vozila a zajedničkim snagama bi se uz planirano mogla izgraditi i šetnica i biciklistička staza. Pitao je 
što je sa koordinacijom jer bi bilo logično prije riješiti izgradnju kanalizacijskog sustava. Također 
smatra da gradska javna parkirališta i ceste ne smiju biti mjesto za parkiranje kamiona već treba 
odrediti drugu lokaciju npr. u poduzetničkoj zoni i sl. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo „za“, 1 „protiv“ (vijećnik Jure 
Stanić) i 3 „protiv“  (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović i Petar Nikolić)  te da je 
većinom glasova  usvojena  

Odluka 

1. Donosi se Odluka o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Gradu Opuzenu za 2013. godinu u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom 
glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.9. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za 
djelatnosti  
          iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini na području Grada   
          Opuzena 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo 
„za“ a 4 „protiv“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure 
Stanić)  te da je većinom glasova  usvojena 

Odluka 
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1. Donosi se Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini na području Grada Opuzena za 2013. 
godinu u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.10. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2014. godinu i projekcije za razdoblje  
      2015. – 2016. godine      

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Proračun je planiran u visini 15,2 mln kuna s 
naglaskom na kapitalne projekte. U narednoj godini očekuje se značajniji priliv sredstava od 
legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Predložio je izmjene prijedloga proračuna koji je 
dostavljen vijećnicima u radnim materijalima i to na način da se u cijelosti briše stavka „izrada 
detaljnog plana područja Burćina“ te da se sa stavke „izrada projektne dokumentacije za reciklažno 
dvorište“ smanji sa 250 na 200 tisuća kuna. Ujedno bi u iznosu od 150 tisuća kuna bila otvorena nova 
stavka „komunalna oprema i uređenje zelenih otoka“, što smo u obvezi napraviti do konca 2016. 
godine. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je rekao kako se bez opravdanja planira proračun veći od 
ovogodišnjeg; Izvorni prihodi se sigurno neće znatnije povećati a vrlo su upitne moguće donacije i 
kapitalne pomoći. Raspravljao je i komentirao i po drugim stavkama:  

- situacija sa mandarinama nije sjajna i treba planirati novo zapošljavanje. 
- napravili smo sami dosta štete u Poduzetničkoj zoni, uklonili smo ostatke spomenika te doveli 

poduzeće u stečaj. Pitanje je kako će se riješiti nastalo stanje;  
- planiramo novi kredit a ne vraćamo ni stare; 
- porezni prihodi sigurno neće biti 3,45 mln kuna ako znamo koliki su bili ove godine, a povećani 

su rashodi za zaposlene kao i za tzv. rashodi za ostale usluge ili nespomenute rashodi. Smatra da 
vijećnici moraju znati koje su to „ostale usluge“ i „nespomenuti rashodi“: 

- najavljuje se reorganizacija turističke zajednice u RH a naša se pokazala kao totalno nepotrebna. 
Nije protiv TZ ali smatra kako je treba bolje osmisliti te postići da stvara prihode a ne samo 
trošak; 

- pitao je i koje su to „ostale naknade građanima i kućanstvima“. 
- zašto se izdvajaju velika sredstva za udrugu Opuzenski krnjeval a lani primjerice oporuka nije niti 

pročitana; Slična udruga – Balatura, je puno kulturnija i ipak nešto radi, a proračunska sredstva 
treba i dati onome tko radi; 

- smatra da umjesto za udrugu „Maraton lađa“ sredstva trebamo dati našim lađarima; U cijeloj 
manifestaciji maratona lađa Opuzen se gotovo ni ne spominje a i izmjene posada se od prije 
nekoliko godina obavljaju sa druge strane Neretve; 

- smatra da su rashodi za Crveni križ u redu ali da bi bilo puno bolje da imamo vlastitu 
organizaciju crvenog križa; 

- smatra da bi turistička zajednica trebala financirati uređenje i opremanje javne plaže na Ušću; 
- u programu uređenja gradskih ulica opet su zaboravljene neke ulice koje su na dva koraka od 

Pjace, kao npr. Vrtletina;  
- detaljne planove uglavnom radimo za potrebe privatnih investitora koji bi ih trebali barem 

sufinancirati; 
 

