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Z A P I S N I K

sa XIX. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
održane dana 04. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 1235 sati
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.
•

•

•

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Marija Sršen, Kristijan Soče, Ivica Odak, Ivica Mikala,
Ivan Curić, Petar Nikolić, i Jure Stanić
IZOČNI VIJEĆNICI: Marijan – Marinko Filipović, Ana Lozina i Tome Dujmović
Ostali:
Gradonačelnik Ivo Mihaljević
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj
Liljana Rastočić, Radio Narona
Zapisničar: 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
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika XVIII. sjednice
Aktualni sat
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015. Godinu
Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Opuzenu za 2015. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini na području Grada Opuzena
10. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za razdoblje od
2017. – 2018. godine
11. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2016. godinu
12. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opuzena za razdoblje od 2016.-2018.godine
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu
15. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2016. godinu
16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za
2016. godinu
17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2016. godini na području Grada Opuzena
18. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2016.god.
19. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2016. godini
20. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Opuzenu
21. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone
Opuzen
22. Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
i Plana zaštite od požara za područje Grada Opuzena
23. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite za 2015. godinu
24. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
25. Prijedlog zaključka o usvajanju Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 20162019. godine
Dodao je da je u prijedlogu dnevnog reda napravljena greška u točki 9. a što je razvidno iz teksta
prijedloga odluke; Otvorio je raspravu.
Vijećnik Jure Stanić upozorio je na povredu čl. 87. Poslovnika o radu Gradskog vijeća. U praksi se
radi isto kao i ranije odgovori ne stižu u poslovničkom roku. Iz zapisnika prošle sjednice vidi se da
mu je predsjednikVijeća odgovorio da će dobiti pisani odgovor koji zna se - nije stigao. Rekao je
kako smatra da se uporno izbjegava dati tražene dgovore i na način da ga se omalovažava kao
čovjeka i vijećnika. Zbg toga je predsjedniku poslao dopis na kojeg također nije dobio odgovor,
zbog čega smatra da je predsjednik prihvatio teze iz dopisa. Pretpostavlja da će se i ova njegova
rasprava prešutjeti i kako opet neće dobiti odgovor. Ipak, nastojati će stalno postavljati pitanja ako ni
zbog čega onda zato da bi u kontinuitetu ukazao na nepoštovanje Poslovnika.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je prijedlog dnevnog reda dao na glasovanje. Nakon
provedenog glasovanja konstatirao je da je dnevni red usvojen većinom glasovca i to sa 9 glasova i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić).
Ad.1. Usvajanje zapisnika XVIII. sjednice
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je predloženi zapisnik XVIII.
sjednice dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je dnevni red usvojen
većinom glasova i to sa 8 glasova i dva suzdržana glasa (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić).
Ad.2. Aktualni sat
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić komentirao je zapisnik poljoprivrednog inspektora s prijedlogom za raskidanje
ugovora za zakupoprimce za kojih je utvrđeno nepoštivanje ugovornih odredbi te je postavio pitanje
„Jeste li postupili po prijedlogu poljoprivredne inspekcije i raskinuli ugovore sa zakupoprimcima, a
ako niste zašto“. Zatražio je pisani odgovor.
Predsjedavajući je konstatirao da nema više prijavljenih za raspravu te je zaključio aktualni sat.
Ad.3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Obrazložio je razloge smanjenja plana proračuna sa iznosa od 24.752.900 kn na iznos od 10.570.691
kn ponajviše iz razloga neprivlačenja sredstava iz EU fondova a u čemu značajan dio krivice ima i
sama centralna država zbog nedonošenja izmjena i dopuna Pravilnika još od travnja 2015.; Tako da
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je cijela 2015. godina otišla u nepovrat, ne samo nama nego i svima u Hrvatskoj. Zbog značajnog
smanjenja prihoda smanjivane su i rashodovne stavke, ponajviše na kapitalnim projektima.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić se podsjetio trenutka donošenja proračuna. Činjenica je da u planu imamo
nerealne stavke sa ogromnim milijunima kuna plana što kasnije redovito mijenjamo i to u značajnom
dijelu, iako nam je proračun uvijek oko 9-10 mln kuna. Pitao je da li u proračunu mora biti planirana
stavka prihoda iz EU fondova; Odgovorenu mu da mora jer se inače ne bi smo mogli uopće
kandidrati za ta sredstva. Komentirao je neutrošak planiranih sredstava za Sportsku dvoranu; Bilo
predviđeno 50 tisuća kn a ostvareno 0, iako pretpostavlja da godišnje treba i više od 50 tisuća kuna.
