
•  
• REPUBLIKA HRVATSKA 

• DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
•    GRAD OPUZEN 

•   Gradsko vijeće 
 

• Klasa:  021-05/16-01/20 
• Urbroj:  2148/03-16-2 
• Opuzen,  25. veljače 2016. god. 
•  

•  
• Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

• sa XX. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 
• održane dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) s početkom u 1200 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 
Ana Vučković, Radio Narona 
 

Zapisničar: Andrija Zonjić 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg. Pozdravio je nazočne vijećnike, gradonačelnika sa 
suradnicima te predložio 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika XIX. sjednice 
2. Aktualni sat  
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – prosinac 2015. god. 
4. Plan davanja koncesija u 2016. godini  
5. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru u Gradu Opuzenu 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice 

Opuzen za 2015. godinu 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Opuzen 

za 2015. godinu 
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice sportskih 

udruga Grada Opuzena za 2015. godinu 
9. Prijedlog odluke o razrješenju i  imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na 

pomorskom dobru 
10. Prijedlog odluke o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena radi usklađenja sa 

Zakonom o prostornom uređenju 
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena za 2016.  
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Rekao je kako je za točku 10. dostavljen dodatni radni materijal te predložio nadopunu dnevnog reda 
točkama:  
 

12. Prijedlog odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Agrum 
Neretva d.o.o. za istraživanje i razvoj 

13. Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu 
 

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno. 
 

Ad.1. Usvajanje zapisnika XIX. sjednice 

Vijećnik Jure Stanić upozorio je na povredu čl. 87. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, odnosno kako 
odgovori na vijećnička pitanja i dalje ne dolaze u poslovničkom roku. Također nije dobio odgovore 
na dodatna pitanja, na koja kao vijećnik ima pravo, a između ostalog i na zahtjev da predsjednik 
Vijeća dostavi kopije putnih naloga te doznaka za bolovanje. Kada se pogledaju vijećnička pitanja, 
smatra da dostavljeni odgovori nisu primjereni jer se isti svode na maksimalno dvije-tri rečenice a uz 
to je odgovor na pitanje sa prošle sjednice čekao 75 dana. Takvo ponašanje ne prihvaća i ne želi tako 
raditi jer ga se takvim ponašanjem tjera da se obraća nadležnim institucijama. Zato je zamolio da se 
pokrene postupak izmjene Poslovnika kako bi se dokinula ovakva praksa. 

Predsjedavajući je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je bez primjedbi predloženi zapisnik 
XIX. sjednice Gradskog vijeća prihvaćen jednoglasno. 

Ad.2. Aktualni sat  
Predsjedavajući je konstatirao da je nazočno 9 vijećnika i napomenuo da se sjednica tonski snima.  

Vijećnik Jure Stanić rekao je kako je na prošloj sjednici postavio vijećničko pitanje te kako je 
polovično zadovoljan dobivenim odgovorom. Odgovoreno mu je na način da mu je dostavljen dopis 
Ministarstva poljoprivrede, kojeg je već imao, ali nije odgovor na pitanje o tome što je Grad stvarno 
poduzeo. Smatra da je zakonska dužnost i obveza Grada bila da poduzme određene korake po pitanju 
predloženih raskida ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta. Zato je ponovno zatražio 
preslike dokumentacije iz koje se vidi što je po tom pitanju poduzeto. 
 

Odgovorila je pročelnica Nikolina Mrdalj. Rekla je kako u spomenutom dopisu Ministarstva lijepo 
sve piše. Smatra da bi vijećnik, ako prati zakonsku regulativu, trebao znati da je u ovom slučaju za 
bilo kakvo postupanje nadležna Agencija za poljoprivredno zemljište. To znači da Grad u ovom 
predmetu nije niti može postupati „na svoju ruku“ bez suglasnosti odnosno naloga Agencije. 
 

Vijećnik Jure Stanić pitao je da li je obveza Grada obavijestiti Agenciju ako dobije saznanja o 
nelegalnim postupanjima i kršenju zakona i odredbi iz ugovora. 
 

