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 Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 sa XVIII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 

 održane dana 08. rujna 2015. godine (utorak) s poĉetkom u 12
05

 sati  

 u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1. 

 

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI: 

Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Ivica Odak, Kristijan Soče, Ivica Mikala, Ivan Curić,  

Marijan – Marinko Filipović, Jure Stanić i Petar Nikolić 
 

IZOĈNI VIJEĆNICI: Marija Sršen, Ana Lozina i Tome Dujmović 
 

Ostali:  

Gradonačelnik Ivo Mihaljević 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj 

Liljana Rastočić, radio Narona 
 

Zapisniĉar: Andrija Zonjić 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg, pozdravio nazočne vijećnike, gradonačelnika 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 tonski snima. Predložio je  
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika sa XVI. sjednice 

2. Aktualni sat  

3. Izvješće o izvršenju proračuna Grada Opuzena za period od 01.01.-.30.06.2015. godine 

4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Opuzena za 2014. godinu 

5. Prijedlog odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada Opuzena 
 

te otvorio raspravu. 

Vijećnik Jure Stanić upozorio je na povredu čl. 87. Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Uobičajeno to 

radi na svakoj sjednici, uporno daje primjedbe i traži odgovore ali ih i dalje ne dobiva u 

poslovničkom roku. Svaki put mu se kaže kako će se idući put to riješiti. Možda se misli da će mu 

dosaditi postavljati pitanja, ali nije mu dosadilo i neće. Jedini spas za predsjedavajućeg je u tome što 

u državi ništa ne funkcionira; U normalnoj državi će se to vjerojatno riješiti. Predlagao je izmjene 

Poslovnika, što je također odbijeno, a praksa je i dalje ista. Pitao je zašto se ne poštuju vijećnici, 

statut i poslovnik, Zatražio je pisani odgovor kao i za sva pitanja koja postavlja sadašnjem 
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predsjedniku. Pitao je što se konkretno poduzima da se uočene nepravilnosti riješe. Kao predsjednik 

ima obvezu kontolirati poštovanje statuta i poslovnika, kao i da se poštivaju prava vijećnika. 

Predsjedavajući je odgovorio da će vijećnik dobiti pisani odgovor; Misli da nije poseban problem što 

odgovori stižu ponešto kasnije od poslovničkog roka da bi se dizale takve tenzije. Konstatirao je da je 

u međuvremenu došla vijećnica Marija Sršen te da je na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Predsjedavajući je dao na glasovanje predloženi dnevni red; Nakon provedenog glasovanja ustvrdio 

da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova, sa 8 glasova za, jednim glasom protiv (vijećnik 

Jure Stanić) i dva  suzdržana glasa (vijećnici Marijan – Marinko Filipović i Petar Nikolić). 

 
 

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa XVI. 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 XVI. sjednice 

usvojen većinom glasova, sa 8 glasova i tri suzdržana glasa  (vijećnici Marijan – Marinko Filipović, 

Jure Stanić i Petar Nikolić).  

Ad.2. Aktualni sat  

Predsjedavajući je pozvao vijećnike da postavljaju pitanja. 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je hoće li se u dogledno vrijeme, nakon 12 godina od  obećanja, napokon 

izgraditi dječje igralište uz Dječji vrtić. Kako ove godine Hrvatska bilježi rekordnu turističku sezonu 

volio bi i da naša Turistička zajednica pokaže rezultate svog rada u prošloj i ovoj godini. Osobno je 

pokušao pronaći rezultate ali web stranica TZ nije u funkciji. 

Vijećnik Marijan Marinko Filipović je rekao kako u odgovoru dobivenom na pitanje tko je sve 

priključen na kanalizacijski sustav na kolektorima 22. i 23. nisu spomenuta imena niti je dobio 

odgovor na pitanje po kojim je kriterijima netko priključen, što nije korektno. Smatra da Grad treba 

naći sredstva da se građani odmah priključe na mrežu te da se od Male Neretve i dalje ne pravi 

septička jama. Vjeruje i da bi mnogi građani sufinancirali te radove. Pitao je i što se misli poduzeti sa 

škurama na gradskoj vijećnici koje su vidno dotrajale i ispucale. 

