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Z A P I S N I K
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održane dana 16. prosinca 2014. godine (utorak) 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, Ivica Mikala, Ivan Curić,
Marijan – Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić
IZOČNI VIJEĆNICI: Ana Lozina, Tome Dujmović i Marija Sršen
Ostali:
Gradonačelnik Ivo Mihaljević
Zamjenik gradonačelnika Mario Bjeliš
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj
Novinari: Liljana Rastočić, radio Narona
Zapisničar: Andrija Zonjić
Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg pozdravio nazočne vijećnike, gradonačelnika,
zamjenika gradonačelnika Marija Bjeliša te pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela. Konstatirao je
da je nazočno 10 vijećnika i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Napomenuo je da
se sjednica Gradskog vijeća tonski snima. Predložio je
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika X. sjednice
2. Aktualni sat
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu i
projekcije za razdoblje 2015. – 2016. godine
4. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu
7. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Opuzenu za 2014. godinu
8. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena
9. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2015. godinu i projekci je za razdoblje 2016. –
2017. godine

10. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2015. godinu
11. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za
2015. godinu
15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015. godini na području Grada Opuzena
17. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2015.god.
18. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2015. godini
19. Prijedlog odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada
Opuzena
20. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima
21. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu
22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
23. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Opuzena
24. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
25. Rješenje o izmjeni rješenja o o imenovanju ulica i trgova na području Grada Opuzena
te otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić dao je primjedbu na povredu Poslovnika u vezi neodgovaranja na vijećnička
pitanja u poslovničkom roku od 20 dana; Od 4-10 sjednice daje iste primjedbe u svezi povrede
Poslovnika a mnogo puta do sada je preko toga prešao; Predsjedavajući je rekao da će poduzeti sve
da se to više ne ponavlja, a to mu nije bilo prvi puta da tako odgovara, međutim ista stvar se opet
ponavlja. Inzistirao je da se danas riješi to pitanje jer ukoliko ne možemo riješiti pitanje stalnog
kršenja Poslovnika onda neka se ni od njega ne očekuju da poštuje Poslovnik.
Ukazao je i na povredu čl. 13 i 14 Poslovnika u svezi dostave podataka potrebnih za obavljanje
dužnosti vijećnika. Poziv za sjednicu dobio je 10. prosinca a 11. prosinca je predao na protokol
zahtjev da mu se dostave dodatne informacije i to prijavnice udruga za sufinanciranje iz proračuna te
evidenciju uplata zakupnine za državno poljoprivredno zemljište do 1. prosinca ove godine, što nije
dobio, čime mu je kao vijećniku onemogućeno da normalno radi. Ovlasti predsjednika vijeća su da te
stvari rješava.
Vijećnik Slavomir Prović apelirao je na vijećnika da se pridržava Poslovnika jer kada se raspravlja o
dnevnom redu sjednice vijećnik pokreće raspravu o Poslovniku čime se također krši poslovnik;
Podsjetio je kako smo sličnu diskusiju imali prije nekoliko sjednica.
Vijećnik Jure Stanić smatra da vijećnik Prović nije u pravu jer osobno ne može čekati aktualni sat da
bi dao takve primjedbe, jer je aktualni sat predviđen za pitanja svih vijećnika kojima je nadalje
ograničen i broj pitanja koja mogu postaviti.
Predsjedavajući je rekao da će pokušati riješiti taj problem sa gradonačelnikom i pročelnicom.
Pročelnica Nikolina Mrdalj ukazala je na odredbe čl. 88. Poslovnika u kojem se daje šire pojašnjenje,
odnosno kako se pisani odgovor daje najkasnije u roku od 20 dana, odnosno na sljedećoj sjednici
vijeća. Također smatra kako vijećnik nije u pravu u svezi roka za dostavu dodatno traženih podataka.
Tražena dokumentacija je obimna i već je dala nalog da se iskopiraju sve prijavnice za kulturu, sport
i socijalu dok će se podaci o uplatama zakupnine dostaviti po okončanju fiskalne godine. Smatra
kako je vijećnik postupio u najmanju ruku nefer prema gradonačelniku a potom i prema svim
djelatnicima Grada komentirajući na društvenim mrežama kako je, zbog nedostavljanja tražene
dokumentacije, dobio dojam kako se dosadašnjim financiranjem sporta i kulture pere novac. Zbog
toga je uz suglasnost gradonačelnika odlučila da se pripremljeni materijali ne dostave vijećniku.
