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 Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 sa XIII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 

 održane dana 17. travnja 2015. godine (petak) s početkom u 10
10

 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,  i 

Petar Nikolić 
 

IZOČNI VIJEĆNICI: Marija Sršen, Ana Lozina, Marijan – Marinko Filipović, Jure Stanić i Tome 

Dujmović 
 

Ostali:  

Gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Mario Bjeliš, zamjenik gradonačelnika 

Nikolina Mrdalj, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  
 

Zapisničar: Andrija Zonjić 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg, pozdravio nazočne vijećnike, gradonačelnika te 

pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela. Konstatirao je da je nazočno 8 vijećnika i da postoji 

kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Napomenuo je da se sjednica Gradskog vijeća tonski 

snima. Predložio je  
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Opuzen d.o.o. 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora društva 

 

Te dodao kako je predlagač povukao točku 3. „Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog 

odbora društva“. 
 

Gradonačelnik Ivo Mihaljević obrazložio je kako je Zakonom o trgovačkim društvima dopušteno da 

gradonačelnik može obavljati funkciju Skupštine društva, ali kako smatra najtransparentnijim da 

Gradsko vijeće bude Skupština društva te da iz tog razloga nema potrebe za formiranjem nadzornog 

odbora kojeg po Zakonu i ne moramo imati. Smatra da Gradsko vijeće na ovaj način ima svu 

kontrolu nad poslovanjem Društva. 
 

Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući je konstatirao da je predloženi dnevni red usvojen 

jednoglasno. 
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Ad.1. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Opuzen d.o.o. 
 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Podsjetio je kako je Grad Opuzen kandidirao 

projekt „Izgradnja II. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena, gravitacijski kolektori 22 i 23“ za 

dodjelu bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova – IPARD, Mjera 301 ‘’Poboljšanje i razvoj 

ruralne infrastrukture” te je, nakon provedenog natječaja, sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju zaključio Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa. Sukladno 

Pravilniku o provedbi Mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” korisnik je dužan 

predmet ulaganja - Izgradnja II. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena, gravitacijski kolektori 

22 i 23 prenijeti na upravljanje ekonomskom operateru, odnosno isporučitelju javne usluge odvodnje. 

Nadalje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama nalaže jedinicama lokalne samouprave da 

komunalne vodne građevine u svom vlasništvu moraju prenijeti u vlasništvo javnog isporučitelja 

vodne usluge u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. Isto tako, Pravilnikom o provedbi 

Mjere 7, podmjera 7.2.1., koja obuhvaća ulaganja u građenje javnog sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda, određeno je da korisnik Mjere može biti isključivo javni isporučitelj vodnih usluga 

javne odvodnje, a ne kao dosad jedinice lokalne samouprave. To drugim riječima znači da bi nas ovaj 

postupak ionako uskoro čekao, a dodatni razlog je predstojeće okrupnjavanje vodovodnih društava na 

nekih 20-ak društava u cijeloj RH. Grad će u početku morati izdvojiti određena sredstva, barem do 

trenutka do kada se na sustav ne priključi većina korisnika, tako da društvo može normalno 

samostalno poslovati. Rekao je kako je sjednica sazivana po hitnom postupku jer nam je u interesu 

što prije završiti cijeli postupak kako bi konačno mogli povući sredstva od Agencije. S obzirom na 

gore navedeno predložio je vijećnicima da usvoje odluku o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu 

Grada Opuzena za pružanje vodne usluge javne odvodnje. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je što će to u konačnici značiti za građane i da li će se usluga odvodnje 

odvojeno fakturirati. 

Gradonačelnik je odgovorio kako će se naknadno detaljno razgovarati o načinu funkcioniranja 

društva; prema okvirnim financijskim pokazateljima godišnji prihodi su iznosili oko 180.000,00 kn, a 

rashodi 207.000,00 kn, što bi se trebalo poboljšati boljom naplatom i novim priključcima. 

Građani će imati poseban račun za odvodnju koja će se izdvojiti iz računa za opskrbu vodom. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 

glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojena 

Odluka 

1. Usvaja se Odluka o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Opuzen d.o.o. u predloženom tekstu. 
 

2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 

Ad.2. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Uprave – direktora društva 

Gradonačelnik je za člana Uprave direktorice društva predložio dia. Ivanku Zonjić. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je da li to znači da će trebati imenovati novog direktora u Čistoći, a 

pročelnica Nikolina Mrdalj odgovorila je kako nema zakonskih zapreka da ista osoba obavlja oba 

posla te kako imenovanjem gđe. Zonjić izbjegavamo dodatne troškove. 
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Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog 

glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojena 

 

Odluka 
 

1. Imenuje se Ivanka Zonjić za člana Uprave – direktora društva Odvodnja Opuzen d.o.o. 
 

2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 

Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 10
40

 sati. 

 

 

                         Zapisničar  

 

                     Andrija Zonjić       Predsjednik 

 

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Mladen Šiljeg 

                     Nikolina Mrdalj 