Smatra da treba promptno intervenirati a ne odlagati nužne popravke. Također smatra da više od 70%
udruga nema prava na financiranje iz proračuna i da se radi o nezakonitom raspolaganju sredstvima
proračuna..
Gradonačelnik je odgovorio kako je u dvorani neophodno riješiti grijanje za dvoranu i dio škole kao i
obaviti temeljitu rekonstrukciju sanitarnih čvorova te samih instalacija. Obzirom na očekivane
troškove i obim potrebnih radova procijenjeno je da nisu prihvatljiva parcijalna rješenja te su sredstva
su planirana za sljedeću godinu.
Vijećnik Petar Nikolić pitao je po kojem se kriteriju određuje pomoć roditeljima te obrazloženje
zaizdatke prema Župi Male Gospe Bitelić.
Gradonačelnik je odgovorio kako se za svako treće i sljedeće dijete iz proračuna daje 1.500,00 kn a
ukupan iznos ne možemo sa sigurnošću planirati. Župa Male Gospe Bitelić koja je u ratu bila sasvim
porušena te smo se uključili u akciju svih gradova splitsko-dalmatinske županije i uplatom
adekvatnih sredstava pripomogli sanaciji.
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 suzdržana glasa (vijećnici Jure
Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015.
godinu i projekcije za razdoblje 2016. – 2017. godine.
Ad.4. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke je obrazložio 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 8 glasova za i dva
suzdržana glasa (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluka o izvršenju Proračuna Grada
Opuzena za 2015. godinu.
Ad.5. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015.
Prijedlog odluke je obrazložio 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 8 glasova za i dva
suzdržana glasa (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluka o izmjeni programa javnih
potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu.
Ad.6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015.
Vijećnik Jure Stanić rekao je kako neće podržati predloženu odluku te je ponavio kako više od 70%
udruga u kulturi nije predalo traženu dokumentaciju te ne može prihvatiti da kao takvi dobiju pomoć
od iz proračuna.
Predsjedavajući je zaključio raspravu i prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za, jedan protiv (vijećnik Jure Stanić) i
jedan suzdržan glasa (vijećnik Petar Nikolić) usvojena Odluka o izmjeni programa javnih potreba u
kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu.
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Ad.7. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Vijećnik Jure Stanić podsjetio je kako je prije nekoliko godina tražio popis korisnika socijalne
pomoći među kojima je pronašao one koji su posjedovali nekretnine i osobne automobile, a što je
osnovni razlog zbog kojih Centar za socijalnu skrb odbija takve zahtjeve. Upitao se da li mi jednako
tako radimo te smatra kako bi svake godine trebalo uskladiti podatke sa Centrom za socijalnu skrb.
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 suzdržana glasa (vijećnici Jure
Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2015.
godinu.
Ad.8. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2015. godinu
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Vijećnik Jure Stanić izrazio je zadovoljstvo sa uspješnim i kvalitetnim rješenjem projekta „Čatrnja“.
Odvodnja u ulici Jakova Gotovca polovično je riješena te smatra kako bi to bi u narednoj godini
trebalo završiti a zatim ići dalje.
Predsjedavajući je prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je
da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva suzdržana glasa (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić)
usvojena Odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Opuzenu za 2015. godinu.
Ad.9. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti
iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. na području Grada Opuzena
Prijedlog odluke je obrazložio 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 8 glasova za i dva
suzdržana glasa (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena Odluka o izmjeni programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015. godini na području Grada Opuzena.
Ad.10. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za
razdoblje od 2017. – 2018. godine
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Ponovio je kako moramo planirati
sredstva iz EU fondova ako mislimo aplicirati u njima. Planirali smo i očekujemo malo veće iznose
od naplate komunalnog naknade i kao i od komunalnog doprinosa jer se nadamo da će napokon
krenuti investicijski ciklus. Dogodine će se obilježavati 300 godina Župe Sv. Stjepana pa su za
prigodno obilježavanje tog jubileja planirana značajnija sredstva. Reprezentacija također, jer
očekujemo dolazak predsjednice RH te drugih visokih uzvanika. Obrazložio je i sve planirane
kapitalne projekte.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić pitao je da li se u Trnovu planira konačno priključenje objekata na do sada
izgrađenom dijelu kanalizacijskog sustava.
