REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Gradsko vijeće

Zapisnik s 6. sjednice
Gradskog vijeća Grada Vrgorca
od 16. veljače 2016. godine
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___________
Zapisničar
Danijel Pervan

___________
Predsjednik GV
Ante Pranić

Sjednica je započela u 18:30 sati.
Predsjedavajući: Ante Pranić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Zapisničar: Danijel Pervan, dipl.iur.
Sjednica Gradskog vijeća se tonski snima te tonski zapis čini sastavni dio ovog
zapisnika.
Predsjednik Gradskog vijeća otvara 6. sjednicu Vijeća, pozdravlja nazočne
vijećnike, te sve ostale nazočne na sjednici.
Potom vrši prozivku vijećnika, nakon čega je konstatirao da su:
NAZOČNI VIJEĆNICI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. IVAN FRANIĆ
10. ANTE PRANIĆ,
11. IVAN GRBAVAC
12. MILAN VUKOSAV
13. RADE BOBANAC (izočan)
14. IVANA VUJČIĆ
15. GORAN VEGAR

NADA JELAVIĆ, dr. med.
VEDRAN VUKOSAV
ŽELJKO BOROVAC
ANTE MIHALJEVIĆ
GORAN JELAVIĆ
DUŠKO MARTINAC (izočan)
ANTE FRANIĆ
IVAN ŠARIĆ