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Vijećnik Jure Stanić smatra kako se čl. 88. Poslovnika ne odnosi na ono o čemu je on govorio; Pisana
vijećnička pitanja se rade u razdoblju između sjednica vijeća; Najbolji dokaz koliko i kako gradska
uprava radi je to što on kao vijećnik još nema odgovore na postavljena pitanja ali ni na dodatna
pitanja. Zato smatra da ima pravo sumnjati kako nešto nije u redu, jer samo ponašanju gradske uprave
ga navodi na sumnju. Nedostavom materijala povrijeđen je Poslovnik Tražio je to isključivo da Želio
je samo provjeriti da li su udruge dostavile tražene podatke i izvješća jer je u u javnom pozivu stajalo
kako se nepotpune prijave neće ni razmatrati. Sukladno čl. 95. Poslovnika zatražio da se točka o
proračunu za 2015. skine s dnevnog reda jer kao vijećnik nije dobio tražene materijale kako bi o
proračunu mogao diskutirati.
Gradonačelnik Ivo Mihaljević smatra da se ide u krivom pravcu i kako je vijećnik Jure Stanić sam sa
sobom u koliziji. S jedne strane izrijekom traži da se odgovori dostave odmah, iako je materijale
zatražio 11. prosinca, a potom se poziva na Poslovnik i rok dostave pisanih odgovora za 20 dana.
Pročelnica Nikolina Mrdalj je negodovala zbog ponašanja vijećnika koji govori jedno pa drugo pa
tako traži usmeno da mu se dostavi opet pismeno.
Vijećnik Jure Stanić zamolio je da ga se ne prekida kada dobije riječ, ponovio je da čl. 88 govori o
pisanim vijećničkim pitanjima te je citirao čl. 88. Poslovnika koji kaže da se na usmeno pitanje na
koje na sjednici nije odgovoreno daje pisani odgovor u roku od 20 dana; Ne zna što tu nije jasno.
Vidio da nedostaju određeni radni materijali što je sutradan zatražio da bi mogao normalno raditi;
Već 6 puta spominje istu povredu Poslovnika na početku sjednice a to pitanje se još nije riješilo.
Predsjedavajući je rekao da će se do sljedeće sjednice nastojati riješiti to pitanje te je dao na
glasovanje predloženi dnevni red.
Vijećnik Jure Stanić je tražio da predsjedavajući iznese svoj stav po pitanju njegove primjedbe o
povredama Poslovnika.
Predsjedavajući je odgovorio kako je već iznio svoj stav, te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao je da je dnevni red usvojen većinom glasova, sa 7 glasova za, vijećnik Jure Stanić glasao
je protiv a vijećnici Petar Nikolić i Marijan Marinko Filipović su bili suzdržani.
Ad.1. Usvajanje zapisnika X. sjednice
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović smatra da je vijećnik Stanić u pravu te da nije dobro da se tako
ponašamo. Misli da se nemogu tek tako stvari preskakati i govoriti kako će sljedeći put biti bolje.
Zašto se ne omogući vijećnicima da normalno obavljaju svoj posao.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te prijedlog zapisnika dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je zapisnik X. sjednice usvojen većinom glasova, sa 7 glasova za i tri
glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić)
Ad.2. Aktualni sat
Predsjedavajući je pozvao vijećnike da postavljaju pitanja.
Vijećnik Petar Nikolić komentirao je kako je intenziviran promet ulicom Strimen, pogotovo sada u
sezoni berbe mandarina; Cesta koja je izgrađena kao nasip danas je prilično nepregledna ali i
nesigurna za promet, posebno za pješake te u dijelu u kojem se priključuje na državnu cestu D8. Pitao
je planira li se rješavanje ovog problema. Rekao je kako je u protekle 2,5 godine uloženo jako malo u
infrastrukturu poduzetničke zone; Otvaranjem stečajnog postupka i oglašavanjem prodaje od strane
Trgovačkog suda dragocjenoj imovini se konstantno ruši cijena, a doživjeli smo i to da se u
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poduzetničkoj zoni sadi kukuruz. Javnost zanima do kada će se čekati završetak stečajnog postupka i
što je sa investitorima koji su trebali realizirati najavljene ili dovršavati započete investicije.
