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Z A P I S N I K

sa XII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
održane dana 04. ožujka 2015. godine (srijeda) s početkom u 1105 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,
Jure Stanić i Petar Nikolić
IZOČNI VIJEĆNICI: Marija Sršen, Ana Lozina, Marijan – Marinko Filipović i Tome Dujmović
Ostali:
Gradonačelnik Ivo Mihaljević
Nikolina Mrdalj, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Karmela Popić Kešina, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Opuzen
Dijana Glavor Vitali, ravnateljica Dječjeg vrtića Opuzen
Goran Proleta, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Opuzena
Zapisničar: Andrija Zonjić
Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg pozdravio nazočne vijećnike, gradonačelnika te
pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela. Konstatirao je da je nazočno 9 vijećnika i da postoji
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Napomenuo je da se sjednica Gradskog vijeća tonski
snima. Predložio je
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika XI. sjednice
Aktualni sat
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – prosinac 2014. god.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice
Opuzen za 2014. godinu
Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Opuzen za
2014. godinu
Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice sportskih
udruga Grada Opuzena za 2014. godinu
Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. – 2017.
godine
Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini
Prijedlog odluke o imenovanu članova Povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

10. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
11. Prijedlog odluke o obavljanju prijevoza pokojnika
12. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
13. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja
14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Predložio je i nadopunu dnevnog reda točkom 15. „Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena za 2015. Godinu“, te otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić dao je poslovničku primjedbu. u i to čl. 87 kojom je određeno da se na usmeno
postavljena na koja vijećniku nije odgovoreno na sjednici dostavlja pisani odgovor u roku od 20
dana. Već 5-6 puta dao je iste poslovničke primjedbe; Više puta mu je obećavano kako se to neće
ponavljati ali činjenica je da se opet ponavlja. Poslao je dopis predsjedniku Vijeća u kojem je
postavio 4 pitanja i na koji također nije dobio odgovor. Pitao je do kada će se raditi ovako.
Predsjedavajući je odgovorio vijećniku kako je bio bolestan te nije stigao odgovoriti. Preuzeo je
obvezu odgovoriti u roku 10 dana te se nada da će vijećnik biti zadovoljan odgovorom. Smatra da
odgovori na postavljena pitanja, ako ne stignu u polovničkom roku, ipak stignu u roku od dvadesetak
dana.
Replicirao je vijećnik Jure Stanić i rekao kako to nije točno već da odgovori dolaze sa materijalima za
novu sjednicu. Ponovio je prijedlog da se izmjeni Poslovnik tako da nemamo više taj problem. Ovako
je paraliziran u svom radu a s druge strane je odgovoran prema svojim biračima. Zamolio je da se
ovog trenutka nešto poduzme ili da predsjednik osobno preuzme obvezu kako će u poslovničkom
roku odgovoriti na vijećnička pitanja.
Predsjedavajući je na sebe preuzeo obvezu odgovoriti na vijećnićka pitanja u poslovničkom roku.
Obzirom na činjenicu da se obitelj Vidiš uspjela uknjižiti kao vlasnik nekretnine označene kao k.č.
1494 te činjenice da su svi korisnici tog prostora dobili obavijest o iseljenju, vijećnik Jure Stanić
predložio je da se ovo pitanje stavi na dnevni red i o tome razgovara.
Gradonačelnik Ivo Mihaljević je predložio da se o tome razgovara u aktualnom satu obzirom da
nemamo pripremljenih materijala za razgovor o toj temi.
Vijećnik Jure Stanić se nije složio obzirom da se radi o vrlo važnom pitanju te je predložio da se
formira Komisija koja bi na temelju dokumentacije prokušala razriješiti ovo pitanje.
Pročelnica Nikolina Mrdalj predložila je da vijećnik kao predlagač izvijesti Vijeće o predloženoj
temi, obzirom da vjerojatno ima više informacija o svemu. Od predlagača se očekuje da definira
točku koju predlaže te prijedlog obrazloži.
Vijećnik Jure Stanić rekao je kako nema nikakvih drugih informacija osim informacije s interneta da
su obitelj Vidiš te još dvoje suvlasnika upisani kao vlasnici te da je na adrese sadašnjih korisnika
poslan zahtjev za iseljenjem iz nekretnine na k.č. 1494 KO Opuzen.
Gradonačelnik je rekao kako o predloženoj temi ne zna što više reći u ovom trenutku osim da Grad
vodi računa o institucijama koje su u tom prostoru što će raditi i dalje. S uknjižbom se ne slažemo i
poduzimaćemo sve
Predsjedavajući je dao prijedlog vijećnika Stanića na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao da je za prijedlog vijećnika Stanića glasovalo dvoje vijećnika te da prijedlog nije
prihvaćen, ali da to ne znači da se o ovoj temi neće razgovarati.
Predsjedavajući je dao na glasovanje predloženi dnevni red te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao je da je dnevni red usvojen većinom glasova, sa 7 glasova za, vijećnik Jure Stanić glasao
je protiv a vijećnik Petar Nikolić je bio suzdržan.
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Ad.1. Usvajanje zapisnika XI. sjednice
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Predsjedavajući je konstatirao da nema primjedbi na zapisnik te je prijedlog zapisnika dao na
glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je zapisnik XI. sjednice usvojen većinom
glasova, sa 8 glasova i jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić)
Ad.2. Aktualni sat
Predsjedavajući je pozvao vijećnike da postavljaju pitanja.
Vijećnik Jure Stanić postavio je dva pitanja na koja je zatražio pisani odgovor te da pitanja budu
sastavni dio zapisnika. Ponovio je pitanje gradonačelniku o kojem je govorio prethodno, u svezi
nekretnine na k.č. 1494., obzirom na činjenice da je obitelj Vidiš sa još dvoje suvlasnika upisana kao
vlasnik, da je na adrese sadašnjih korisnika poslan zahtjev za iseljenjem te da je na istu česticu
ugovorom o zajmu od 20. studenog 2014. godine uknjiženo je založno pravo u iznosu od 2 mln kuna.
Pitao je jesu li sazrjeli uvjeti da se pristupi razgovorima sa vlasnicima s ciljem otkupa zgrade, što je i
ranije predlagao, pogotovo obzirom na to da je gradska uprava tvrdila kako sve ima pod kontrolom i s
obzirom na današnje činjenično stanje z.k. uloška1494.
Pitanje upućeno pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela: kada će se sukladno evidentiranim
površinama iz rješenja o legalizaciji gradanima izdati rješenja za naplatu komunalne naknade.
Svjedoci smo da se u Gradu izgradilo i dogradilo mnogo stambenih objekata što se danas može lako
vidjeti iz svih papira koji su dostupni kroz legalizaciju. Dakle stambene površine su se povećale kroz
dogradnju i izgradnju, a ono što ga zabrinjava je to da Grad nije postupio sukladno zakonu i naplatio
svoje vlastite prihode.
Referirao se na ranije dobivene odgovore. Na pitanje o zgradi na rivi koja je u ruševnom stanju
odgovoreno mu je na način da su mu poslana dva zapisnika komunalnog redara, što smatra dobro
obavljenim. Međutim, u istom podnesku je pitao i da li se plaća komunalna naknada na PIK-ovu
zgradu za što nije dobio odgovor. Zgrada danas predstavlja opasnost za zdravlje i živote ljudi i zato je
treba sanirati na primjeren način, a ne zadovoljava ga odgovor da to nismo u stanju zbog nedostatka
proračunskih sredstava.
Vijećnik Petar Nikolić pitao je da li se može uspostaviti bolja suradnja sa Hrvatskim vodama obzirom
da se uz šetnicu uz Neretvu samovoljno izgrađuju improvizirani pristupci; Također s druge strane
šetnice građani postavljaju sušila, roštilje nadstrešnice i sl. što bi trebao regulirati komunalni redar.
Prošle godine imali smo jednu od najgorih berbi mandarina uopće. Pitao je što Grad može učiniti, ili
možda većini, kako bi mandarina opet bila naša hraniteljica. Zatražio je pisani odgovor.
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat.
Ad.3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – prosinac 2014. god.
Uvodno obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. U obrazloženju je najviše pozornosti dao
komunalnim djelatnostima i projektima koji su u izvedbi, držeći da vijećnike to najviše interesira, ne
umanjujući važnost drugih segmenata izvješća. Naglasak je na maksimalnom korištenju sredstava EU
u svim, a pogotovo novim projektima. Pobrojao je sve projekte koji su u realizaciji te najavio
predstojeće.
Vijećnik Petar Nikolić pozdravio je izvješće gradonačelnika te zatražio pojašnjenje točke 7. Izvješća,
u svezi izrade projektnog rješenja čvorišta Jesenska.
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Gradonačelnik je odgovorio kako je riječ o dosta opasnom raskrižju. Podsjetio je kako će Hrvatske
ceste ove godine financirati projekt odvodnje oborinskih voda u ulici Jakova Gotovca u iznosu od
350.000 kuna te se nada da će, unatoč teškom financijskom stanju, u svoj plan za ovu godinu uvrstiti
i izradu projektnog rješenja čvorišta Jesenska.
Vijećnik Jure Stanić kometirao je izvješće gradonačelnika i rekao kako je ono dosta dobro
napravljeno premda bi možda bilo bolje češće izvještavati vijećnike o onome što Grad radi. Tražio je
informacije o naplati gradskih prihoda, konkretnije informaciju kako se plaća zakupnina te troše ta
sredstva, a da se ona ne plaća redovito saznao je tek iz izvješća o izvršenju proračuna. Kao član
nadzornog odbora Vodovoda postavio pitanje te dobio odgovor kako su ljudi u velikom postotku
priključeni na kanalizaciju, što nije točno; Smatra da je to je direktan gubitak te bi o tim stvarima bi
trebalo povesti malo više računa. Također, Grad nije uspostavio kvalitetnu suradnju sa Agencijom za
poljoprivredno zemljište niti je dostavljao tražene podatke, u što se sobno uvjerio.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te Izvješće gradonačelnika dao na glasovanje. Nakon
provedenog glasovanja konstatirao je da je usvojeno jednoglasno,
Zaključak
o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske
knjižnice Opuzen za 2014. godinu
Izvješće je obrazložila v.d. ravnateljica Karmela Popić Kešina. Istakla je kako je knjižnica nositelj
knjižnične djelatnosti u Gradu Opuzenu. Knjižnica kontinuirano obogaćuje svoj knjižni fond koji
građanima daje na korištenje te uz to pruža informacijske i kulturne usluge kojima zadovoljava
potrebe građama za knjigom i informacijom. Za nabavku knjižne i neknjižne građe knjižnica sredstva
dobiva od resornog ministarstva i Grada Opuzena. Trenutačno ma 221 člana, većinom djece ali je
znatno porastao i broj odraslih. Članarina je simbolična a za umirovljenike besplatna. Raznim
prikladnim aktivnostima nastoji se obogatiti djelovanje knjižnice, od promocija, humanitarnih akcija,
radionica, literarnih, kreativnih i sl., obilježavanje spomendana itd.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako je imao priliku razgovarati sa ravnateljicom koja je tom prigodom