Pročelnica je odgovorila kako je poljoprivredni inspektor svoj prijedlog uputio Ministarstvu 
poljoprivrede, Agenciji za poljoprivredno zemljište i Gradu Opuzenu tako da nema potrebe da Grad o 
istome obavještava Agenciju. Nadalje, kada budemo trebali postupiti po naputku Agencije tako će 
mo i postupiti. 
 

Vijećnik Jure Stanić postavio je dva pitanja te zatražio pisani odgovor: 
 

1. Pitanje upućeno gradončelniku: „U više navrata sam komentirao uređenje prostora oko zgrada i 
njihovo privođenje svrsi. Također sam predlagao da se na tako uređenim prostorima uvede 
naplata parkinga kao i na drugim pozicijama u užem dijelu Grada, a taj iznos bi se koristio za 
njihovo održavanje. Do sada po tom prijedlogu niste ništa poduzeli. Moje pitanje glasi: Jeste li 
razmatrali takvu mogućnost i kakav je stav Grada po tom pitanju?“ 

 

2. Pitanje upućeno pročelnici: „Dana, 22. siječnja 2016. godine zaprimili ste Zapisnik o obavljenom 
proračunskom nadzoru, a nama ste ga dostavili 18. veljače 2016. godine uz materijale za XX. 
sjednicu Gradskog vijeća. U skladu sa odredbama članka 12. stavka 3. Pravilnika o proračunskom 
nadzoru na Zapisnik se mogla uložiti primjedba u roku od 15 dana. Iz navedenog je vidljivo da 
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smo kao vijećnici izgubili pravo da uložimo primjedbe. Moje pitanje glasi: Zašto nam Zapisnik 
niste dostavili po njegovom primitku? 

 

Pitanja se prilažu zapisniku. 
 

Vijećnik Petar Nikolić podsjetio je kako je na 18. sjednici postavio pitanje o radu Turističke 
zajednice na što nije dobio odgovor, iako TZ normalno radi i prima sredstva iz gradskog proračuna. 
Pokušao je do informacija doći i putem službene web stranice ali nije uspio jer ista ne radi. 
 

Pročelnica je rekla kako je vijećniku odgovoreno na pitanja na samoj sjednici a izlaganje o 
Turističkoj zajednici tada je shvatila kao više kao dio rasprave a ne kao pitanje. Zamolila je vijećnika 
za konkretno pitanje. 
 

Vijećnik Petar Nikolić je rekao kako traži izvješće o radu Turističke zajednice za 2013. i 2014. godini 
na što vijećnici imaju pravo. U svezi predloženih izmjena i dopuna Prostornog plana pitao je da li se 
one rade ciljano za potencijalne investitore koji bi u dogledno vrijeme mogli otvoriti određeni broj 
novih radnih mjesta. Također, kako se na sjednicama često donose akti iz domene zaštite i 
spašavanja, pitao je da li u Gradu postoji sustav uzbunjivanja, da li je instaliran i ispravan. 
 

Odgovorio je gradonačelnik i rekao kako se izmjene i dopune Prostornog plana kojime se žele 
omogućiti nove investicije te dati mogućnost okrupnjavanja više čestica u poduzetničkoj zoni, čija je 
sadašnja površina oko 1.000 m2. Obzirom da je nekoliko investitora iskazano namjeru za 
investiranjem smatrali smo shodnim predložiti izmjene i dopune. Rekao je kako nemamo instaliran 
sustav za uzbunjivanje a istog bi trebao izgraditi centar 112. 
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat. 

 

Ad.3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – prosinac 2015. god. 

Gradonačelnik je obrazložio pisano Izvješće dostavljeno vijećnicima u radnim materijalima. Smatra 
kako je odrađen obiman posao što se vidi iz samog izvješća koje je napisano po sektorima; Ima dosta 
poslova koji se preklapaju ali i projekata koji se nastavljaju. Svi relevantni podaci sadržani su u 
Izvješću te je pozvao vijećnike da postave pitanja ukoliko ima nejasnoća. 

