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Z A P I S N I K

sa XIV. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
održane dana 23. travnja 2015. godine (četvrtak) s početkom u 1200 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 i
Petar Nikolić
IZOČNI VIJEĆNICI: Marija Sršen, Ana Lozina, Marijan – Marinko Filipović, Jure Stanić i Tome
Dujmović
Ostali:
Gradonačelnik Ivo Mihaljević
Mario Bjeliš, zamjenik gradonačelnika
Nikolina Mrdalj, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Zapisničar: Andrija Zonjić
Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg, pozdravio je sve nazočne, konstatirao da je nazočno 8
vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Napomenuo je da se sjednica
Gradskog vijeća tonski snima. Predložio je
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika XII. I XIII. sjednice
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Opuzena
3. Prijedlog Odluke o prijenosu na upravljanje i održavanje II. faze kanalizacijskog sustava Grada
Opuzena, gravitacijski kolektori 22 i 23
te otvorio raspravu. Konstatirao je kako nema prijavljenih za raspravu te da je predloženi dnevni red
usvojen jednoglasno.
Ad.1. Usvajanje zapisnika XII. I XIII. sjednice
Predsjedavajući je rekao kako su zapisnici XII. I XIII. sjednice dostavljeni vijećnicima u radnim
materijalima te je otvorio raspravu. Konstatirao je da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog

zapisnika XII sjednice dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je zapisnik XII.
sjednice Gradskog vijeća jednoglasno usvojen.
Također je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu u svezi prijedloga zapisnika XIII sjednice te
je prijedlog zapisnika dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je zapisnik XIII.
sjednice Gradskog vijeća jednoglasno usvojen.
Ad.2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Opuzena
Kratko obrazloženje je dao gradonačelnik Ivo Mihaljević. Obzirom na donešenu Odluku o osnivanju
novog društva Odvodnja Opuzen d.o.o. trebalo je uskladiti i Odluku o komunalnim djelatnostima, te
je u tom smislu i predložena izmjena i dopuna predložene Odluke u članku 4.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provednog glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojena
Odluka
1. Usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Opuzena u predloženom tekstu.
2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Ad.2. Prijedlog Odluke o prijenosu na upravljanje i održavanje
sustava Grada Opuzena, gravitacijski kolektori 22 i 23

II. faze kanalizacijskog

Kratko obrazloženje dala je pročelnica Nikolina Mrdalj. Donošenje predmetne odluke najavljeno je
na prošloj sjednici obzirom da ista odluka nije mogla biti usvojena na istoj sjednici na kojoj je
donešena odluka o osnivanju novog društva sa ograničenom odgovornošću nego tek nakon upisa u
registar nadležnog trgovačkog suda. Rekla je kako je uz prijedlog odluke vijećnicima dostavljen nacrt
Ugovora o davanju na upravljanje II. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena, gravitacijski
kolektori 22. i 23.; Ponovila je kako je donošenje predložene odluke, kao i ugovor sa ekonomskim
operaterom, nephodno radi podnošenja zahtjeva Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju, što je detaljno obrazloženo vijećnicima na prethodnoj sjednici.
Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje. Nakon provednog glasovanja konstatirao je da je jednoglasno usvojena
Odluka
1. Usvaja se Odluka o prijenosu na upravljanje i održavanje II. faze kanalizacijskog sustava Grada
Opuzena, gravitacijski kolektori 22 i 23, u predloženom tekstu.
2. Tekst Odluke objaviti će se u Službenom glasniku Grada Opuzena.
Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 1210 sati.
Zapisničar
Andrija Zonjić

Predsjednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Šiljeg
Nikolina Mrdalj
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