Vijećnik Tome Dujmović je primjetio da su izdvojena vrlo mala sredstva za udrugu Akulturacija i 
Opuzen film festival. Osobno je bio na nekoliko projekcija a posjećenost je bila vrlo dobra. Ne 
prihvaća primjedbe o gay orjentaciji vodstva udruge i ne zanima ga ničije seksualno opredjeljenje 
iako je osobno vrlo konzervativan. Festival nije nikakav „pederluk“ već odlična stvar i grad bi je 
trebao podržati sa više sredstava  za što apelira. Projekt postavljanja umjetne stijene je također vrlo 
dobar iako ne zna da li je u sigurnosnom smislu predviđeno sve što treba jer takva stijena predstavlja 
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potencijalnu opasnost za djecu; Zato njeno postavljanje te kasnije korištenje zahtijeva ozbiljan 
pristup. 

Vijećnik Jure Stanić podnio je tri amandmana na prijedlog proračuna koji su dostavljeni vijećnicima 
u radnim materijalima. Prvi amandman odnosi se na usklađivanje planiranog iznosa troškova 
zaposlenika sa Zakonom predviđenih 20% vlastitih prihoda. Također je predložio da vijeće danas 
donese odluku o privremenom financiranju te da se potom sjedne i pokuša konsenzusom dogovoriti i 
usvojiti proračun za 2014. godinu. Nada se budućoj suradnji koja do sada izostajala a rezultat takvog 
ponašanja su podnešeni amandmani. 

Vijećnik Tome Dujmović se slaže da se, kada se formiraju iznosi za plaće, mora uzimati u obzir 
realizacija iz prošle godine. Pitao je gradonačelnika da li će, ako bude tražio, dobiti odgovor na 
pitanje na što su pojedine udruge potrošile doznačena im sredstva iz proračuna. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj odgovorila je kako Jedinstveni upravni odjel zaprima i obrađuje pristigle 
zahtjeve za donacije iz proračuna, prosljeđuje ih gradonačelniku koji sastavlja konačan prijedlog. 
Gradsko vijeće gradonačelnikov prijedlog usvaja ili ne usvaja, takva je procedura. Vijećniku 
Dujmoviću je odgovorila kako nije nikakav problem doći i izvršiti uvid u određeni predmet. Ne 
prihvaća amandman vijećnika Stanića uz obrazloženje da se stavka „rashodi za zaposlene“ odnosi na 
službenike i namještenike a ne na zaposlene u ustanovama, što znači da ti troškovi ne prelaze 
određenih 20% od vlastitih prihoda. Vijećniku Filipoviću je odgovorila kako ne stoji primjedba da se 
plaće povećavaju jer smo ove godine imali djelatnicu na porodiljskom te komunalnog redara na 
dugotrajnom bolovanju. Iz tog razloga su i izdaci za zaposlene bili nešto manji. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao kako ne odbija niti prihvaća obrazloženje. Pitao je kako kao vijećnik 
može znati da li je gradonačelnik donio ispravni prijedlog odluke ili ne, ako nema prijava programa, 
izvješća o utrošku i sl. U javnom pozivu lijepo stoji da oni koji ne budu zadovoljavali tražene uvjete 
neće dobiti sredstva iz proračuna. 

Predsjedavajući je dao na glasovanje prvi amandman vijećnika Jure Stanića. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 4 glasovalo„za“  (vijećnici Marijan – 
Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure Stanić)  a 8 „protiv“ te da amandman nije 
prihvaćen. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj se složila sa vijećnikom Stanićem kako je Zakonom o sportu određeno 
kako se sportske aktivnosti financiraju isključivo putem programa javnih potreba u sportu kojeg 
Vijeću treba predložiti sportska zajednica, koju za sada nemamo. Pokušali smo inicirati njeno 
osnivanje te razgovarali sa nekoliko potencijalnih članova tog saveza. U tome nažalost nismo uspjeli 
jer su tenzije među potencijalnim članovima bile prevelike. Ne bježimo od zakonske obveze jer 
zakon treba provoditi i u 2014. godini će zasigurno biti formirana sportska zajednica, mada to samo 
po sebi neće bitno promijeniti stavke iz prijedloga proračuna. Smatra da je prijedlog da se do daljnjeg 
ne raspolaže sredstvima planiranim za sufinanciranje sporta previše rigorozan stav za kojeg nema 
stvarne potrebe. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao da je iz obrazloženja shvatio kako je pročelnica za nepoštivanje zakona. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj ponovila je kako je u svom izlaganju nekoliko puta rekla kako zakon 
treba provoditi; Ni državna revizija nikada nije na ovom pitanju inzistirala. 