Gradonačelnik je odgovorio je priključenje objekata uključeno u plan.
Vijećnik Jure Stanić pitao je da li se planira urediti nogostup i rekonstruirati parking prostor u ulici
Nikole Nonkovića. Smatra da bi trebali razmisliti o uvođenju naplate parkinga, makar i simbolično
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da barem imamo neke prihode ako smo već uložili u uređenje parkirališta. Pitao je gdje se
evidentiraju prihodi od Opuzenskog lita jer mu je poznato da se za neke manifestacije naplaćuju
ulaznice.
Gradonačelnik je odgovorio kako sami izvođači naplaćuju prihode od ulaznica što je regulirano
autorskim ugovorima a što nam u konačnici omogućuje da postignemo bitno manju cijenu od tržišne.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako bi volio da se korisnici ponašaju na način da jasno kažu:
imamo/imali smo tolike i tolike prihode, toliko samo naplatili, nedostaje nam toliko. Ne mogu se
samo dijeliti sredstva iz proračuna, na što stalno upozorava. Pitao je za pojašnjenje stavke „kupovina
zemljišta“; da li to znači da mi kupujemo zemlju od gradske firme Poduzetnička zona.
Gradonačelnik je odgovorio kako su prodane neke parcele u drugom dijelu Poduzetničke zone, a
vlasnik puta koji okružuje sve čestice je društvo Poduzetnička zona koja je sada u stečajnom
postupku. Danas je cijena m2 u okolnim poduzetničkim zonama 70-80 kn i smatra kako ćemo o toj
temi uskoro opet morati raspraviti na Vijeću jer ćemo je teško prodati po 300 kn/m2 koliko sada
iznosi početna cijena kod nas.
Vijećnik Jure Stanić se složio da je situacija u ovom trenutku delikatna za investicije.
Vijećnik Petar Nikolić se složio se sa vijećnikom Stanićem te kako je i njemu drago da se dovršio
projekt uređenja šrostora „Čatrnja“. Pitao je postoji li barem okvirni plan za izgradnju reciklažnog
dvorišta, te je isto pitao za „Vrtletinu“. Kada se planira realizacija tih projekata?.
Vijećnik Jure Stanić informirao je vijećnike kako je dosadašnja udruga „Akulturacija“ sada ustanova,
a iz prijedloga proračuna vidi da je za Opuzen film festival, glavni projekt ustanove, planirano samo
3.000 kn. Smatra da je njihov doprinos u kulturi i općenito gledajući u nesrazmjeru sa dobivnim
sredstvima, pogotovo gledajući neke druge udruge. Smatra da bi trebali izdvojiti značajnija sredstva
iz proračuna za rad ustanove.
Gradonačelnik je odgovorio kako samo može pohvaliti udrugu i kako mu je drago da se festival
održava a posebno iz razloga što sami uspjevaju zatvoriti financijsku konstrukciju. Smatra da uz svu
ostalu pomoć od strane Grada nema potrebe za većim izdvajanjem sredstava iz proračuna. Odustali
smo od izgradnje kompostane zbog prevelike cijene izgradnje a reciklažno ostaje u planu. Mislili smo
da ćemo već ove godine riješiti projekt „Vrtletina“ ali nažalost nismo prošli na natječaju; Sva
projektna dokumentacija je spremna te se realizacija planira za 2016.
Vijećnik Jure Stanić pitao je gradonačelnika kako se izjašnjava na prijedlog za izbacivanje iz
proračuna udruga koje nisu dostavile traženu dokumentaciju.
Gradonačelnik je odgovorio kako do sada nismo tražili račune, izvješća Fini i sl. A zna kako slično
rade i druge, znatno veće manifestacije. Prvenstveno nam je važno da se same manifestacije
održavaju te da budu kvalitetne. Smatra da se od tih udruga može zatražiti dopuna dokumentacije s
obzirom da i onako moraju predavati izvješća Fini.
Vijećnik Jure Stanić predložio je da udruge uz ostalu dokumentaciju dostave i ovjerenu kopiju
izvješća dostavljenog Fini.
Vijećnik Petar Nikolić smatra kako u Gradu imamo puno malih događanja ali nemamo ona krucijalna
kao što je nekad bila mandarinska zabava, te kako bi trebali iz proračuna ili putem neke od udruga
inicirati organizaciju takvih događanja. Smatra da kroz jednu takvu manifestaciju možemo mnogo
doprinijeti promidžbi Grada i naših strateških interesa.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i jednim glasom protiv (vijećnik Jure
Stanić) usvojena Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za razdoblje od
2017. – 2018. Godine.
