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Z A P I S N I K

sa XVI. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
održane dana 22. srpnja 2015. godine (srijeda) s poĉetkom u 1410 sati
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.






NAZOĈNI VIJEĆNICI:
Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Odak, Kristijan Soče, Marija Sršen, Ivica Mikala, Ivan Curić,
Marijan – Marinko Filipović, Tome Dujmović, Jure Stanić i Petar Nikolić
IZOĈNI VIJEĆNICI: Ana Lozina i Ivica Marić
Ostali:
Ivo Mihaljević, Gradonačelnik
Mario Bjeliš, Zamjenik gradonačelnika
Nikolina Mrdalj, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Zapisniĉar: Andrija Zonjić
Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg, pozdravio nazočne vijećnike, gradonačelnika te
pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela. Konstatirao je da je nazočno 11 vijećnika i da postoji
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Napomenuo je da se sjednica tonski snima. Predloţio je
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa XV. sjednice
Aktualni sat
Prijedlog odluke o javnim priznanjima za 2015. godinu
Prijedlog odluke o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjiţnice Opuzen
Prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu financiranja gradnje

Vijećnik Jure Stanić dao je primjedbu na povredu čl. 87. Poslovnika. Odgovori na postavljena
vijećnička pitanja su jednostavno smiješni te ih i dalje ne dobiva u poslovničkom roku. Ne zna zbog
čega se ista stvar ponavlja iz sjednice u sjednicu te je pozvao predsjedavajućeg da se napokon
prestane s takvom praksom te ubuduće radi po Statutu i Poslovniku. U svim ostalim slučajevima
smatrati će da se namjerno krši Poslovnik jer je predsjedavajući eksplicite i višekratno upozoren na
učestalo kršenje poslovničkih odredbi.
Nakon što mu je predsjedavajući odgovorio kako će se to pitanje pokušati riješiti te da vijećnik u
konačnici uvijek dobije odgovore na postavljena pitanja, vijećnik je nastavio konstatacijom kako mu

se uvijek obećava da će se to nastojati popraviti ali se i dalje nastavlja sa istom praksom. Misli da je
dosadašnje postupanje bezobrazno i moli da se to pitanje napokon riješi.
Vijećnik Slavomir Prović rekao je kako se i upozoravanjem na kršenje Poslovnika opet krši
Poslovnik. Kao predsjednik Povjerenstva za statut i Poslovnik apelirao je na gradske sluţbe da
pripreme prijedlog izmjene Poslovnika.
Vijećnik Jure Stanić podsjetio je kako je već predlagao da se Poslovnik prilagodi mogućnostima, što
tada nije prihvaćeno. Iako sebi ne daje za pravo što krši Poslovnik, rekao je kako to namjerno radi jer
na isti način postupa i predsjedavajući, unatoč svim upozorenjima i apelima da se to pitanje napokon
riješi.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović rekao je da se u predloţenim izmjenama Poslovnika ukinu i
vijećnička pitanja; Smatra da je to definitivno pravo rješenje.
Predsjedavajući je prigovorio je vijećniku Staniću na nekorektnom prozivanju kroz dnevne novine iz
čega se jasno vidi da ciljano ide protiv njega; Do sada je nastojao takve stvari prešutjeti ali od sada
više neće.
Vijećnik Jure Stanić je replicirao rekavši da ono što se do sada desilo nije ništa prema onome što će
se tek desiti. Do sada je deset puta upozoravao na kršenje Poslovnika i svaki put mu je odgovarano
kako će se „nastojati riješiti“. Smatra da ga se time omalovaţava te da prema tome i on ima pravo
omalovaţavati predsjednika.
Vijećnik Tome Dujmović pitao je predsjedavajućeg zašto dozvoljava prepirku na osobnoj razini
nakon članka u Slobodnoj Dalmaciji, a predsjedavajući mu je odgovorio kako ga je, pored pune torbe
prijava, vijećnik osobno uvrijedio te mu osobno i odgovara.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je iz zapisnika sa 14. sjednice jasno vidljivo da se gradonačelnik
obvezao na sljedećoj sjednici Vijeća izvijestiti vijećnike o situaciji i poduzetim radnjama u svezi
uknjiţbe ovitelji Vidiš nad zgradom bivše kino-dvorane. Obzirom da to nije učinjeno predloţio je
nadopunu dnevnog reda tom točkom. Na drugo pitanje u svezi odgovora na vijećnička pitanja,
predsjednik mu je odgovorio kako odgovori ne dolaze na vrijeme „isključivo iz razloga nemogućnosti
zbog bolesti ili poslovnih obveza“; zbog čega je kao dokaz zatraţio kopiju dokumentacije kojom se
potkrepljuju dati odgovori i to medicinske doznake i knjigu naloga o sluţbenim putovanjima, što mu
takoĎer nije dostavljeno. Predloţio je nadopunu dnevnog reda točkom „Razmatranje zdravstvenog
stanja predsjednika Gradskog vijeća“.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je dao na glasovanje prijedlog vijećnika Jure Stanića za
proširenje dnevnog reda točkama „Izvješće gradonačelnika o situaciji i poduzetim radnjama u svezi
uknjiţbe ovitelji Vidiš nad zgradom bivše kino-dvorane“ te točkom „Razmatranje zdravstvenog
stanja predsjednika Gradskog vijeća“. Nakon provedenog glasovanja konstatirao da je za prijedlog
glasovalo četvero vijećnika te da prijedlog nije prihvaćen.