Vijećnik Jure Stanić je podsjetio kako zakon postoji od 2006. Godine; Pročelnica je spomenula 
„tenzije“ među potencijalnim članovima sportske zajednica te se upitao zbog čega postoje ako se 
znaju kriteriji, očito je kako to nekome odgovara. Predložio je da pročelnica, ako već smatra da je 
njegov stav prerigorozan, prilagodi prijedlog odluke na način da se sportska zajednica formira te da 
se na račun zajednice potom transferiraju sredstva po određenoj dinamici. 
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Pročelnica Nikolina Mrdalj je rekla kako gradska uprava preuzima obvezu iniciranja osnivanja 
sportske zajednice te predložila da u prijedlogu proračuna u stavci „financiranje sportskih klubova i 
udruga“ na kontu 381 stoji „tekuće donacije sportskoj zajednici“ bez analitičkih stavki po 
korisnicima. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao da ima primjedbe i za ostale udruge; Neke udruge nisu dobile ništa a 
neke su dobile i po 10.000 kn a da ništa nisu ni tražile. Ne odustaje od amandmana jer nije 
zadovoljan objašnjenjem. Želi da se korisnike proračunskih sredstava na neki način prisili da se 
ponašaju po zakonu. Taj teret možemo i trebamo skinuti sa sebe. 
 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević je dopunio izlaganje pročelnice te rekao kako smatra da su se u 
međuvremenu okolnosti ipak promijenile nabolje i da su tenzije smanjene. Predložio je da se napravi 
određeni kompromis na način da gradska uprava preuzme obvezu da sazove sve sportske udruge i 
inicira osnivanje zajednice sportova. Klubovi i udruge time ne bi bili oštećeni a stavka „financiranje 
sportskih klubova i udruga“ na kontu 381 će se preimenovati u stavku „tekuće donacije sportskoj 
zajednici“. 

Predsjedavajući je na traženje oporbenih vijećnika odredio pauzu u 1535 sati. 

Sjednica je nastavljena u 1554. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović zahvalio se predsjedniku na stanci koju su iskoristili za 
konzultacije te ponovio kako oporbeni vijećnici moraju imati neku prostoriju u kojoj mogu raditi i 
razgovarati a ne da se kao danas sastaju po okolnim kafićima. 

Vijećnik Jure Stanić predložio je da kandidat oporbe bude prihvaćen kao član Povjerenstva za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH; U tom slučaju bi u potpunosti odustao 
od predloženog amandmana pa čak i od sva tri amandmana i to samo iz razloga jer smatra kako svi 
zajedno moramo donositi odluke. Smatra kako je planiranih 8.000 kn za udrugu Akulturacija zaista 
premalo u odnosu na neke druge udruge od kojih su neke tek formirane, iako osobno nema ništa 
protiv ni jedne od udruga.  

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović složio se s prijedlogom vijećnika Stanića te dodao kako sve 
udruge koje participiraju u proračunskim sredstvima moraju napraviti programe kao i podnijeti 
izvješća o radu i utrošku dobivenih sredstava. 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević je zamolio pauzu od 5 minuta što je predsjedavajući i odobrio u 1600 
sati. 

Sjednica je nastavljena u 1607 sati. 

Predsjedavajući je rekao kako je Klub vijećnika HDZ-a i HSLS-a odlučio da se 2. amandman 
vijećnika Stanića da na glasovanje. 

Vijećnik Jure Stanić pitao je predsjedavajućeg da li je svjestan posljedica takve odluke te kako daje 
na glasovanje prijedlog koji nije u skladu sa zakonom. 