Gradonačelnik je odgovorio kako se slaže da postoje problemi u ulici Strimen, iako formalno postoji
zabrana skretanja u tu ulicu sa državne ceste D8. Podsjetio je kako se radi o nasipu obrane od poplava
u vlasništvu Hrvatskih voda koji je kasnije prilagođen potrebama, asfaltiran je i sada služi kao ulica.
Obzirom da je u tuđem vlasništvu malo je kompliciraniji postupak da se ulica sanira jer su uz
financijska sredstva potrebne i brojne suglasnosti. Vijećnik je govorio o drugom dijelu poduzetničke
zone gdje nismo dovršili radove jer je izvođač radova tvrtka Obšivač iz Metkovića otišao u stečaj.
Što se samog stečajnog postupka tiče, poduzetnička zona je jedina tvrtka u županiji koja je imala
veću vrijednost nekretnina nego dugovanja. Iako smo molili odgodu plaćanja poreznog duga jer smo
imali zainteresirane investitore, državno odvjetništvo nije na to pristalo te je pokrenulo stečajni
postupak koji još traje a potencijalni investitori čekaju krajnji moment za eventualnu kupnju jer im to
zakon omogućava. Ako tvrtka Obšivač stane na zdrave noge nas ništa ne priječi da dovršimo
započete radove.
Vijećnik Jure Stanić postavio je dva pitanja: Kada će se pristupiti sanaciji objekta na Rivi koji je prije
nekoliko godina stradao u požaru. Danas taj objekt predstavlja opasnost od urušavanja a Grad vlasnik
ga je po Zakonu o gradnji dužan sanirati. Pitao je što Grad kao vlasnik objekta misli poduzeti. Drugo
pitanje je: je li se konačno saznalo tko je vlasnik bivše upravne zgrade PIK-a Neretva, je li se plaćaju
obveze prema Gradu i je li vlasnik pozvan da sukladno Zakonu o gradnji sanira objekt kako ne bi više
predstavljao opasnost za građane? Oba pitanja je priložio na zapisnik te je zatražio pisani odgovor.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović komentirao je kako su projekti uređenja čatrnje i vrtletine već
10-15 godina u planu proračuna ali se ništa ne radi, i tako godinama, iako su samo nekoliko koraka
od Pjace. Kad će se raditi sekundarna mreža u Trnovu i put od Trnova do Strimena; Što Grad
poduzima da se napokon povežu Trnovo i Poduzetnička zona jednom pravom ulicom. Predložio je da
se u proračun uvrsti projekt uređenja parkirališta kraj pravoslavne crkve. Zatražio je pisani odgovor.
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat.