Dao je na glasovanje dnevni red koji je predloţio na početku sjednice; Nakon provedenog glasovanja
ustvrdio da je predloţeni dnevni red usvojen većinom glasova, sa 8 glasova za, tri glasa protiv i
jednim suzdrţanim glasom.
Ad.1. Usvajanje zapisnika XV. sjednice
Predsjedavajući je otvorio raspravu. Konstatirao je da nema primjedbi na zapisnik te je prijedlog
zapisnika dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja ustvrdio je da je zapisnik XV. sjednice
usvojen većinom glasova, sa 8 glasova, jednim glasom protiv i tri suzdrţana glasa.
Ad.2. Aktualni sat
Predsjedavajući je pozvao vijećnike da postavljaju pitanja.
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Vijećnik Tome Dujmović rekao je kako je tijekom gradnje sekundarne mreţe kanalizacijskog sustava
devastiran kolnik u Mandarinskoj ulici te da je došlo i do djelomičnog urušavanja „flaštera“ koji je u
funkciji odvodnje oborinskih voda a što se vrlo brzo moţe pokazati kao potencijalni problem u
slučaju većih oborina. Pitao je gradonačelnika zna li za taj problem i planira li se po tom pitanju nešto
poduzeti. Zanima ga i što se dešava sa područjem “Luke“; Što se radi po tom pitanju i kada je
gradonačelnik zadnji put bio na tom području.
Gradonačelnik je odgovorio kako Grad ne poplavljuje zbog „flaštera“ već iz sasvim drugih razloga.
Flašter je pregledan, očišćen i u punoj je funkciji a kao jedini propust prihvaća to što baš o svakoj
poduzetoj radnji nije izvještavao javnost. Po pitanju područja “Luke“ učinjeno je sve što je bilo u
našoj moći. Ljudi nisu mogli biti uvedeni u posjed zbog poznatih razloga a institucije drţave su po
tom pitanju radile malo ili ništa. Dio ljudi sa područja općine Kula Norinska, koji imaju pravomoćna
sudska rješenja o povratu imovine, dao je svojoj općini punomoć za dalje postupanje do konačnog
povrata zemljišta odnosno uvoĎenja u posjed, ali još nemamo informaciju u kojoj su fazi ti postupci.
Vijećnik Tome Dujmović pitao je kako to da gradonačelnik nema o tome informacije a trebao bi
upravljati tim zemljištem.
Gradonačelnik je odgovorio kako se dobro izrazio u odgovoru vijećniku te kako Grad Opuzen
upravlja zemljištem u „Lukama“ sukladno Programu raspolaganja drţavnim poljoprivrednim
zemljištem, a nije i ne moţe upravljati privatnim zemljištem za koje su ljudi dobili pravomoćne
sudske presude, niti je te ljude duţan uvoditi u posjed.
Vijećnik Tome Dujmović pitao je moţe li Grad barem pokrenuti inicijativu da ljudi sami plate trošak
uvoĎenja u posjed.
Gradonačelnik je ponovio kako nema infomacije dokle se stiglo s postupkom komasacije. Zabrinjava
ga i što ima onih koji tvrde kako je uzeo 12 janjaca kao mito te kako i Drţavno odvjetništvo to zna i
da svejedno ništa nije poduzelo; Da sve to zajedno nije tuţno bilo bi vrijedno za tuţbu. I to sve nakon
naših upornih reagiranja i traţenja na koja drţavne institucije ne reagiraju.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović pitao je kada će se dovršiti priključivanje korisnika na
kanalizacijski sustav na kolektoru 22. te zbog čega su na sustav priključeni samo neki objekti; Ţeli
odgovor na pitanje tko je sve priključen na sustav i koja komisija je o tome odlučila. Zatraţio je
pisani odgovor.