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Ad.11. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2016. godinu
Prijedlog odluke je obrazložila pročelnica Nikolina Mrdalj. Posebno je obrazložila članak 10.
prijedloga odluke kojim se planira dugoročno zaduženje za iznos od 7,5 mln kuna koji će se utrošiti u
projekte koji se financiraju kroz fondove Europske unije.
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 izvršavanju Proračuna grada
Opuzena za 2016. godinu.
Ad.12. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opuzena za razdoblje od 2016.-2018.god.
Prijedlog Plana je obrazložili su pročelnica Nikolina Mrdalj i gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog Plana dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa 9 glasova za i jednim suzdržanim
glasom (vijećnik Jure Stanić) usvojen Plan razvojnih programa Grada Opuzena za razdoblje od
2016.-2018. godine.
Ad.13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu
Prijedlog programa je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog Programa dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić) usvojen Programa javnih potreba u sportu Grada
Opuzena za 2016. godinu.
Ad.14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu
Prijedlog programa je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog Programa dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva
suzdržana glasa (vijećnici Petar Nikolić i Jure Stanić) usvojen Program javnih potreba u kulturi
Grada Opuzena za 2016. godinu.
Ad.15. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2016. godinu
Prijedlog programa je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog Programa dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva
suzdržana glasa (vijećnici Petar Nikolić i Jure Stanić) usvojen Socijalni programa Grada Opuzena za
2016. godinu.
Ad.16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Opuzenu za 2016. godinu
Prijedlog Programa je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog Programa dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i
jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić) usvojen Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2016. godinu.
Ad.17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini na području Grada Opuzena
Prijedlog programa je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Sve stavke iz programa sadržane su
u proračunu a ovom odlukom se analitički razrađuju.
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Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog Programa dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je sa 9 glasova za i jednim suzdržanim
glasom (vijećnik Jure Stanić) usvojen Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini na području Grada Opuzena.
Ad.18. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2016.god.
Prijedlog odluke je obrazložio 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 Odluka o rasporedu sredstava za rad
političkih stranaka za 2016.god.
Ad.19. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2016. godini
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Odlukom se uređuje način prikupljanja
i korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske u 2016. godini.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je tražio i dobio podatke o iznosu uplata u ovoj godini a one su do
sada na oko 80% od plana; Moli da se napravi dodatan pritisak na sve zakupoprimce da se zakupnina
redovito plaća.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja konstatirao je da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva suzdržana glasa (vijećnici Petar
Nikolić i Jure Stanić) usvojena Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2016. godini
Ad.20. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Opuzenu
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Odlukom se uređuje korištenje,
upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta i drugih
nerazvrstanih javnih površina a sastavni dio odluke je i popis nerazvrstanih cesta. Odluka je
usklađena sa Zakonom o cestama.
Vijećnik Jure Stanić zamolio je da se sanira dvadesetak metara cesta u ulici Put Zlatinovca na mjestu
gdje se okreće smećara.
Gradonačelnik je odgovorio kako se to pokušalo riješiti još ovog ljeta ali smo naišli na negodovanja
građana zbog planiranih radova radi nekih nelegalnih priključaka. To ćemo nastojati riješiti u
razumnom roku, nasuti i riješiti pitanje prometa te neugodnih mirisa.
Pročelnica Nikolina Mrdalj Nikolina je dodala da ćemo nadopuniti Registar ako je bilo nekih previda,
ali Registar moramo imati da bi se uopće prijavili na natječaje koji se raspisuju za izgradnju ili
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.
Vijećnik Petar Nikolić je pitao u kojoj je fazi rješenje prometnog pristupa u Jesenskoj.
Gradonačelnik je odgovorio da bi Hrvatske ceste trebale izraditi projektno rješenje ulaza i izlaza sa
Jesenske; Nisu to još planirali iako smo mi odavna pokrenuli inicijativu, a i ove smo se godine
prijavili na raspisane javne pozive. Čak i kad bi sami htjeli riješiti to pitanje opet ne možemo bez
njihova izričitog odobrenja, jer je to projekt u njihovoj nadležnosti.
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 nerazvrstanim cestama u Gradu
Opuzenu.