Ad.3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu i
projekcije za razdoblje 2015. – 2016. godine
Prijedlog odluke kratko je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Najznačajnije smanjenje u
prihodima bilo je na kreditima jer je tržište pokazalo da je vrijednost radova daleko manja. Neke
kapitalne projete smo pokrenuli a neke zamrznuli, pa tako nismo ušli u projekt „Čatrnja“ za čiju su se
realizaciju napokon stekli uvjeti, tako da taj projekt dalje ostaje u proračunu; Nastojati ćemo dobiti
sredstva na način kako smo i ove godine dobili iz Fonda za regionalni razvoj i to za uređenje dvaju
parkirališta.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić komentirao je kako se već nekoliko godina u proračunu pojavljuju stavke koje se
ne realiziraju. Također, ne vidi da se Gradskom vijeću podnose izvješća o radu te financijsko izvješće
gradskih ustanova - Dječjeg vrtića i Gradske knižnice, iako nije siguran da li to i moraju kao
Vodovod i Čistoća. U proračunu ne postoji stavka „stipendiranje studenata“ a siguran je da se bez
problema i s malo volje može riješiti financiranje barem dvoje-troje studenata.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović komentirao je kako je proračun smanjen 29% što je ogroman
postotak. Po običaju se preskaču kapitalne investicije a uredno isplaćuju plaće. Pitao je što je s
vijećničkim naknadama. Za izgradnju dvaju parkinga je rekao kako je dobro što god se napravi ali
smatra da ima i pametnijih stvari. Prije uređujemo okoliš nego se izgradi objekt umjesto da, obrnuto,
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okoliš uređujemo sredstvima od komunalnog doprinosa. Nemamo razvoja iako je gradonačelnik na
prošloj sjednici rekao kako smo mi najveće gradilište u Dalmaciji, što neće ni komentirati. Sve stake
u proračunu osim plaća se smanjuju. Podsjetio je kako je već dogovoreno da bi udruge vijeću trebale
podnijeti izvješća o svom radu, barem veliki korisnici. Sekundarna mreža je morala pratiti sadašnje
radove u Trnovu a nije napravljena niti projektna dokumentacija.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za i tri glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović,
Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za
2014. godinu i projekcije za razdoblje 2015. – 2016. godine. Konstatirao je da je od 1210 sati nazočna
i vijećnica Marija Sršen te da je na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Ad.4. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako mu je žao ako ga se krivo shvaća, jer je molio samo da se
uspostavi jedan normalan dijalog; Interesira ga kako su se neke udruge npr. Crobatia i Počasni
bleiburški vod našle u rebalansu proračuna a slijedom toga i u socijalnom programu; Očito postoji
problem nedostatka tražene i potrebne komunikacije.
Pročelnica Nikolina Mrdalj je rekla kako se radi o udrugama koj ne spadaju ni u kulturu ni sport, a
bave se civilnim društvom.
Vijećnica Marija Sršen pojasnila je kako je Crobatia humanitarna udruga koja se bavi izradom
predmeta čijom prodajom zarade sredstva koja se doniraju bolesnoj djeci.
Vijećnik Jure Stanić nije imao nikakve loše namjere već se samo upitao kako su se uopće našle u
ovom proračunu.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović smatra da nitko pametan neće glasati za predloženu odluku. U
programu je navedeno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa iako nije objašnjeno kome i
zašto; Smatra da su se od toga mogli osigurati sredstva za socijalno ugrožene ili studente. Također, ne
možemo glasati o prijedlogu odluke ako nam udruge, korisnici ovih sredstava, prethodno nisu dali
izvješća o svom radu i utrošku sredstava koja su im donirana iz proračuna.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za, dva glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović i
Jure Stanić) a vijećnik Petar Nikolić bio je suzdržan, usvojena Odluka o izmjeni socijalnog programa
Grada Opuzena za 2014. Godinu.
Ad.5. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović smatra da je pametno da je u prijedlog odluke uvrštena i srpska
pravoslavna crkva te da je to jedan od načina da se dogovorimo oko uređenja parkirališta što je već
predložio. Ne zna zbog čega je predloženo povećanje sredstava za Festival iako nam nije podnešeno
nikakvo izvješće o radu niti o prihodima i rashodima.
Gradonačelnik Ivo Mihaljević odgovorio je kako je Dubrovačko-neretvanska županija donirala
festivalu iznos od 30.000 preko Grada.
Vijećnik Jure Stanić podsjetio je kako lani reagirao i rekao kako velika većina udruga ne udovoljava
uvjetima iz javnog poziva jer nema, odnosno nije dostavila, traženu dokumentaciju.
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Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za i tri glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović,
Jure Stanić i Petar Nikolić), usvojena Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada
Opuzena za 2014. godinu.
Ad. 6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014.
Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima u radnim materijalima a kratko ga je obrazložio
gradonačelnik Ivo Mihaljević. Podsjetio je kako je Zajednica sportova osnovana tek lani te da će
dostaviti izvješće o radu i utrošku sredstava po isteku kalendarske godine. Osobno je vidio radni
prijedlog izvješća te je siguran kako se sredstva doznačena iz proračuna doznačuju udrugama
sukladnio prethodnom dogovoru.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović je rekao kako nemamo nikakav prijedlog kome se i koliko
sredstava planira niti izvještaja o utrošku sredstava o kojem je gradonačelnik govorio, a vijećnik Jure
Stanić opetovano je podsjetio kako su sve udruge u obvezi i moraju dostaviti izvješća o radu te
financijska izvješća
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za i tri glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović,
Jure Stanić i Petar Nikolić), usvojena Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada
Opuzena za 2014. godinu.