Predsjedavajući je dao na glasovanje drugi amandman vijećnika Jure Stanića. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 4 glasovalo „za“ (vijećnici Marijan – 
Marinko Filipović, Tome Dujmović, Petar Nikolić i Jure Stanić)  a 8 „protiv“ te da amandman nije 
prihvaćen. 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević kao predlagač rekao je kako mijenja prijedlog proračuna dostavljen 
vijećnicima na stavci 381 „financiranje sportskih klubova i udruga“ koji sada glasi: „tekuće donacije 
savezu sportova“ u iznosu od 467.000 kn. O 3. amandmanu vijećnika Stanića kojim predlaže da se 
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udrugi Akulturacija planirana donacija poveća na 50.000 kuna već je bilo govora u više navrata. Grad 
je udruzi Akulturacija pomagao i više od stvarnih mogućnosti, ali smo svejedno bili izloženi 
medijskim napadima i kritizirani kako uopće ne pomažemo, što nije odgovaralo istini. Sve je to vrlo 
jasno više puta rečeno i predsjedniku udruge. Ove godine smo ukinuli neke manifestacije zbog 
nedostatka sredstava a za film-festival smo procijenili da će se, kao mladi i poduzetni ljudi, lakše 
snaći, što su oni naposljetku i pokazali. Ove smo godine planirali iznos koji objektivno možemo 
obzirom na proračun, iako je jasno kako je to mizeran iznos u sveukupnom proračunu festivala.  

Vijećnik Jure Stanić rekao je kako zaista nije pratio spominjana medijska prepucavanja. Ne želi da ga 
itko uvlači u osobne sukobe ali želi pripomoći da se postigne zadovoljavajuće rješenje. 

Predsjedavajući je dao na glasovanje treći amandman vijećnika Jure Stanića. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 4 glasovalo „za“ te da amandman nije 
prihvaćen. 

Vijećnik Petar Nikolić je zamolio da se pokušaju nači dodatna sredstva iz proračuna za Amatersko 
kazalište te podsjetio kako udruga jako dobro radi te su ove godine imali čak tri premijere. 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević je predložio da se sredstva za udrugu Amatersko kazalište Opuzen 
povećaju sa 5 na 8 tisuća kuna, na teret stavke „ostali izdaci za kulturu“. 

Predsjedavajući je dao na glasovanje prijedlog gradonačelnika. Nakon provedenog glasovanja 
konstatirao je da je svih 12 nazočnih vijećnika glasovalo „za“ te da je prijedlog gradonačelnika 
prihvaćen. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović komentirao je prevelike rashode za materijal i energiju te za 
održavanje zelenih površina. Smatra kako na stavci „održavanje zelenih površina“ možemo uštedjeti 
barem 50-100 tisuća kuna a sve bi poslove jednako kvalitetno odradili učenici srednje poljoprivredne 
i tehničke škole. Predložio je da se planirani iznos sa 300 smanji na 100 tisuća kuna a ostatak 
sredstava preusmjeri na srednju školu. 

Gradonačelnik je rekao kako je prijedlog neozbiljan i u neskladu sa zakonom o komunalnom 
gospodarstvu. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je rekao kako nije zadovoljan odgovorom. Planirani iznos se 
sigurno može smanjiti kada bi se proveo javni natječaj, a ne da se radi kao do sada izravnom 
pogodbom. 

Vijećnik Jure Stanić predložio je da se Zavodu za socijalno osiguranje prijave ljudi koji su korisnici 
državnog zemljišta te istovremeno i korisnici socijalne pomoći. Postojeće stanje je neprihvatljivo i 
takve osobe treba brisati sa liste korisnika socijalne pomoći. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog gradonačelnika, sa izmjenama koje je predložio na 
današnjoj sjednici, dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 
nazočnih vijećnika 8 glasovalo „za“ , 2 „protiv“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović i Jure Stanić), 
2 „suzdržana“  (vijećnici Tome Dujmović i Petar Nikolić), te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Donosi se Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2014. godinu i projekcija za razdoblje 2015. – 
2016. godine u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Opuzena. 

 
Ad.11. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu  
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Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 12 nazočnih vijećnika 8 glasovalo 
„za“ , 2 „protiv“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović i Jure Stanić), 2 „suzdržana“ (vijećnici Tome 
Dujmović i Petar Nikolić), te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu u predloženom 
tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

Predsjedavajući je konstatirao da je u 1624 sjednicu napustio vijećnik Slavomir Prović te da je 
nazočno 11 vijećnika. 