Vijećnik Jure Stanić je rekao kako nema posebnih primjedbi osim kako je Izvješće u pojedinim 
dijelovima manjkavo, kao npr. u slučaju groblja Sv. Roko u kome nema dovoljno informacija o 
međusobnim pravima i obvezama nas i općine Slivno, a sličnih primjera ima još. Također je dao 
primjedbu kako ima dosta ljudi koji se žele priključiti na kanalizacijski sustav ali im se to ne 
omogućava što je šteta i smatra kako time samo gubimo prihode. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te Izvješće gradonačelnika dao na glasovanje. Nakon 
provednog glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojen 

Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine. 

 

2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
 
Ad.4. Plan davanja koncesija u 2016. godini  
 

Predsjedavajući je napomenuo kako je prijedlog Plana dostavljen vijećnicima u radnim materijalima; 
Konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon 
provedenog glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojen 
 

Plan 
davanja koncesija u 2015. godini 
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1. Usvaja se Plan davanja koncesija u 2016. godini u predloženom tekstu. 
2. Cjeloviti tekst Plana objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 

 
Ad.5. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru u Gradu Opuzenu 

Obrazloženje je dao gradonačelnik te istakao kako je gradska uprava zadovoljna nalazom 
Ministarstva financija. Iako ima određenih primjedbi smatra da gotovo u svemu ispravno radimo. 
Predložio je vijećnicima da Zapisnik prime k znanju te dodao kako je spreman je svaki od nalaza 
dodatno obrazložiti. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Jure Stanić se složio kako je točno kako Vijeće ovaj zapisnik prima k znanju ali je točno i to 
da smo imali pravo na podnošenje primjedbi, što opet ne znači da bi time nešto promijenili. Na 
sjednicima Vijeća već je nekoliko puta iznosio primjedbe na način financiranja udruga. Interesira ga  
od kada se Festival zabavne glazbe tretira kao udruga te upitao da li bi onda i oni trebali proći 
proceduru kao i ostale udruge radi sufinanciranja iz proračuna, odnosno imati jednak tretman. Ovo je 
još jedan od primjera za koje nema dovoljno informacija mada bi trebalo biti drugačije. 
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je većinom 
glasova, sa 7 glasova za i dva suzdržana glasa (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojen 
 

Zaključak 

1. Zapisnik Ministarstva financija, Uprave za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, o 
obavljenom proračunskom nadzoru u Gradu Opuzenu prima se k znanju. 

 
Ad.6.   Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske  

knjižnice Opuzen za 2015. godinu 
 
Izvješće je obrazložila ravnateljica Karmela Popić Kešina. Knjižnica redovito radi i kontinuirano 
nadopunjuje svoj knjižni fond, posebno lektirni fond koji nedostaje školskim knjižnicama, u što je 
prošle godine utrošeno 53.807,71 kn. Nešto je manji broj članova nego prošle godine jer su u 
„mjesecu knjige“, kada se učlanjuje najveći broj članova, izvođeni radovi na sanaciji podova tako da 
Knjižnica nije radila. Postavljanje novih pločica je plaćeno sredstvima nadležnog ministarstva u 
čemu je Grad mnogo pomogao. U knjižnici se organiziraju različita događanja za najširu publiku 
kojima je izravno ili neizravno popularizirana kultura knjige i čitanja ali i drugi oblici kulturnog 
izraza. 

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja 
utvrdio da je  jednoglasno usvojen 

Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Gradske knjižnice Opuzen za 2015. godinu 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Opuzen za 2015. godinu 
 

2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
 

 
Ad.7  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića  

Opuzen za 2015. godinu 
 

Izvješće je obrazložila ravnateljica Dječjeg vrtića Dijana Glavor Vitali. 
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Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Jure Stanić pitao je koliko ima djece u Vrtiću i koliki je stvarni kapacitet Vrtića. 