Vijećnik Jure Stanić referirao se na dobiveni odgovor na pitanja postavljena na prošloj sjednici. Kako
mu nije u cijelosti odgovoreno, te s obzirom da se medicinska dokumentacija prikuplja, zatraţio je da
mu se ista dostavi u najkraćem roku. Pitao je što je sa ranije podnesenim prijavama te da li je prema
nadleţnim institucijama ponovljen upit ili na drugi način reagirano.
Pročelnica Nikolina Mrdalj odgovorila je kako je kontaktirano sa Drţavnim odvjetništvom te kako je
vijećnik Stanić dobio sve što je traţio.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako to ne osporava ali se onda tako moglo i odgovoriti. MeĎutim takav
odgovor nije dobio iako je zatraţio dodatno očitovanje što je poduzeto po tom pitanju. Postavio je
dva pitanja u pisanom obliku i na koja traţi pisani odgovor. Pitao je zašto se obitelji pok. Dragutina
Krmića uskraćuje zakonska mogućnost nasljeĎivanja ugovora poslije njegove smrti, a s obzirom da
se zemlja obraĎuje, tko je obraĎuje i tko za nju plaća zakupninu? Pitanje upućeno gradonačelniku je u
vezi nesluţbene informacije da je Grad Opuzen u 16 godina vladanja HDZ-a oštećen za dvadesetak
milijuna kuna: jesu li mu se traţeni materijali kao vijećniku uskraćivali kako se ne bi utvrdila
pričinjena šteta. Pitanja se prilaţu zapisniku te će ista, zajedno sa odgovorima, biti dostavljena
vijećnicima u radnim materijalima.
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Vijećnik Petar Nikolić pitao je u kojoj je fazi projekt navodnjavanja područja Glog te što se
namjerava rješiti izgradnjom novog parkirališta na Čatrnji; Da li će se time rasteretiti sadašnje guţve
oko samoposluge Studenca te da li postoji projekt ili samo idejno rješenje ureĎenja parkinga.
Gradonačelnik je odgovorio da će se očitovati pisanim putem.
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat.
Ad.3. Prijedlog odluke o javnim priznanjima za 2015. godinu
Prijedlog odluke uz obrazloţenje dostavljen je vijećnicima u radnim materijalima a na sjednici ga je
ponovio i obrazloţio predsjednik Povjerenstva za javna priznanja Ivica Odak. Povjerenstvo je
donijelo zaključak kojim se Gradskom vijeću predlaţe da se za 2015. godinu ne dodijeljuju javna
priznanja.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je istog dana kada je predao prijedlog razgovarao sa pročelnicom
te iskazao suglasnost da se prijedlog moţe dopuniti, ako gradska uprava tako smatra, na način da se
da zahvalnica cijeloj Neretvanskoj televiziji Opuzen. Ne smatra dobrim obrazloţenje Povjerenstva a
tim više što je i samo Povjerenstvo moglo proširiti priijedlog. Rekao je kako je nesluţbeno doznao
kako nijedan od njegovih prijedloga neće biti prihvaćen a u što se više puta do sada mogao uvjeriti.
Vijećnik Tome Dujmović se takoĎer ne slaţe sa obrazloţenjem Povjerenstva i smatra kako je gosp.
Oţić više napravio na promociji Opuzena nego mnogi drugi. Pogotovo to vrijedi za njegovu web
stranicu za razliku od informatički polupismenih sluţbenih web stranica Grada. Smatra da gosp. Oţić
itekako ima pravo na tu negradu bez obzira što o tome mislili vijećnici vladajuće koalicije i
gradonačelnik.
Gradonačelnik je rekao kako je prisiljen reagirati te pozvati vijećnika Dujmovića da ne vrijeĎa, jer
iako je moţda seljak istovremeno je i gospodin, pogotovo za neke od vijećnika.
Vijećnik Petar Nikolić podsjetio je na svojedobne video uradke koje su snimili djelatnici NTVO a
koji su nebrojeno puta emitirani u Hrvatskoj i u svijetu te je rekao kako smatra da sada imamo
jedinstvenu priliku da se tim ljudima na neki način zahvalimo i odamo im javno priznanje na svemu
učinjenom.
Gradonačelnik je odgovorio kako vijećnici sada raspravljaju i dogovaraju oko nečega a do prije pola
sata se traţilo striktno ponašanje po Poslovniku. Prijedlog se ne moţe tek tako dopuniti jer je
Odlukom o javnim priznanjima sasvim jasno i precizno propisana procedura predlaganja kandidata za
javna priznanja. Svaki od vijećnika i udruga koje djeluju na području Grada je mogao sastaviti i
uputiti svoj prijedlog.
Vijećnik Petar Nikolić se sloţio sa primjedbama gradonačelnika i rekao kako nije znao za pristigle
prijedloge te da zbog toga sada predlaţe da se prijedlog prilagodi.