 

Ad.12. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je pitao gradonačelnika da li će se držati obećanja da će mo o 
ovom kao i o još nekim pitanjima zaista razgovarati te nastojati postići konsenzus. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“ , vijećnik Tome Dujmović 
bio je „suzdržan a vijećnici Marijan – Marinko Filipović,  Jure Stanić i Petar Nikolić nisu se izjasnili, 
te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Usvaja se Socijalni program Grada Opuzena za 2014. godinu u predloženom tekstu. Tekst odluke 
objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Ponovio je kako je prethodno jednoglasno 
donesena odluka za povećanje planiranog iznosa za Amatersko kazalište Opuzen sa 5 na 8 tisuća 
kuna. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je pitao koliki su prihodi od ulaznica sa festivala. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“ , vijećnik Tome Dujmović 
bio je „suzdržan a vijećnici Marijan – Marinko Filipović,  Jure Stanić i Petar Nikolić nisu se izjasnili, 
te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Usvaja se Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu u predloženom 
tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu  
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Podsjetio je kako je prethodno donesena odluka u 
svezi financiranja sportskih klubova i udruga, te da članak 4. Prijedloga Programa shodno tome treba 
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glasiti „Grad Opuzen je u proračunu za 2014. godinu osigurao sredstva u iznosu od 467.000 kn koja 
će biti doznačena  sportskoj zajednici. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je rekao kako je predloženo i da se sredstva planirana za 
udrugu Maraton lađa preusmjere na sufinanciranje naših lađara. 

Gradonačelnik je odgovorio kako naši lađari dobiju potrebna sredstva kroz Udrugu za očuvanje 
neretvanske baštine.  

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović pitao je zašto se daju sredstva rukometnim veteranima a ne 
mladima. Ako veterani žele i dalje rekreativno igrati neka to onda i plate. Čak se planiraju sredstva za 
neki avanturistički klub. Smatra kako se ponašamo kao pijani milijunaši a svaka lipa nam je važna. 

Vijećnik Kristijan Soče odgovorio mu je da će o tome odlučiti savez sportova, a pročelnica Nikolina 
Mrdalj je rekla kako je upravo Avanturistički klub Osmica zaslužan što smo dobili sredstva za 
postavljanje umjetne stijene u gradskom parku. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“ , 4 „protiv“  (vijećnici 
Marijan – Marinko Filipović,  Jure Stanić i Tome Dujmović) a vijećnik Petar Nikolić bio je 
„suzdržan, te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Usvaja se Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu u predloženom 
tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.15.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu  
             Opuzenu za 2014. godinu 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović pitao je kada će konačno krenuti realizacija nastavka projekta 
izgradnje kanalizacijskog sustava kroz Trnovo. 

Gradonačelnik je pojasnio kako smo tek nedavno dobili „zeleno“ svjetlo od Agencije za provedbu 
natječaja. Kasnilo se iz razloga jer oglasnik javne nabave nije bio prilagođen novim pravilima nakon 
ulaska Hrvatske u Europsku uniju. 

Vijećnik Jure Stanić pitao je ima li mogućnosti da se stave cijevi i djelomično naspe kanal na 
području Kekovac u dužini od dvadesetak metara, ako se u skoro vrijeme tu neće graditi kanalizacija. 

Gradonačelnik se složio sa vijećnikom kako je u tom dijelu potrebno intervenirati, a glavni je 
problem neriješena kanalizacija. Već smo pokušali riješiti to pitanje nasipanjem ali smo u toj namjeri 
zaustavljeni  upravo zbog neriješenog pitanja kanalizacije. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“ ,vijećnici Petar Nikolić i 
Tome Dujmović bili su „suzdržani a vijećnici Marijan – Marinko Filipović i Jure Stanić nisu se 
izjasnili, te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 
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1. Usvaja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 
2014. godinu u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Opuzena. 

 

Ad. 16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.  
             Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević.  