Ravnateljica je odgovorila da Vrtić ima kapacitet za 115 djece; Ove godine upisan je najveći broj 
djece do sada, odnosno da su sva djeca upisana. Općenito je jako teško udovoljiti svima, jer za to je 
potrebno  uskladiti pedagoške standarde i stvarne potrebe. Prošle je godine iz tog razloga pregrađen 
jedan dnevni boravak tako da sada imamo jednu grupu djece više ali je zato maksimalan broj djece u 
grupi prilagođen pedagoškim standardima. 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je ravnateljicu da li ima primjedbi roditelja koje bi ukazivale na neke 
ozbiljne propuste ili nedostatke. 

Ravnateljica je odgovorila kako ništa posebno ne bi izdvojila kao problem osim nepostojanja 
vanjskog igrališta što je već poznati i višegodišnji problem, osnosno nedostatak za kojeg se nada da 
će se uskoro riješiti. Ima primjedbi roditelja koj su manje-više su vezane uz individualne probleme 
djece a takve stvari se raspravljaju i nastoje riješiti na roditeljskim sastancima koji se redovito 
održavaju. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je  
jednoglasno usvojen 

Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Dječjeg vrtića Opuzen za 2015. godinu 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Opuzen za 2015. godinu 
 

2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
 
 
Ad.8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice  

sportskih udruga Grada Opuzena za 2015. godinu 
Izvješće je obrazložio predsjednik Goran Proleta.  

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Jure Stanić pitao je ima li problema u funkcioniranju Zajednice. 

Predsjednik ZSU Goran Proleta je odgovorio kako je jedini pravi problem nedostatak sredstava. 
Informirao je vijećnike kako je dinamika isplate sredstava iz proračuna po planu s početka godine, 
što je posebno važno jer su sredstva nekim udrugama potrebna u točno određenom vremenu dok je 
ostalim udrugama bitno samo da se ispoštuje plan. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je  
jednoglasno usvojen 

Zaključak 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Zajednice sportskih udruga Grada Opuzena za 2015. godinu 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Opuzena za 
2015. godinu. 

 

2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena. 
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Ad.9 Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na  
pomorskom dobru 

 
Slavomir Prović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, predložio je da se prihvati ostavka Ivice 
Odaka te predložio imenovanje Ivana Curića za člana Vijeća za koncesijska odobrenja na 
pomorskom dobru. 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je zbog čega se predlaže odluka o razrješenju člana Vijeća, da li zbog 
isteka mandata, sukoba interesa ili osobnih razloga, te je dobio odgovor kako se član Vijeća 
razrješuje dužnosti na vlastiti zahtjev. 
Vijećnik Jure Stanić predložio je da se za člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom 
dobru imenuje Ivo Ključe. 
Predsjedavajući je zaključio raspravu te na glasovanje dao prijedlog da se Ivica Odak razriješi 
dužnosti člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru; Nakon provedenog glasovanja 
konstatirao je da je većinom glasova, sa 9 glasova za i jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure 
Stanić) Ivica Odak razriješen dužnosti člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru. 
Dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Jure Stanića da se za člana Vijeća za koncesijska odobrenja 
na pomorskom dobru imenuje Ivo Ključe te je nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je za 
prijedlog glasovalo dvoje vijećnika i da prijedlog nije prihvaćen. Dao je na glasovanje prijedlog 
vijećnika Slavomira Provića da se za člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru 
imenuje Ivan Curić te je nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je za prijedlog glasovalo 9 
vijećnika, jedan protiv (vijećnik Jure Stanić) i da je većinom glasova usvojena 
 

Odluka 
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru 

 
1. Razrješuje se Ivica Odak, kao predstavnik Grada Opuzena, dužnosti člana Vijeća za koncesijska 

odobrenja na pomorskom dobru. 
2. Imenuje se Ivan Curić, kao predstavnik Grada Opuzena, za člana Vijeća za koncesijska odobrenja 

na pomorskom dobru. 
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Opuzena“. 