OSTALI NAZOČNI:
1. Rudolf Grljušić, gradonačelnik Grada Vrgorca,
2. Zdravko Primorac, zamjenik gradonačelnika,
3. Branko Radonić, novinar,
4. Jure Divić, novinar,
5. Vedran Hrstić, novinar,
6. Građani koji su svoju nazočnost najavili pisanim putem
7. Ante Gašpar, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, gospodarenje
prostorom i komunalne poslove.
Predsjedatelj utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice, jer sjednici
nazoči 13 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda sa 1. točkom, a sve
sukladno članku 88. Poslovnika Gradskog vijeća, i to:
„Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog
dijela Vrgorca.“
Predsjednik je tražio glasovanje o stavljanju navedenog prijedloga akta na dnevni red
nakon čega je konstatirao da je sa 13 glasova ZA (jednoglasno) prijedlog podržan.
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DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnošenju ostavke na mjesto vijećnika Gradskog vijeća
Grada Vrgorca i imenu vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati dužnost
vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
2. Usvajanje zapisnika s prethodne, pete, sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
3. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela
Vrgorca.
4. Prijedlog Odluke o obvezi dostave Financijskih izvještaja i Izvještaja o radu za 2015. godinu
svih proračunskih korisnika, trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Vrgorac osnivač
ili većinski vlasnik,
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Vrgorca za financiranje
političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća Grada Vrgorca izabranih s liste birača za
2016. godinu,
6. Rasprava o stanju u Gospodarskoj zoni Ravča, poduzetim aktivnostima te mjerama koje se
planiraju poduzeti u cilju otvaranja Zone,
7. Vijećnička pitanja.
Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu:
AD. 1. Usvajanje zapisnika s pete sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Predsjednik Vijeća daje na raspravu i usvajanje zapisnik s pete sjednice Gradskog vijeća
Grada Vrgorca, koji je nakon obavljenog glasovanja JEDNOGLASNO usvojen (13 glasova ZA).
AD. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnošenju ostavke na mjesto vijećnika
Gradskog vijeća Grada Vrgorca i imenu vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje
obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva pročitao je izvješće, a koje glasi: „Mandatno
povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Vrgorca na svojoj sjednici izvršilo je uvid u dopis gospodina
Ivana Šarića, člana Kandidacijske liste grupe birača koji je stigao na protokol gradske uprave
Grada Vrgorca, a koji je naslovljen na predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca a koji glasi:
Ostavka na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vrgorca, brojčane oznake, Klasa: 02105/16-01/01, Urbroj: 15-16-2 od 29. siječnja 2016. godine.
Iz utvrđene i prihvaćene Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova
Gradskog vijeća Grada Vrgorca za navedenu kandidacijsku listu grupe birača, a koju je utvrdilo
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrgorca svojim aktom, brojčane oznake, Klasa: 013-01/1501/04, Urbroj: 2195/01-04/02-15-1 od 26. lipnja 2015. godine razvidno je da je gospodin Ivan
Šarić na listi navedene prihvaćene kandidacijske liste pod rednim brojem 6.
Članak 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima također propisuje da „člana
predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći
neizabrani kandidat s liste.“
Uvidom u gore navedeni akt Gradskog izbornog povjerenstva razvidno je da je prvi
slijedeći neizabrani kandidat, gospodin Marko Jelavić, dipl.ing.inf., Podprolog 34.
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Sukladno rečenome, podnošenje ostavke gospodina Ivana Šarića i određivanje njegova
zamjenika gospodina Marka Jelavića je valjano i u skladu s zakonom.
Nakon pročitanog izvješća, predsjednik Vijeća pozvao je sve vijećnike da ustanu, pročitao
je tekst prisege koju su potpisala dva nova vijećnika.
AD. 3. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana
istočnog dijela Vrgorca.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ izvjestitelju ovlaštenog predlagatelja akta, Anti
Gašparu, pročelniku da elaborira prijedlog, što je on i učinio.
 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.
 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja.
 Nakon završenog izlaganja predlagatelja, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
 Konstatira se da prijavljenih za raspravu nema.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa JEDNOGLASNO (13 glasova ZA) usvojena Odluka o izradi
Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca, brojčane
oznake, Klasa: 021-05/16-01/09, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1.
AD. 4. Prijedlog Odluke o obvezi dostave Financijskih izvještaja i Izvještaja o radu za
2015. godinu svih proračunskih korisnika, trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad
Vrgorac osnivač ili većinski vlasnik.
 Predsjednik Gradskog vijeća elaborira prijedlog akta.
 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.
 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja.
 Nakon završenog izlaganja predlagatelja, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
 Konstatira se da prijavljenih za raspravu nema.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa JEDNOGLASNO (13 glasova ZA) usvojena Odluka o obvezi
dostave Financijskih izvještaja i Izvještaja o radu za 2015. godinu svih proračunskih
korisnika, trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Vrgorac osnivač ili većinski
vlasnik, brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-01/11, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1.
- (Vijećnica Ivana Vujčić se ispričala te je napustila sjednicu)
AD. 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Vrgorca za
financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća Grada Vrgorca izabranih s
liste birača za 2016. godinu.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ izvjestitelju ovlaštenog predlagatelja akta
Danijelu Pervanu da elaborira prijedlog, što je on i učinio.
 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.
 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja.
 Nakon završenog izlaganja predlagatelja, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
4