izrazila zadovoljstvo suradnjom s Gradom. Predložio je ravnateljici da aktivnosti knjižnice ljudima
prezentira preko gradskog internet portala.
Vijećnik Petar Nikolić pitao je postoji li nešto što knjižnici treba a što nije preskupo.
Ravnateljica je odgovorila kako uvijek nešto treba kao i ulagati u samu kvalitetu prostora knjižnice.
Objektivno, sada knjižnica ne treba ništa posebno kako bi normalno funkcionirala.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je
jednoglasno usvojen
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
Gradske knjižnice Opuzen za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Opuzen za 2014. godinu
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
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Ad.5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića
Opuzen za 2014. godinu
Izvješće je obrazložila ravnateljica Dječjeg vrtića Dijana Glavor Vitali.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnika Petra Nikolića zanimalo je da li bi se u Vrtiću moglo riješiti pitanje jaslica.
Ravnateljica je odgovorila kako bi se u možda i mogle organizirati jaslice za 10 djece, što se planiralo
ranije, kada se planirao osigurati novi prostor za dječji vrtić. Sadašnji prostor u kojem Vrtić djeluje
nije namjenski te zato nije posebno inzistirala na uvođenju jaslica, koje su mnogo zahtjevnije od
ostalih vrtićkih grupa.
Vijećnik Jure Stanić pitao je da li su kapaciteti Vrtića optimalno popunjeni.
Ravnateljica je odgovorila da u Vrtiću ima više djece nego to dozvoljavaju pedagoški
standardiusvojeni prije tri godine; Međutim ti standardi nigdje nisu stvarno zaživjeli iako je intencija
da se dnevni boravci urede za manji broj djece što je samo po sebi u redu. U proteklih 15-ak godina
od kada je ravnateljica, nitko nije bio uskraćen za upis djeteta u Vrtić, a to se nastojalo riješiti na
način da se ne zakinu prava djece kao ni odgojiteljica. Smatra kako svi zajedno možemo uvijek
učiniti više.
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 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Opuzen za 2014. godinu
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice
sportskih udruga Grada Opuzena za 2014. godinu
Izvješće je obrazložio predsjednik Goran Proleta. Očekivanja zajednice bila su mnogo veća od
realnosti; Dobivena sredstva ravnomjerno su raspoređena svim udrugama u postotku u kojem je Grad
doznačio sredstva na račun Zajednice.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić zamolio je da se dogodine članovi Zajednice organiziraju na način da svi klubovi
dostave svoja izvješća o radu kao i financijska izvješća Gradskom vijeću kao i njihove svoje za
sufinanciranje iz proračuna. Za neke od članova zajednice smatra da ne zaslužuju bilo kakva
proračunska sredstva, barem dok je financijsko stanje kakvo jest.
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 2014. godinu
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1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Opuzena za
2014. godinu
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Predsjedavajući je pozdravio vijećnicu Mariju Sršen te konstatirao da je na sjednici nazočno 10
vijećnika.
Ad.7. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. –
2017. godine
Prijedlog je obrazložila pročelnica Nikolina Mrdalj. Podsjetila je na prošlogodišnju Odluku o
komunalnim djelatnostima kojom su uređena područja u kojima se mogu davati koncesije.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao da je jednoglasno usvojen
Srednjoročni (trogodišnji) plan
davanja koncesija za razdoblje od 2015. – 2017. godine
1. Usvaja se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2015. – 2017. godine
u predloženom tekstu.
2. Cjeloviti tekst Plana objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.8. Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini
Prijedlog je obrazložila Prijedlog je obrazložila pročelnica Nikolina Mrdalj
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao da je jednoglasno usvojen
Plan
davanja koncesija u 2015. godini
1. Usvaja se Plan davanja koncesija u 2015. Godini u predloženom tekstu.
2. Cjeloviti tekst Plana objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.9. Prijedlog odluke o imenovanu članova Povjerenstva za provedbu postupka davanja
koncesija
Prijedlog je obrazložila pročelnica Nikolina Mrdalj. Povjerenstvo ima zadaću provesti postupak te
nekon njegova okončanja dati Vijeću prijedlog za odabir koncesionara.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako u načelu nema ništa pritiv nikoga od predloženih kandidata ali iz
principijelnih razloga traži da i oporba sudjeluje u radu ovog kao i drugih povjerenstava. To pogotovo
iz razloga što će članovi oporbe opet biti u manjini a time ni na koji način ne mogu utjecati na buduće
odluke. Za člana Povjerenstva predložio je gosp Nedu Babića.
Predsjedavajući je dao prijedlog vijećnika Stanića na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao da prijedlog je nije prihvaćen.
Predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje prijedlog odluke o imenovanu članova Povjerenstva za
provedbu postupka davanja koncesija koji je vijećnicima dostavljen u radnim materijalima te je
nakon provedenog glasovanja konstatirao da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva glasa protiv
(vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena
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Odluka
o imenovanu članova Povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija
1. Imenuju se članovi Povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija:
-