 
Ad.10. Prijedlog odluke o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena radi  

usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju 
 
Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik Ivo Mihaljević. Istakao je kako već sada postoji 
nekoliko investitora koji su iskazali namjeru građenja na građevinskim područjima za koje nije 
donesen Urbanistički plan uređenja. Sukladno zakonskim mogućnostima, za sva građevinska 
područja koja su određena kao kao neizgrađena, a za koja nije donesen urbanistički plan uređenja ili 
druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja, i gdje je u neposrednoj blizini izgrađena 
osnovna komunalna infrastruktura, potrebno je usklađenje sa zakonskim propisima, kako bi se na taj 
način investitorima omogućila gradnja bez donošenja posebnog UPU-a. 
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja 
utvrdio da je  jednoglasno usvojena 

Odluka 
o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena 

 
1. Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena u 

predloženom tekstu. Tekst Odluke prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Opuzena“. 
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Ad.11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena  

za 2016. godinu 
 

Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik Ivo Mihaljević.  

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja 
utvrdio da je  jednoglasno usvojen 

Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena za 2016. godinu 

 
1. Donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena za 2016. 

Godinu u predloženom tekstu. Tekst Plana prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Opuzena“. 
 
Ad.12. Prijedlog odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva  

Agrum Neretva d.o.o. za istraživanje i razvoj 

Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik Ivo Mihaljević. Ispričao se zbog zakašnjele dostave 
radnih materijala a razlog je što je radni sastanak o ovoj temi održan prije nekoliko dana. Centar 
društva bio bi u Opuzenu, u novom dijelu Poduzetničke zone gdje bi se izgradila poslovna zgrada i 
laboratorij, te se očekuje da bi planiranim djelatnostima društva iz EU fondova mogla biti privučena 
značajna sredstva. Društvo je osnovano u studenom 2015. i u potpunom je vlasništvu županije te 
kako se predlaže da neretvanski gradovi i općine dokapitalizacijom društva postanu suvlasnici u 
pripadajućem dijelu. 

Predsjedavajući je otvorio raspravu. 

Vijećnik Jure Stanić pitao je iz kojih bi se sredstava financirala gradnja objekata i rad društva. Koliki 
je planirani broj zaposlenih i postoje li kakve projekcije.  

Gradonačelnik je odgovorio da je planirano 85%-otno financiranje iz EU fondova a ostatak bi 
financirali sami suvlasnici društva. Ukupna vrijednost ulaganja u narednih 5 godina je oko 20 mln 
kuna a planira se oko 7 zaposlenih za rad u laboratoriju i na terenu – pokušalištu za nove sorte na 
zemljištu na području „Luke“ koje je svojevremeno ustupljeno Centrru za poljoprivredu i selo. 

Vijećnik Petar Nikolić pitao je da li bi se u sustav poslovanja implementirala i borba protiv 
sredozemne voćne muhe, a gradonačelnik je odgovorio da je to jedan od prioriteta o kojemu će 
ubuduće trebati voditi više računa. 

Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je  
jednoglasno usvojena 

 
Odluka 

o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva 
Agrum Neretva d.o.o. za istraživanje i razvoj 

 

1. Prihvaća se Društveni ugovor kao temeljni akt o osnivanju trgovačkog društva Agrum Neretva 
d.o.o. za istraživanje i razvoj. 

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Opuzena Ivo Mihaljević za potpisivanje Društvenog ugovora 
iz članka 1. ove Odluke. 
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3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Opuzena“. 

 
Ad.13. Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu 

Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik Ivo Mihaljević.  

Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja 
konstatirao da je  jednoglasno usvojena 

Odluka 
o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu 

 
1. Donosi se Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu u predloženom tekstu. Tekst 

Odluke prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Opuzena“. 
 
 
Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 1320 sati. 
 
 
                         Zapisničar  
 
                     Andrija Zonjić       Predsjednik 
 
  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Mladen Šiljeg 
                     Nikolina Mrdalj 