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo 
„za“, vijećnik Marijan – Marinko Filipović glasao je „protiv“ a vijećnici Tome Dujmović, Jure Stanić 
i Petar Nikolić nisu se izjasnili, te da je većinom glasova usvojena  

Odluka 

1. Usvaja se Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena u predloženom tekstu. 
Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad. 17. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta  
             za 2014. godinu 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je pratio nalaze državne revizije koja je utvrdila kako sredstva od 
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta nisu namjenski korištena. Smatra da je problem u 
izvršnoj vlasti jer se ne poštuju potpisani ugovori, zakoni ni upute državne revizije. Volio bi kad bi se 
u 2014. godini počeo provoditi zakon te da se pokrene postupak raskida ugovora za neplatiše. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“, vijećnici Marijan – 
Marinko Filipović  i Tome Dujmović glasali su je „protiv“ a vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić nisu 
se izjasnili, te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Usvaja se Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta              
za 2014. godinu u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Opuzena. 

 
Ad. 18. Prijedlog odluke Odluke o porezima Grada Opuzena 
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. 

Vijećnik Jure Stanić rekao je kako je prijedlog odluke na tragu njegova vijećnićkog pitanja u svezi 
naplate poreza na kuće za odmor. To je dobro ali se sa nekom dijelovima predložene odluke ne može 
složiti. Nada se da će se pozvati na zakon jer su građani dužni sami prijaviti tsakve kuće za odmor. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović  smatra kako nije problem u samoj odluci već u provođenju 
odluke. Smatra kako je veći problem korištenje javnih površina nego neplaćanje poreza na kuće za 
odmor a također smatra kako nije korektno da su iznosi poreza na tvrtku isti i za velike i za male 
tvrtke. Također smatra kako je i u ovome slučaju potrebno nešto poduzeti protiv neplatiša. Toliko se 
terasa koristi na javnim površinama a prihoda nigdje; I po tome se vidi kako se upravlja. 
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Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 8 glasovalo „za“, vijećnik Petar Nikolić bio 
je suzdržan a vijećnici Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović i Jure Stanić nisu se izjasnili, te 
da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Usvaja se Odluka o porezima Grada Opuzena u predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 

Ad. 19. Prijedlog za imenovanje člana grada Opuzena u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na   
             poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. Grad Opuzen u Povjerenstvu ima dva predstavnika 
od kojih jednog imenuje Vijeće a drugog gradonačelnik. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je većina u Vijeću neprihvaćanjem prijedloga da kandidat oporbe 
bude član Povjerenstva za dodjelu zakupa dokazala kako nikome neće dati doći do papira. Smatra 
kako ovakav način rada i suradnje sa oporbom nije korektan i kako očito nešto nije u redu. Oporba će 
predložiti svog kandidata. Izrazio je sumnju i izražavat će je sve dotle dok ne bude mogao doći do 
dokumentacije koji će ga razuvjeriti. Ništa se ne poduzima nego se naprotiv pravi gluh i slijep. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović  smatra kako se radi o državnoj zemlji te kako svi građani 
trebaju imati ista prava. Oporba je zato i tražila da se uključi u rad tog Povjerenstva. Ako već neće 
moći na ovaj način oporba će zatražiti da ima svog promatrača u Povjerenstvu. Smatra kako je od 5 
članova minimum da barem jedan bude iz redova oporbenih vijećnika. 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević je predložio imenovanje Andrije Zonjića za člana Povjerenstva. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović  je u ime Kluba oporbenih vijećnika predložio imenovanje 
vijećnika Jure Stanića za člana Povjerenstva. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu. Dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Marijana – Marinka 
Filipovića. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 11 vijećnika „za“ glasovalo 4 
vijećnika te da prijedlog nije usvojen.  

Dao je na glasovanje prijedlog gradonačelnika Ive Mihaljevića. Nakon provedenog glasovanja 
konstatirao je da je od 11 vijećnika 7 vijećnika glasovalo „za“ te je većinom glasova usvojen 

Zaključak 

1. Predlaže se imenovanje Andrije Zonjića za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na             
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kao predstavnika Grada Opuzena . 

 

Ad. 20. Prijedlog za imenovanje člana grada Opuzena u Povjerenstvu za procjenu troškova  
             stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u  
             funkciji poljprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost  
             drvne mase 

Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj a gradonačelnik Ivo Mihaljević je predložio da se 
gosp. Luka Popović imenuje za člana Povjerenstva. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović je predložio da se za člana Povjerenstva imenuje gosp. Jure 
Stanić. 
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Predsjedavajući je zaključio raspravu. Dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Marijana – Marinka 
Filipovića. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 11 vijećnika „za“ glasovalo 4 
vijećnika te da prijedlog nije usvojen.  