Ad. 7. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2014. godinu
Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima u radnim materijalima.Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić komentirao je kako uređujemo centar i dovodimo ga u prihvatljivo stanje. Pitao
je što je s odvodnjom u ulici Jakova Gotovca.
Gradonačelnik je odgovorio kako se intenzivno radi na rješenju odvodnje u ulici Jakova Gotovca. Sa
direkcijim Hrvatskih cesta dogovoreno je financiranje tih radova u iznosu od oko 375 000 kuna koja
će platiti ceste, sredstva su osigurana a sada ostaje samo pitanje procedure javne nabave. Grad treba
financirati nabavku pumpe te priključak struje u ukupnoj vrijednosti od oko 100 tisuća kuna.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za i tri glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović,
Jure Stanić i Petar Nikolić), usvojena Odluka o o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2014. godinu
Ad.8. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena
Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima u radnim materijalima.Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za i tri glasa protiv
(vijećnici Marijan Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić), usvojena Odluka o izmjeni
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programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena
Ad.9. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2015. godinu i projekci je za razdoblje
2016. – 2017. godine
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Iako prijedlog proračuna izgleda pomalo
preambiciozno znatan iznos planira se od zaduživanja čime će se realizirati određeni kapitalni
projekti kao npr. uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva koji se nalaze uglavnom
na državnom zemljištu, što se sufinancira novcem iz EU. Na tome se radilo cijele ove godine a i dio
2013. tako da spremno čekamo raspisivanje natječaja. Planirano je uređenje i opremanje javne plaže
na Ušću teređenje nogostupa u ul. Nikole Nonkovića koji je sada praktično parking prostor. Planirano
je malo smanjenje po pitanju prihoda od poreza na dohodak od oko 100.000 kn ili 5%. Ove godine
smo realizirali dva projekta sredstvima iz proračuna opće države (sufinanciranje Ministarstva
regionalnog razvoja) realizirali tako da mislimo ove godine realizirati treći. Planirani prihodi od
prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova jer imamo još nekoliko
stanova i garsonjera koje stanari prethodnih godina nisu otkupili niti na drugi način regulirali svoj
status. Rashodi su analitički prikazani u posebnom dijelu proračuna. Zadržali smo se na razili netom
usvojenog rebalansa i nismo išli na nikakva povećanja već na određena lagana smanjenja. Donacije
udrugama su u pravilu smanjivane. U svezi stipendiranja studenata došli smo do spoznaje kako
moramo promijeniti pravilnik odnosno kriterije stipendiranja studenata. Mnogo je ljudi dolazilo
raspitivati se o mogućnosti stipendiranja i vidjeli smo kako većina učenika ne može udovoljiti
kriterijima iz sadašnjeg pravilnika.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović smatra da se mora planirati izgradnja ulice od Trnova do
Poduzetničke zone te da je to najveći prioritet i buduća gradska žila kucavica. Također sve treba
napraviti da se postojeća Zrinsko-Frankopanska ulica naspe i proširi, te da se to pokuša
proglašavanjem javnog interesa. Smatra da ta dva projekta moraju naći svoje mjesto u proračunu.
Također je predložio da se iznos od 12.000 kn planiran za Crveni križ Metković preusmjeri Društvu
dragovoljnih davatelja krvi ili da osnujemo svoj Crveni križ.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za, dva glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović i
Jure Stanić) a vijećnik Petar Nikolić bio je suzdržan, usvojena Odluka o Proračunu Grada Opuzena za
2015. godinu i projekci je za razdoblje 2016. – 2017. godine.
Ad.10. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2015. godinu
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. Ukazala je na čl. 10 koji je napisan nakon sugestija
HBOR-a i Ministarstva financija što će nam tijekom godine trebati prilikom planiranog zaduživanja.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović rekao je kako mu nije jasno kako se može donijeti ovakva
odluka, odnosno da se Grad zaduži za 12 mln kuna iako je ukupan proračun oko 10 mln kuna; Koliko
mu je poznato maksimalni iznos zaduženja je 20% vlastitih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.
