REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
Gradsko vijeće

Zapisnik s 3. sjednice
Gradskog vijeća Grada Vrgorca
od 11. studenog 2015. godine
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___________
Zapisničar
Danijel Pervan

___________
Predsjednik GV
Ante Pranić

Sjednica je započela u 18:00 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 3. 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
14. IVANA VUJČIĆ
15. ROMAN TOLJ

NADA JELAVIĆ, dr. med.
VEDRAN VUKOSAV
ŽELJKO BOROVAC
ANTE MIHALJEVIĆ
GORAN JELAVIĆ
DUŠKO MARTINAC
ANTE FRANIĆ
LJUBOMIR ERCEG

OSTALI NAZOČNI:
1. Rudolf Grljušić, gradonačelnik Grada Vrgorca,
2. Zdravko Primorac, zamjenik gradonačelnika,
3. Branko Radonić, novinar,
4. Jure Divić, novinar,
5. Denis Ćulav,
6. Zoran Tolić,
7. Mate Primorac,
8. Ana Roso,
9. Ante Gašpar, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, gospodarenje
prostorom i komunalne poslove.
10. Katarina Šalinović., dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije,
Predsjedatelj utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice, jer
sjednici nazoči 15 vijećnika.
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DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca,
2. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2015. godinu,
a. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrgorca za
2015. godinu,
b. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu,
c. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrgorca za 2015.
godinu,
d. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrgorca za 2015. godinu,
e. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vrgorca za 2015. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2015. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o produljenju valjanosti Programa ukupnog razvoja Grada Vrgorca,
5. Vijećnička pitanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu:
AD. 1. Usvajanje zapisnika s prethodne, druge sjednice Gradskog vijeća Grada
Vrgorca.
Predsjednik Vijeća daje na raspravu i usvajanje zapisnik s druge sjednice Gradskog
vijeća Grada Vrgorca, koji je nakon obavljenog glasovanja JEDNOGLASNO usvojen (15
glasova ZA).
AD. 2. Prijedlog Proračuna Grada Vrgorca za 2015. godinu.
Predsjednik Vijeća je napomenuo da ćemo prvo raspravljati o proračunu općenito, zatim o
programima, pa amandmanima te onda glasovanje o proračunu u cjelini.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ izvjestiteljici predlagatelja akta da elaborira
prijedlog, Katarini Šalinović, što je ona i učinila.
 Klub vijećnika NLM – Ljubomir Erceg je kazao da je ovaj prijedlog već viđen jer je isti
kako ga je radio i gradonačelnik Matković, ali je realniji u prihodovnoj strani a u
rashodovnoj ništa novo. Kazao je da je očekivao više od gradonačelnika te da su
ponudili suradnju istome ali nisu dobili odgovor.
 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – podržava prijedlog proračuna.
 Nakon završenog izlaganja predlagatelja i predstavnika klubova vijećnika,
predsjednik Vijeća otvara raspravu.
 U raspravi je vijećnik Bobanac kazao da je ovo kopija starih proračuna ali da je ovaj
još netransparentniji. Smatra da je proračun katastrofa. Nema reorganizacije. U
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raspravi je vijećnik Pranić kazao da je imao dojam zajedništva od strane
gradonačelnika, ali da je to očito pamflet. Proračun je predložen zadnjeg dana roka.
Kazao je da je ovo rasprava od oko 2 milijuna kuna koliko je ostalo do kraja godine.
Proračun nije ni socijalan ni razvojan, već trebamo razmišljati kako vraćati kredit za
Zonu, na socijalu ide samo 3% a na plaće 60% te smatra da mora biti rezova jer je
sustav neodrživ. Kazao je da je NLM podnijela određene amandmane, o kojima se traži
glasovanje prije glasovanja o proračunu, i to kako slijedi: (amandmani su sastavni dio
materijala 3. sjednice Gradskog vijeća a numeracija u tablici se temelji prema broju
urudžbenog zapisnika istih), i to kako slijedi:
STATUS
REZULTAT GLASOVANJA PO AMANDMANA
AMANDMANU
NAKON
ZA
PROTIV SUZDRŽAN GLASOVANJA
9
0
6
USVOJEN
Sastavni
dio
-

AMANDMAN
OČITOVANJE
BROJ
GRADONAČELNIKA
16 – 15 - 1
16 – 15 - 2
16 – 15 - 3
16 – 15 - 4
16 – 15 - 5
16 – 15 - 6
16 – 15 - 7
16 – 15 - 8
16 – 15 - 9
16 – 15 - 10
16 – 15 - 11
16 – 15 - 12
16 – 15 - 13
16 – 15 - 14