Dao na glasovanje prijedlog gradonačelnika. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 11 
nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“ te da je većinom glasova usvojen 

Zaključak 

1. Predlaže se imenovanje Luke Popovića za člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u 
funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljprivredne   
proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase, kao predstavnika 
Grada Opuzena. 

 
Ad.21. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Metkoviću 
 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević predložio je da se Stanko Salacan predloži za suca porotnika za 
Općinski sud u Metkoviću. 

Vijećnik Jure Stanić predložio je imenovanje gosp. Nede Babića za suca porotnika u Općinskom 
sudu u Metkoviću. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu. Dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Jure Stanića. Nakon 
provedenog glasovanja konstatirao je da je od 11 vijećnika „za“ glasovalo 4 vijećnika te da prijedlog 
nije usvojen.  

Dao je na glasovanje prijedlog gradonačelnika Ive Mihaljevića. Nakon provedenog glasovanja 
konstatirao je da je od 11 vijećnika „za“ glasovalo 7 vijećnika te je većinom glasova usvojen 

 

Zaključak 

1. Predlaže se imenovanje Stanke Salacana za suca porotnika u Općinskom sudu u Metkoviću. 

 
Ad.22.  Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu 
 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović  je rekao kako smatra da nam je obrana od poplava jedan od 
najvažnijih elemenata te kako preventivno treba razmišljati o zaštiti desne strane obale jer se lako 
može dogoditi da uskoro moramo podizati postojeće nasipe za 10-20 cm. 
Vijećnik Tome Dujmović pitao je da li će izgradnja vodoobrambenog nasipa u Metkoviću imati 
negativnog utjecaja na okoliš i da li će njegovom izgradnjom doći do povećanja vodostaja, što je 
smatra neminovno.  

Gradonačelnik Ivo Mihaljević rekao je kako je o tome već razgovarao sa nekim stručnjacima te kako 
mu je odgovoreno da bi mi, kada budu završeni planirani radovi, zasigurno imali problema kada bi se 
ponovile preklanjske poplave . 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo „za“, vijećnici Marijan – 
Marinko Filipović, Petar Nikolić, Tome Dujmović i Jure Stanić bili su suzdržani, te da je većinom 
glasova usvojena 
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Odluka 

1. Usvaja se Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013. Godinu u predloženom tekstu. Tekst 
odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te prijedlog odluke dao na 
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 7 glasovalo 
„za“ a 4 „suzdržana“ (vijećnici Marijan – Marinko Filipović,  Jure Stanić, Petar Nikolić i Tome 
Dujmović) te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini u 
predloženom tekstu. Tekst odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.24. Suglasnost na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Opuzen 
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. Pojasnila je kako je važeći statut usvojen prije 
dvadesetak godine te ga je bilo potrebno uskladiti sa izmijenjenim zakonskim odredbama, promijeniti 
mjesto sjedišta i sl. te kako je procijenjeno da je najbolje izraditi prijedlog novog statuta za kojeg je 
zatražena suglasnost. 

Vijećnik Marijan – Marinko Filipović  predložio je da u Upravno vijeće vrtića budu imanovani i 
članovi oporbe. 

Odgovorila je pročelnica Nikolina Mrdalj i rekla kako su predstavnici oporbe i u sadašnjem sastavu 
Upravnog vijeća kojem četverogodišnji mandat ističe sljedeće godine. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 
glasovanja konstatirao je da je od 11 nazočnih vijećnika 8 glasovalo „za“, vijećnici Marijan – 
Marinko Filipović, Jure Stanić i Tome Dujmović bili su suzdržani, te da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

1. Daje se suglasnost na na prijedlog Statuta dječjeg vrtića Opuzen 

Predsjedavajući je konstatirao da je iscrpljen dnevni red sjednice te je zaključio sjednicu u 1710 sati. 
 
                         Zapisničar  
 
                     Andrija Zonjić  
 
 
  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
 
                     Nikolina Mrdalj 

                       Predsjednik 
 
 
                                Mladen Šiljeg 