__________________
Zapisničar
Danijel Pervan

__________________
Predsjednik GV
Ante Pranić

 Konstatira se da se za raspravu prijavio predsjednik Vijeća, Ante Pranić, koji je kazao
da se novac za ovu namjenu ne isplaćuje za što ima i potvrdu, a moraju pravdat
sredstva i da su tu kazne dosta velike (30.000,00 kuna). Isto tako konstatira da ni
lanjske naknade nisu primljene
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa JEDNOGLASNO (13 glasova ZA) usvojena Odluka o
raspoređivanju sredstava proračuna Grada Vrgorca za financiranje političkih stranaka
i članova/ca Gradskog vijeća Grada Vrgorca izabranih s liste birača za 2016. godinu,
brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-01/10, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1.
AD. 6. Rasprava o stanju u Gospodarskoj zoni Ravča, poduzetim aktivnostima te mjerama
koje se planiraju poduzeti u cilju otvaranja Zone.
- Predsjednik Gradskog vijeća dao je uvodnu riječ o problematici Zone.
- Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrgorca pozvao je Mirka Vrcana da članovima
Vijeća elaborira učinjeno po pitanju Gospodarske zone Ravča.
- Mirko Vrcan je kazao da je pripremio taksativno izvješće o poduzetim aktivnostima u
Zoni te je materijale vijećnicima podijelio netom prije sjednice jer je kasno obaviješten
o ovoj točki dnevnog reda.
- Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.
- Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – Nada Jelavić je kazala da je evidentno veliki
posao odrađen te da je puno vremena otišlo na papire.
- Vijećnik Goran Jelavić je kazao da je ovo prevažna točka da se o njoj raspravlja na ovaj
način jer nije bilo vremena za proučavanje materijala.
- Mirko Vrcan je kazao da je on spreman podnijeti izvješće sada ali ako se vijećnici slažu
da se sjednica Vijeća odgodi za nekoliko dana kako bi se vijećnici pripremili.
- Predsjednik Vijeća je ispred Kluba vijećnika NLM zatražio pauzu od 30 minuta kako bi
vijećnici imali vremena proučiti dostavljeno izvješće.
- Nakon završene pauze, predsjednik Vijeća dao je riječ Mirku Vrcanu da elaborira
izvješće, te je on taksativno izvijestio vijećnike o cjelokupnom hodogramu aktivnosti
događanja oko Zone od njena osnivanja 2004. godine pa do danas.
- Nakon završenog podnošenja izvješća, predsjednik Vijeća je otvorio raspravu.
- U raspravi je kazano od strane predsjednika Vijeća da nam sad treba 4 milijuna kuna
za pristupnu cestu koja je usputno trebala biti gotova ima dvije godine i sad se radi sa
„krive strane“. Da se mene pita, Zona bi već radila i tamo već radilo 200 ljudi. Iznio je
razmišljanje o stavu koji se iznosi od nekih da su svi krivi za neotvaranje Zone osim
onih koji su za to zaduženi i plaćeni.
- Goran Vegar je postavio upit da mu nije jasno da sve ovo traje 12 godina, na što mu je
Mirko Vrcan rekao da se sve ovo moglo i brže ali da on nije izvršna vlast i da nije
njegova zadnja u tim stvarima.
- Ivan Grbavac je pohvalio izvješće ali smatra da se ovo sve trebalo napravit puno prije.
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-

-

-

Goran Jelavić je pohvalio izvješće te smatra da treba dodatno uložiti u promidžbu i da
investitorima treba dati dodatne olakšice.
U dodatnoj raspravi bilo je dodatnih davanja mišljenja, sugestija o
učinjenom/neučinjenom, raznim varijantama kako se nešto moglo odraditi bolje, brže
i slično.
U raspravi je vijećnik Goran Jelavić kazao da ima poslovničku primjedbu, i to da svi
govore preko reda i kad tko hoće i koliko hoće te se ne držimo Poslovnika Gradskog
vijeća na tu temu.
Predsjednik Vijeća je na to kazao da zbog same teme točke dnevnog reda i važnosti
iste nije moguće voditi raspravu sukladno Poslovniku jer je točka dnevnog reda
„….rasprava o stanju“, ali da će od sada tijek rasprave biti sukladan Poslovniku, jer je
izjavljena primjedba.

AD. 7. Vijećnička pitanja.
MARKO JELAVIĆ: U programima naše županije za izgradnju vodoopskrbe na području županije
nema nas, zašto je to tako?
GORAN VEGAR: Kad će biti isplata naknada za drugi krug izbora, te kada će biti organiziran
zajednički radni sastanak sudionika Gradskog vijeća?
ANTE PRANIĆ: Odluka Županije o raspodjeli novca za županije (Stilja) za 2015. Godinu ali u istoj
mi nismo predviđeni, a radi se o zadnjoj odluci na tu temu iz prosinca 2015. Godine. Ista ga stvar
zanima za odvodnju i javnu rasvjetu. (pitanje namijenjeno zamjeniku gradonačelnika).

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da nitko od vijećnika nema pitanja,
zaključio je sjednicu Vijeća u 21:56 sati.
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