Nikolina Mrdalj, dipl.iur, predsjednica
Ivona Topić Ćerlek, dipl.oec., član
Marija Šiljeg, član

2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.10. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Prijedlog je obrazložila pročelnica Nikolina Mrdalj. Donošenjem prethodnih odluka stvoreni su uvjeti
za provedbu postupka davanja koncesija. Predloženom odlukom detaljnije se regulira sadržaj
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Vijećnik Jure Stanić predložio je izmjenu čl. 24. Prijedloga Odluke, na način da se odredi da stručni
nadzor nad obavljanjem rada Koncesionara u ime Grada Opuzena obavlja Jedinstveni upravni odjel, a
ne komunalni redar kako je predloženo.
Pročelnica je odgovorila kako je Jedinstveni upravni odjel malo preširok pojam te kako je komunalni
redar za to ovlašten kao službenik u okviru svog redovitog posla za što je položio i stručni ispit.
Predsjedavajući je dao prijedlog vijećnika Stanića na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao da prijedlog je nije prihvaćen.
Predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
koji je vijećnicima dostavljen u radnim materijalima te je nakon provedenog glasovanja konstatirao
da je većinom glasova, sa 8 glasova za i dva glasa protiv (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić)
usvojena
Odluka
o obavljanju dimnjačarskih poslova
1. Usvaja se Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova u predloženom tekstu.
2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.11. Prijedlog odluke o obavljanju prijevoza pokojnika
Prijedlog je obrazložila pročelnica Nikolina Mrdalj. Ponovila je obrazloženje iz prethodne točke
samo se radi o drugoj djelatnosti.
Vijećnik Jure Stanić pitao je zašto u Odluci nije naveden minimalni iznos koncesije te kada se planira
provedba.
Pročelnica je odgovorila kako za to nema potrebe jer je to već navedeno u Planu davanja koncesija za
2015. godinu. Plan možemo mijenjati svake godine ali nema smisla to regulirati u samoj odluci.
Provedba postupka odabira koncesionara planira se odmah u trećem mjesecu što je vidljivo iz plana
davanja koncesija.
Vijećnik Jure Stanić komentirao kako je predložena cijena koncesije za cijelu godinu a smatra da bi
to trebalo bolje regulirati jer se može dogoditi da koncesionar dobije ili izgubi koncesiju tijekom
godine. Predložio je izmjenu čl. 21. Prijedloga Odluke, na način da se odredi da stručni nadzor nad
obavljanjem rada Koncesionara u ime Grada Opuzena obavlja komunalni redar, a ne Jedinstveni
upravni odjel, kako je usvojeno u prethodnoj odluci.
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Predsjedavajući je dao prijedlog vijećnika Stanića na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatirao da prijedlog je nije prihvaćen.
Predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje prijedlog odluke o obavljanju prijevoza pokojnika koji
je vijećnicima dostavljen u radnim materijalima te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je
većinom glasova, sa 8 glasova za i dva glasa protiv (vijećnici Jure Stanić i Petar Nikolić) usvojena
Odluka
o obavljanju prijevoza pokojnika
1. Usvaja se Odluka o obavljanju prijevoza pokojnika u predloženom tekstu.
2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.12. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
Prijedlog je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Grad ima tri nekretnine koje želi prodati.
Napravljena je procjena sudskog vještaka. Nakon provedenog natječaja dati će se prijedlog Gradskom
vijeću.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić pitao je što se planira sa tim sredstvima te da li su u nekretninama koje se
prodaju već sada stanari. Smatra da bi trebalo stupiti u kontakt sa stanarima i otvoreno razgovarati da
oni budu budući kupci jer se tu ipak radi o sudbinama ljudi.
Gradonačelnik je odgovorio kako je utrošak sredstava planiran u proračunu, uglavnom za poboljšanje
komunalne infrastrukture. Po zakonu ne smijemo primjeniti sustav izravne pogodbe već moramo
provesti natječaj iako se svi nadamo da će sadašnji stanari ujedno biti i budući kupci.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je
jednoglasno usvojen
Odluka
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
1.