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Ad.21. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne
zone Opuzen
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Odluka usklađena sa zakonom. Razlog
zbog kojeg se predlaže izmjena Plana je činjenica da je dosadašnjim Planom predviđena 40%-tna
izgrađenost parcele a u međuvremenu se ispostavilo kako potencijalni investitori žele graditi veće
objekte. Zaključili smo da bi trebali omogućiti spajanje pojedinih parcela, odnosno ostaviti takvu
mogućnost; To je srž predloženih izmjena a o svim ostalim pitanjima će se raspraviti u javnoj
raspravi koja će se provesti sukladno zakonu.
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 izradi izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen.
Ad.22. Prijedlog zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
i Plana zaštite od požara za područje Grada Opuzena
Prijedlog zaključka obrazložio je gradonačelnik Ivo Mihaljević. Donošenjem Zakona o sustavu
civilne zaštite koji je stupio na snagu 01. kolovoza 2015., između ostalog ostavljena je mogućnost da
dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje
pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke rizike mogu zajednički organizirati
obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga. Predlaže se donošenje gornjeg
zaključka kako bi se realno mogla ostvariti mogućnost zajedničkog djelovanja operativnih snaga u
području vatrogastva. Treba napomenuti da su zajedničke intervencije DVD Slivno i DVD Opuzen i
do sada bila uobičajena praksa i o čemu je po preporuci inspektora razgovarao sa susjedima u općini
Slivno. Od strane djelatnika službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću i
inspekcijskih službi već postoji preporuka da se uvjeti središnjeg društva ispune na razini dva DVDa, gdje bi bilo uključeno i društvo DVD Slivno, susjedne Općine Slivno. Na ovaj način bi se
djelomično smanjile obveze Grada Opuzena, ali bi se realno stanje znatno poboljšalo u skladu sa
mogućnostima Grada Opuzena i Općine Slivno. Isto moguće ostvariti tek uz volju i međusobni
dogovor više čimbenika u obje jedinice lokalne uprave i samouprave. Na ovaj način bi se postojeća
Procjena i Plan izmijenili na način da oba društva imaju po 12-14 dobrovoljnih vatrogasaca. Time bi
se znatno smanjile obveze pojedinog društva, a dobilo bi se stanje koje bi bilo realnije ostvariti na
razini društva i jedinice lokalne uprave i samouprave. Ukupno gledajući uz zapovjednike pojedinih
društava imali bismo ukupno 24-28 operativnih vatrogasaca. Prema Pravilniku, tada bi po središnjem
društvu imali manje obveze, jer bi se minimalni broj vatrogasaca smanjio. Naglašavamo da bi
ocjenjujući stanje na terenu, ovo bilo svakako realnije za ispuniti, a u konačnici svakako operativnije,
pošto je cilj da se minimalno određene mjere, zaista i ispune, jer su one obvezatne.
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 Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara za područje Grada Opuzena.
Ad.23. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite za 2015. godinu
Prijedlog zaključka kratko je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Kao i svake godine prilikom
usvajanja proračuna. Ima dosta zakonskih izmjena što pratimo i potrebne odluke ćemo donijeti u
ostavljenim rokovima.
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) usvojen Zaključak o usvajanju Analize sustava
civilne zaštite za 2015. godinu.
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Ad.24. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
Prijedlog zaključka kratko je obrazložio 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) usvojen Zaključak o usvajanju Plana razvoja
sustava civilne zaštite za 2016. godinu
Ad.25. Prijedlog zaključka o usvajanju Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje
od 2016-2019. godine
Prijedlog zaključka kratko je obrazložio 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) usvojen Zaključak o usvajanju Smjernica za razvoj
sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016-2019. godine
Pročelnica Nikolina Mrdalj informirala je vijećnike kako će se 14. prosinca u gradskoj vijećnici
održati sastanci radne skupine za izradu Strateškog razvojnog plana Grada Opuzena sa ciljanim
sadržajima. Na web stranicama će se objaviti javni pozivi za sudjelovanje građanima i institucijama,
pa poziva i vijećnike da i sami sudjeluju.
Gradonačelnik se pridružio apelu pročelnice te se složio kako bi bilo dobro da i vijećnici sudjeluju u
radnim skupinama u izradi razvojne strategije.
Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 1425 sati.
Zapisničar
Andrija Zonjić

Predsjednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Šiljeg
Nikolina Mrdalj
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