Vijećnik Ivica Odak je rekao kako je Povjerenstvo radilo sukladno svojim ovlastima i na temelju
Odluke o javnim priznanjima.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović je rekao kako nije tragedija da Opuzen nema kandidata za
nagradu grada. Kada je gosp. Oţić u pitanju smatra da ima više prava na nju nego neki koji su je
dobili a ne zasluţuju je i kojima bi je trebalo povući. Radi se o ljudima koji Opuzenu i drţavi nisu
ništa dobro napravili i volio bi kada bi Povjerenstvo o tome raspravilo.
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Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je pročelnica njegov prijedlog mogla prenijeti te da je bilo i još
ima vremena o svemu razgovarati. Zamolio je da Povjerenstvo povuče svoj prijedlog te da se nagrada
Grada dodijeli svim djelatnicima NTV Opuzen.
Gradonačelnik je rekao kako je prijedlog korektan ali da se isti ne moţe prihvatiti zbog proceduralnih
razloga.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako ne prihvaća data obrazloţenja te podsjetio kako je gradonačelnik
svojevremeno odbio njegov prijedlog da bi odmah potom predloţio identičan amandman.
Predsjedavajući je zaključio raspravu. Nakon provedenog glasovanja ustvrdio je da je Prijedlog
povjerenstva za javna priznanja da se za ovu godinu ne dodjeljuju javna priznanja usvojen većinom
glasova, sa 7 glasova za i četiri glasa protiv (vijećnici Jure Stanić, Tome Dujmović, Marijan Marinko
Filipović i Petar Nikolić)
Ad.4. Prijedlog odluke o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
Predsjedavajući je konstatirao da je prijedlog sa obrazloţenjem dostavljen vijećnicima u radnim
materijalima te je otvorio raspravu.
Vijećnik Marijan Marinko Filipović rekao je kako bi volio da su vijećnici dobili izvješće o do sada
učinjenom kao i plan rada za naredno razdoblje, a predsjedavajući ga je podsjetio da je gĎa. Kešina u
oţujku ove godine Gradskom vijeću podnijela izvješće o radu Gradske knjiţnice Opuzen za 2014.
godinu te plan rada za 2015. godinu.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova usvojena
Odluka
o imenovanju ravanateljice Gradske knjižnice Opuzen
1. Karmela Popić Kešina, mag. bibl. iz Opuzena, Mandarinska 11, imenuje se ravnateljicom
Gradske knjiţnice Opuzen.
2. Mandat imenovane Ravnateljice iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje
danom stupanja na snagu ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada
Opuzena.
Odluka je usvojena sa 10 glasova za i jednim suzdrţanim glasom (vijećnik Marijan Marinko
Filipović).
Ad.5. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu financiranja gradnje
Obrazloţenje je dala pročelnica Nikolina Mrdalj. Podsjetila je vijećnike na sadrţaj Odluke iz 2006.
godine te izvijestila je vijećnike o razlozima zbog kojih se predlaţe izmjena a to je odvojeni način
prikupljanja tih sredstava putem društva Odvodnja Opuzen d.o.o. što su traţile i Hrvatske vode.
Predloţena je izmjena članka 3. koji glasi „Iznos za financiranje gradnje plaćaju korisnici sustava
javne vodne usluge na području Grada Opuzena. Iznos financiranja gradnje naplaćivati će se
temeljem računa koje obveznicima ispostavlja društvo Odvodnja Opuzen d.o.o.“.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
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Vijećnik Jure Stanić rekao je kako Nadzorni odbor i Uprava društva nisu bili obavješteni o namjeri
osnivanja novog trgovačkog društva a koje bi ubuduće trebalo prikupljati sredstva za financiranje
gradnje, što je svakako propust.
Gradonačelnik je odgovorio kako je direktor društva o namjeri osnivanja novog društva obaviješten u
utorak a sjednica Nadzornog odbora je odrţana tek u petak; Zbog čega direktor o tome nije izvijestio
Nadzorni odbor treba njega pitati.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova usvojena
Odluka
o iznosu financiranja gradnje
kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
1. Usvaja se Odluka o iznosu financiranja gradnje kanalizacijskog sustava Grada Opuzena u
predloţenom tekstu.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Grada Opuzena.
Odluka je usvojena sa 7 glasova za i četiri suzdrţana glasa (vijećnici Marijan Marinko Filipović, Jure
Stanić, Tome Dujmović i Petar Nikolić).
Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 1520 sati, uz poziv svim vijećnicima na svečanu sjednicu
Gradskog vijeća 02. kolovoza 2015. u 2030 sati u povodu Dana grada i blagdana Sv. Stjepana
Prvomučenika.
Zapisničar
Andrija Zonjić

Predsjednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Šiljeg
Nikolina Mrdalj
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