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Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/16-01/21
Urbroj: 2148/03-16-2
Opuzen, 03. svibnja 2016. god.
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Z A P I S N I K

sa XXI. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
održane dana 03. svibnja 2016. godine (utorak) s početkom u 1305 sati
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.
•

•

•

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Marija Sršen, Kristijan Soče, Ivica Odak, Ivan Curić i
Jure Stanić
IZOČNI VIJEĆNICI: Ivica Mikala, Petar Nikolić, Ana Lozina i Tome Dujmović
Ostali:
Gradonačelnik Ivo Mihaljević
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Mrdalj
Zapisničar: Andrija Zonjić
Sjednicu je otvorio predsjednik Mladen Šiljeg. Konstatirao je da je nazočno 8 vijećnika i napomenuo
da se sjednica tonski snima. Pozdravio je nazočne vijećnike, gradonačelnika sa suradnicima te
predložio
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika XX. sjednice
Aktualni sat
Izvješće o izvršenju proračuna Grada Opuzena za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova i
to sa 7 glasova i jednim suzdržanim glasom (vijećnik Jure Stanić).
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. Zamolio je da se prestane sa
takvm praksom i da ga se prestane omalovažavati jer od dobivenih odgovora ovise i njegovi dalji
postupci. Ne želi sumnjati u transparentnost gradske uprave ali želi da se to pokaže i na djelu.
Ad.1. Usvajanje zapisnika XX. sjednice
Predsjedavajući je nakon provedenog glasovanja konstatirao da je bez primjedbi predloženi zapisnik
XX. sjednice Gradskog vijeća usvojen jednoglasno.

Ad.2. Aktualni sat
Vijećnik Jure Stanić postavio je dva pitanja pročelnici:
1. Člankom 75. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu evidenciju naplate po ugovoru o
zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske vode jedinice lokalne
samouprave. Sukladno navedenom, Grad Opuzen je tijelo koje je odgovorno za potpunu i
pravodobnu naplatu potraživanja iz svoje nadležnosti te odlučuje o prisilnoj naplati potraživanja.
Pitanje glasi: „S obzirom da je naplata zakupnine ostvarena u iznosu 80,93% jeste li primijenili
članak 75. stavak 2. da kao odgovorno tijelo provedete prisilnu naplatu“. Zatražio je pisani
odgovor uz dostavu preslika za pokrenutu prisilnu naplatu.
2. U 2015. godini naplaćeno je 41,30% sredstava iz koncesijskih ugovora što je nedopustivo. Pitanje
glasi: „Što poduzimate da bi naplatu vlastitih sredstava poboljšali i tko su koncesionari koji ne
ispunjavaju svoje obveze?“ Zatražio je pisani odgovor uz dostavu preslika za pokrenutu prisilnu
naplatu.
Pitanja se prilažu zapisniku.
Predsjedavajući je zaključio aktualni sat.
Ad.3. Izvješće o izvršenju proračuna Grada Opuzena za period od 01.01. do 31.12.2015. godine
Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik Ivo Mihaljević. Podsjetio je kako se slična rasprava
vodila prilikom donošenja rebalansa za prošlu godinu i kako je većina stavki ista. Prihodi su
uglavnom dobro planirani a ostvareni su u nešto manjem iznosu od poljoprivrednog zemljišta te
komunalnog doprinosa. Također, u prošlogodišnjem proračunu bilo je investicija koje nisu realizirane
na što sami nismo mogli značajnije utjecati. Ipak, pored krize i smanjenih prihoda uspjeli smo
dovršiti izgradnju kolektora 22. i 23. te urediti dva parkirališta u Gradu. Rahodi su ostvareni gotovo u
cijelosti što je vidljivo iz samog Izvješća. Iskazani manjak prihoda od 279.050 kuna nastao je
uglavnom zbog neredovitog (planiranog) priljeva sredstava.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić je podsjetio kako je već govorio o nenaplati prihoda od nefinancijske imovine –
poljopriuvrednog zemljišta te upitao zbog čega. Smatra kako prema svima trebamo postupati jednako
i kako Opuzen nije „krava muzara“ što svi trebaju shvatiti. Redovitom naplatom prihoda sigurno
možemo poboljšati kvalitetu života naših sugrađana.
Predsjedavajući je zaključio raspravu te je prijedlog odluke dao na glasovanje; Nakon provedenog
glasovanja utvrdio je da je većinom glasova i to sa 7 glasova i jednim suzdržanim glasom (vijećnik
Jure Stanić) usvojena
Odluka
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna Grada Opuzena za period od 01.01. do 31.12.2015.

godine u predloženom tekstu.
2. Tekst Izvješća prilaže se zapisniku a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Opuzena“.