Pročelnica Nikolina Mrdalj smatra kako je vijećnik dobio korektan odgovor a sada vijećnik opet 

ponavlja pitanje. Upitala se je li vijećnik uopće pročitao odgovor. 

Vijećnik Marijan Marinko Filipović zatražio je pisani odgovor na pitanje poimenice  tko je priključen 

a tko nije uz obrazloženje zbog čega. 

Pročelnica je pitala vijećnika Filipovića da li se uopće upitao koliki je trošak priključenja svih 

objekata. Smatrala je da u odgovoru vijećniku nisu bitna sama imena koliko razlozi zbog kojih su 

odabrani upravo ti objekti, što je i navedeno u odgovoru. Uskoro će opet neki projekti biti financirani 

iz EU fondova a, znajući za to, vrlo je upitno da li bi građani onda sufinancirali te radove. 

Vijećnik Jure Stanić referirao se na dobivene odgovore. Predsjedavajući mu je odgovorio kako će 

prikupiti dostaviti traženu dokumentaciju, odnosno putne naloge i doznake za bolovanja što do danas 

nije napravljeno. Podsjetio je i na prijepor sa sjednice od 22. srpnja vezan uz neodgovoranje na 

vijećnička pitanja, nakon čega se predsjedavajući obvezao to riješiti u najskorije vrijeme. 

Predsjedavajući je odgovorio kako je rekao da će dostaviti traženu dokumentaciju kada se stvore 

uvjeti za to i vijećnik će dobiti odgovor. Drugo je pitanje hoće li vijećnik dobivenim odgovorom biti 

zadovoljan ili ne. Kao i drugi ljudi i sam ima obveze i ne može sve stići na vrijeme. Smatra da to 

treba poštivati. 

Vijećnik Jure Stanić rekao je ne prihvaća gradonačelnikov odgovor u svezi uskraćivanja traženih 

materijala jer primjerice smatra da nešto nije u redu sa dokumentacijom u vezi s pozivom za 
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predlaganje javnih potreba za kulturi. Sve probleme želi rješavati unutar kuće ali ga se očito 

opstruira. Jednostavno nije točno da je dobio sve tražene materijale. 

Postavio je pitanje vezano uz nalaz državne revizije oko utroška sredstava od zakupnine za državno 

poljoprivredno zemljište „S obzirom da su to namjenska sredstva koja se trebaju uložiti tamo odakle 

su i došla. Molim da mi odgovorite zašto to radite i zašto kršite zakon“. Zatražio je pisani odgovor te 

da se pitanje priloži zapisniku.  

Predsjedavajući je pročitao podnesak vijećnika Petra Nikolića u kojem navodi da od 08. rujna 2015. 

nije član Hrvatske stranke prava – Ante Starčević te kako će ubuduće na sjednicama Gradskog vijeća 

nastupati kao nezavisni vijećnik, te je zaključio aktualni sat.  

 

Ad.3. Izvješće o izvršenju proraĉuna Grada Opuzena za period od 01.01.-.30.06.2015. godine 

Gradonačelnik je kratko obrazložio izvješće koje je dostavljeno vijećnicima u radnim materijalima. 

Ukupni primici iznosili su 6.500.872 kn, a rashodi 4.545.545 kn. Višak prihoda iz prethodne godine 

iznosio je 353.458 kn, a višak prihoda nad rashodima raspoloživ u sljedećem razdoblju 2.289.094 kn. 