Pročelnica Nikolina Mrdalj je podsjetila kako se maksimalni iznos zaduženja za 20% vlastitih
prihoda ostvarenih u prethodnoj godini ne odnosi za zaduženja iz programa EU.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je sa 8 glasova za i tri glasa protiv (vijećnici Marijan Marinko Filipović,
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Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluka o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2015.
godinu.
Ad.11. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj
Vijećnik Marijan Marinko Filipović komentirao je stavku sufinanciranja prijevoza učenika jer smatra
da mi ne možemo plaćati da naši učenici idu drugdje već pomagati našoj školi na sve načine kako bi
imali pravu i stabilnu srednju školu.
U raspravi su sudjelovali još i vijećnici Jure Stanić i Marija Sršen.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i tri glasa protiv (vijećnici Marijan
Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić), usvojen Socijalni programa Grada Opuzena za 2015.
godinu
Ad.12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović bi htio vidjeti prihode Festivala od sponzora i ulaznica a isto
tako i za Maraton lađa; Ne zna koja je uopće uloga Opuzena u Maratonu iako je kod nas sve i
započelo a danas smo posve marginalizirani.
Vijećnik Jure Stanić ponovio je kako su udruge u obvezi priložiti izvješća; Na ovaj način nema na
temelju čega raspravljati niti odlučiti.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva glasa protiv (vijećnici Marijan
Marinko Filipović i Jure Stanić), usvojen Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015.
godinu.
Ad.13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj.
Vijećnik Jure Stanić smatra kako se programom samo odredio paušalni iznos jer se drugačije nije ni
moglo. Očekuje izvješće Zajednice sportova o utrošku sredstavau 2014. na sljedećoj sjednici Vijeća.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović je ponovio kako se ne smije zaobilaziti Gradsko vijeće te kako
stoji obveza svih udruga o izvješćivanju vijeća o radu te o utrošku doniranih sredstava. Također je
predložio da preispitamo opravdanost doniranja sredstava dvama rukometnim klubovima jer smatra
da nam je dovoljan po jedan muški i ženski klub.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i tri suzdržana glasa (vijećnici
Marijan Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić), usvojen Program javnih potreba u sportu
Grada Opuzena za 2015. godinu.
Ad.14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Opuzenu za 2015. godinu
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj.
8

Vijećnik Marijan Marinko Filipović rekao je kako u Programu ne vidi ulicu do Poduzetničke zone
kao ni parkiralište uz pravoslavnu crkvu o čemu je bilo rasprave na sjednici.
Pročelnica Nikolina Mrdalj je odgovorila vijećniku da je svoje prijedloge trebao iznijeti u raspravi o
proračunu. Ideje su dobrodošle ali sve projekte moramo planirati i kroz proračun iako tijekom godine
uvijek možemo nešto poduzeti ako se za to ukaže prilika.
Gradonačelnik Ivo Mihaljević je rekao kako je državna agencija za upravljanje državnom imovinom
jedini put na koji možemo pokušati riješiti vlasničke odnose iako smo tijekom nove katastarske
izmjere pokušali uknjižiti trasu ceste na Grad; U tom bi slučaju procedura bila daleko jednostavnija.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović je siguran kako bi osobno to brzo i lako riješio.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasov,a sa 8 glasova za, dva glasa protiv (vijećnici Marijan
Marinko Filipović, Jure Stanić) i jednim suzdržanim glasom (vijećnik Petar Nikolić), usvojen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2015. godinu.
Ad.15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini na području Grada Opuzena
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj.
Vijećnik Jure Stanić osvrnuo se na stavku održavanja nerazvrstanih cesta i pitao gdje se razvrstavaju
sredstva od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.
Vijećnik Petar Nikolić pitao je tko je zadužen za održavanje oborinske vode u ulici Smokovo a ima
još takvih primjera, pogotovo u slabije naseljenim dijelovima Grada. Smatra da o tome treba povesti
više računa.