Ad.4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
Gradonačelnik Ivo Mihaljević je rekao kako smatra da nema potrebe posebno pojašnjavati prijedlog
odluke uz napomenu kako će se tijekom 2016. umanjiti rashodi radi pokrića manjka prihoda iz
prethodne godine.
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Predsjedavajući je konstatirao da nema prijavljenih za raspravu te je prijedlog odluke dao na
glasovanje; Nakon provedenog glasovanja utvrdio je da je jednoglasno usvojena
Odluka
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu.
1. Usvaja se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu u predloženom tekstu.
2. Tekst Odluke prilaže se zapisniku a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Opuzena“.

Ad.5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu
Prijedlog odluke je obrazložio gradonačelnik Ivo Mihaljević. Dinamika pristizanja proračunskih
prihoda te rashoda nisu uvijek u balansu i poznato je kako su prihodi u drugom dijelu godine
značajno veći; Kako Grad tijekom godine ne bi došao u situaciju da ne može redovito servisirati
svoje obveze i plaćati račune dobavljača, zatražio je od Gradskog vijeća suglasnost na prijedlog
Odluke o kratkoročnom kreditu, odnosno dozvoljenom prekoračenju na tekućem računu otvorenom u
Privrednoj banci Zagreb. Uvjeti pod kojima se kredit uzima su dobri, kamate minimalne a gotovo sve
jedinice lokalne samouprave u našem okruženju postupaju na sličan način. Do konca godine trebali bi
se izbalansirati prihodi i rashodi.
Predsjedavajući je otvorio raspravu.
Vijećnik Jure Stanić je rekao kako smatra da smo ovakav dokument trebali usvojiti odmah na prvoj
sjednici; Zamjera što vijećnici uz prijedlog odluke nisu dobili kvalitetno pisano obrazloženje u kojem
bi bilo pojašnjeno zašto se uzima kredit (minus na tekućem računu), gdje će možda zapeti i sl. Iz
principijelnih razloga neće podržati ovu odluku što bi svakako uradio ako se zaduženje uzima za
investicije koje su u korist Grada.
Gradonačelnik je odgovorio kako se suglasnost za odluku o zaduženju upravo i traži za razvoj Grada.
Prvenstveno se radi o investiciji u izgradnju sekundarne mreže u Zrinsko-frankopanskoj ulici, Barake
i Prantrnovo, a taj smo projekt već prijavili na natječaj Ministarstva za regionalni razvoj te imamo
informacije kako bi projekt trebao dobiti suglasnost; Grad bi trebao financirati 21% investicije. Drugi
kapitalni projekt za koji očekujemo suglasnost su nerazvrstane ceste na području Opuzen – Ušće. Za
oba projekta Grad mora platiti izradu projektne dokumentacije, zadužiti u poslovnoj banci, platiti
troškove kredita, pripremu, interkalarne kamate, nepredviđene radove na kanalizaciji i sl.; Bez obzira
što ćemo najveći dio sredstava kasnije refundirati, u trenutku same realizacije projekata mi moramo
imati sredstva kojima ćemo financirati njihovu realizaciju. Dakle, ova novčana sredstva se neće
koristiti za tekuće, redovno poslovanje.
Vijećnik Jure Stanić je pozdravio takav način razmišljanja te upitao zar nije bilo logično i puno
korektnije da je jedno takvo obrazloženje u pisanom obliku dostavljeno vijećnicima uz prijedlog
odluke. Podržati će prijedlog odluke uz uvjet da mu se dostavi pisano obrazloženje.
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući je konstatirao da je jednoglasno usvojen

Zaključak
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu
(dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu)
1. Gradsko vijeće Grada Opuzena daje suglasnost na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu
(dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu) Grada Opuzena.
2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Opuzena da potpiše Odluku iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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Predsjedavajući je informirao je vijećnike kako je vijećnik Marijan Marinko Filipović podnio ostavku
na dužnost vijećnika sukladno Zakonu o lokalnim izborima. A-HSS, stranka sa čije liste je vijećnik
izabran, za njegova zamjenika odredila je gosp. Tomislava Petrića. Gosp. Petriću je dostavljen poziv
sa radnim materijalima za ovu sjednicu a kako danas nije nazočan dužnost vijećnika početi će
obavljati nakon svečane prisege koju će dati na prvoj sjednici na kojoj bude nazočan; Zaključio je
sjednicu u 1335 sati.

Zapisničar
Andrija Zonjić

Predsjednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mladen Šiljeg
Nikolina Mrdalj
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