Usvaja se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena u predloženom tekstu.

2.

Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.

Ad.13. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja
Prijedlog je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Rekao je kako iste osobe ne mogu biti
istovremeno članovi Zapovjedništva zaštite i spašavanja i Stožera zaštite i spašavanja. Vijećnik Tome
Dujmović sam se izjasnio da ne može biti članom Stožera zbog već preuzetih obveza.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić pitao je da li treba li imenovati njihove zamjene, a gradonačelnik je odgovorio
kako smo u Stožer odnosno Zapovjedništvo već uključili više osoba nego je to nužno te smatra da
nema potrebe povećavati broj radi operativnosti samih tijela.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je
jednoglasno usvojeno
RJEŠENJE
o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Opuzena
1. Razrješuju se dužnosti članovi Sožera zaštite i spašavanja Grada Opuzena:
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-

Tome Dujmović,
Andrija Zonjić

2. Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Prijedlog je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao da je jednoglasno usvojeno
RJEŠENJE
o razrješenju člana Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Opuzena
1.

Razrješuje se dužnosti Marija Šiljeg, član Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Opuzena.

2.

Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.

Ad.15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena
za 2015. godinu
Prijedlog je obrazložio Andrija Zonjić.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je nakon provedenog glasovanja
konstatirao da je jednoglasno usvojen
Godišnji provedbeni plan
zaštite od požara Grada Opuzena za 2015. godinu
3. Usvaja se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena za 2015.
godinu u predloženom tekstu.
4. Cjeloviti tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 1250 sati.
Zapisničar
Andrija Zonjić

Predsjednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Šiljeg
Nikolina Mrdalj
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