Izvorni prihodi nisu imali nekih većih odstupanja od plana mada ima nekoliko stavki koje je potrebno 

pobliže objasniti. Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 2,2 mln kuna na godišnjoj razini a 

ostvareno je 387.007 kn odnosno 17,59% od plana, ali ti prihodi ne ovise samo o nama. Sve ostale 

stavke prihoda su na razini od oko 50% čime možemo biti zadovoljni. Što se tiče rashoda obveze se 

uglavnom redovito izvršavaju i stanje će u izvješću na koncu godine biti bitno bolje. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je zašto je stavka realizacije od zaduživanja realizirana sa samo 8% te 

zašto je realizacija nekih od stavaka izdataka za Dječji vrtić 0%. 

Gradonačelnik je odgovorio kako je planirano zaduživanje za projekte koji bi se financirali iz EU 

fondova, koji moraju biti planirani u proračunu jer inače uopće ne  bi mogli biti kandidirani. 

Planirana sredstva za Dječji vrtić doznačena su u cjelosti ali se vjerojatno radi o grešci što se najbolje 

vidi iz stavke u kojoj su zbrojene plaće zajedno sa ostalim doprinosima.  

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

glasovanja konstatirao je da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

 

1. Usvaja se Odluka o izvršenju proračuna Grada Opuzena za period od 01.01.-.30.06.2015. godine 

u predloženom tekstu. 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
 

Odluka je usvojena sa 8 glasova, jednim glasom protiv (vijećnik Jure Stanić) i dva suzdržana glasa 

(vijećnici Marijan Marinko Filipović i Petar Nikolić). 

 

Ad.4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Opuzena za 2014. godinu 

Izvješće je obrazložio Gradonačelnik Ivo Mihaljević. Grad se očitovao na primljeno Izvješće te se 

uočene greške promptno otklanjaju. Na primjedbu vijećnika Stanića da se sredstva od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta troše za tekuće poslovanje rekao je kako mi moramo proširiti opseg 

poslova koji se financiraju iz tih prihoda tako da ne ispadne da se time sve financira. Riješili smo i 

pitanje odabira isporučitelja električne energije, što je bila jedna od primjedbi revizije a i sljedeća 

točka dnevnog reda je po nalogu revizije. 
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Predsjedavajući je otvorio raspravu 

Vijećnik Marijan Marinko Filipović je rekao da je Državni ured za reviziju izrazio uvjetno mišljenje, 

a to znači da nije sve rađeno po propisima. I inače smatra da revizija nije rađena propisno. Što se tiče 

nenamjenskog trošenje sredstava smatra kako mi uvijek dajemo obećanja da će se ti propusti ispraviti 

ali o dalje nastavljamo s istom praksom. Zanima ga sudbina jamstva za kredit od 6 mln kuna datog 

društvu Poduzetnička zona, koje je u stečaju, te informaciju što je s tim poduzećem; Zatražio je pisani 

odgovor. 

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

glasovanja konstatirao je da je većinom glasova usvojena 

Odluka 

 

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Opuzena za 2014. godinu 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
 

Odluka je usvojena sa 8 glasova za i tri suzdržana glasa (vijećnici Marijan Marinko Filipović, Jure 

Stanić, i Petar Nikolić). 

 

Ad.5. Prijedlog odluke o prijenosu komunalnih vodnih graĊevina na podruĉju Grada Opuzena 

Prijedlog odluke je obrazložio Gradonačelnik Ivo Mihaljević. Donošenje ovakve odluke sukladno 

Zakonu o vodama naložila je Državna revizija ali to smo već i planirali nakon osnivanja novog 

društva Odvodnja Opuzen. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. Konstatirao je da nem aprijavljenih za raspravu te je prijedlog 

odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova 

usvojena 

Odluka 
 

1. Usvaja se Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Grada Opuzena u 

predloženom tekstu.  
 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
 

Odluka je usvojena sa 9 glasova za, jedan glas protiv ( vijećnik Marijan Marinko Filipović)  i jedan 

suzdržan glas (vijećnik Jure Stanić). 

 

Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 12
55

 sati. 

 

 

                         Zapisničar  

 

                     Andrija Zonjić       Predsjednik 

 

  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Mladen Šiljeg 

                     Nikolina Mrdalj 