Gradonačelnik Ivo Mihaljević je rekao kako ima zakona i propisa koji su u koliziji; Kao primjer je
naveo Hrvatske vode koje promptno reagiraju ako neko parkira prikolicu na inundacijski pojas s
obrazloženjem kako je to njihovo vlasništvo, a s druge strane nama se daje nalog da uklonimo smeće
sa područja kojim one gospodare. Ili drugi primjer kada se u u njihovu kanalu nađe uginula krava veterinarski inspektor daje nama nalog za postupanje. To je obrazac njihova ponašanja i zakoni su
napisani tako da oni imaju sva prava a nikakve obveze. U takvim smo slučajevima smo jednostavno
nemoćni.
Vijećnik Jure Stanić se slaže da svak treba voditi računa u svom resursu. Mi imamo komunalnog
redara i kojemu treba dati nalog da vidi tko baca mandarine i drugi otpad tamo gdje to nije
dozvoljeno ali se ipak radi.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović napustio je sjednicu u 1400 sati.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za, jednim glasom protiv (vijećnik, Jure
Stanić) i jednim suzdržanim glasom (vijećnik Petar Nikolić), usvojen Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini na
području Grada Opuzena.
Ad.16. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2015.god.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
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jednim glasom suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić), usvojena Odluka o rasporedu sredstava za
rad političkih stranaka za 2015.god.
Ad.17. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2015. godini
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj.
Predsjedavajući je konstatiraoda nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić), usvojena Odluka o korištenju sredstava ostvarenih
od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u
2015. godini.
Ad.18. Prijedlog odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu
Grada Opuzena
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. Pojasnila je kako se odluka donosi ponajprije zbog
preostalih stanova u vlasništvu Grada. Odlukom se u detalje pojašnjava sam postupak.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić), usvojena Odluka o načinu, uvjetima i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opuzena.
Ad.19. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima
Obrazloženje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić), usvojena Odluka o komunalnim djelatnostima
Ad.20. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić), usvojena Analiza sustava zaštite i spašavanja za
2014. godinu.
Ad.21. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je većinom glasova, da su sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić), usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja u 2015. godini.
Ad.22. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada
Opuzena
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Postupili smo sukladno preporukama nadležne
policijske uprave te izradili Prijedlog odluke.
10

Vijećnik Jure Stanić pitao je postoji li rok do kada Vijeće treba usvojiti Program iz članka 4. a
odgovorili su gradonačelnik i pročelnica da je rok za donošenje Programa do konca travnja sljedeće
godine.
Predsjedavajući je zaaključio raspravu te je prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i jednim suzdržanim glasom
(vijećnik Jure Stanić), usvojena Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području
Grada Opuzena u predloženom tekstu. Prijedlog odluke prilaže se zapisniku a objaviti će se u
Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.23. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
Prijedlog članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen dao je gradonačelnik Ivo Mihaljević. Za
članove je predložio: Mariju Sršen, Pero Nikolića i Ivana Curića.
Predsjedavajući je konstatirao da nema drugih prijedloga te je prijedlog gradonačelnika dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojena
Odluka
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
1. Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen iz reda javnih djelatnika, kao predstavnike
Grada Opuzena, imenuju se: Marija Sršen, Pero Nikolić i Ivan Curić.
2. Ova odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.24. Rješenje o izmjeni rješenja o o imenovanju ulica i trgova na području Grada Opuzena
Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Zbog nomotehničke greške prilikom donošenja
Odluke 1993. godine, danas mnogi građani imaju problema sa osobnim dokumentima te je višekratno
traženo da se to ispravi.
Predsjedavajući je prijedlog Rješenja dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je
da je jednoglasno usvojeno
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju ulica i trgova na području Grada Opuzena
1. Rješenje o imenovanju ulica i trgova na području Opuzena (“Neretvanski glasnik” 3/93) mijenja
se u članku 1. stavak 1. na način da se:
-

točka 41. mijenja i glasi: „Ulica JASENSKA obuhvaća ulicu jugozapadno od Jadranske
magistrale od nadvožnjaka do benzinske postaje“.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 1425 sati.
Zapisničar
Andrija Zonjić

Predsjednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Šiljeg
Nikolina Mrdalj
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