Ne prihvaća – obrazlaže
Prihvaća – obrazlaže

prijedloga

5
8
8
8
8
8
14
8
8

Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže
Ne prihvaća – obrazlaže

0
6
1
0
0
0
0
0
0

10
1
6
7
7
7
1
7
7

NIJE USVOJEN
USVOJEN
USVOJEN
POVUČEN
USVOJEN
USVOJEN
USVOJEN
USVOJEN
USVOJEN
POVUČEN
POVUČEN
USVOJEN

 Nakon završenih svih izlaganja (po programima i amandmanima), predsjednik Vijeća
daje prijedlog na glasovanje nakon čega je konstatirao da je JEDNOGLASNO (15
glasova ZA) usvojen Proračun Grada Vrgorca za 2015. godinu, brojčane oznake, Klasa:
021-05/15-01/79 , Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.
a. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Vrgorca za 2015. godinu.
 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.
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 Nakon završenog izlaganja predlagatelja, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
 U raspravi je vijećnik Bobanac kazao da naplata komunalne naknade može biti puno
bolja te da ne evidentiramo svoju imovinu. Također je naglasio da je iznos od 350.000
kuna za Gradsku čistoću ništa drugo nego financiranje plaća u toj tvrtki. Vijećnik Ivan
Grbavac je kazao da imamo konstantne pritužbe građana na čišćenje i održavanje svih
ulica a ista se naplaćuje.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa 8 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH glasova usvojen Program
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrgorca za 2015. godinu,
brojčane oznake, Klasa: 021-05/15-01/80, Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.
b. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu.
 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.
 U raspravi je vijećnik Bobanac je kazao da mu nije jasan ovoliki iznos za izgradnju
infrastrukture u Zoni Ravča. Vijećnik Pranić je istakao da je prihod od 700.000 kuna
od komunalnog doprinosa u vremenu legalizacije trebao biti veći, te kako su ljudi
plaćali kazne a rješenja još nisu dobili. Naveo je da za Zonu imamo predviđeno 10
milijuna kuna, kredit je 8 milijuna, potrošili smo 6ipo a samo za ulaz u Zonu nam treba
još 3 milijuna kuna.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa 8 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH glasova usvojen Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, brojčane oznake, Klasa:
021-05/15-01/81, Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.
c. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrgorca za
2015. godinu.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ predlagatelju akta, gradonačelniku 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.
 U raspravi je vijećnik Bobanac je konstatirao da samo 3% proračuna ide na socijalu.
Vijećnik Pranić je naveo da je 3,5% za socijalu malo ali da je to bez potpore za ogrjev iz
Županije još i manje. Isto tako je naveo da ne vidi u programu Volonterski centar koji
je bio najavljen.
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 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa 8 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH glasova usvojen Program javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrgorca za 2015. godinu, Klasa: 02105/15-01/82, Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.
d. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vrgorca za 2015. godinu.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ predlagatelju akta, gradonačelniku 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.
 U raspravi je vijećnik Bobanac je konstatirao da su ova sredstva većinom namijenjena
za plaće u GKS.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa 8 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH glasova usvojen Program javnih
potreba u kulturi Grada Vrgorca za 2015. godinu, Klasa: 021-05/15-01/83, Urbroj:
2195/01-01/01-15-1.
e. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vrgorca za 2015. godinu.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ predlagatelju akta, gradonačelniku 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.
 U raspravi je vijećnik Tolj kazao da mu je nepoznato za što se izdvajaju sredstva za
teniski klub, da li to uopće postoji (u raspravi je pojašnjeno da se tu radi o članstvu
savezu). Vijećnik Pranić je kazao kako za sport izdvajamo 1% proračuna što je malo, i
da mu je žao što tu nema Boćarskog kluba Umčani, te napomenuo kako MNK Vrgorac
ima iste rezultate sa 600.000 kuna i sada kada ima 60.000 kuna.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je sa 8 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH glasova usvojen Program javnih
potreba u sportu Grada Vrgorca za 2015. godinu, brojčane oznake, Klasa: 021-05/1501/84, Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.

AD. 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2015. godinu.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ izvjestiteljici predlagatelja akta, Katarini
Šalinović, pročelnici što je ona i učinila.
 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.
 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja.
 Nakon završenog izlaganja predlagatelja, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
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 U raspravi je vijećnik Pranić kazao da ako se ne ispoštuju usvojeni amandmani da neće
podržati proračun za 2016. godinu.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je JEDNOGLASNO (15 glasova ZA) usvojena Odluka o izvršavanju
Proračuna Grada Vrgorca za 2015. godinu, brojčane oznake, Klasa: 021-05/15-01/85,
Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.

AD. 4. Prijedlog Zaključka o produljenju valjanosti Programa ukupnog razvoja Grada
Vrgorca.
 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ predlagatelju akta, gradonačelniku 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.
 U raspravi je vijećnik Pranić je postavio upit zašto do sada nije podnesen ovaj prijedlog
i zašto se toliko čekalo.
 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
je konstatirao da je JEDNOGLASNO (15 glasova ZA) usvojen Zaključak o produljenju
valjanosti Programa ukupnog razvoja Grada Vrgorca, brojčane oznake, Klasa: 02105/15-01/86, Urbroj: 2195/01-01/01-15-1.
AD. 5. Vijećnička pitanja.
RADE BOBANAC: Jeli se u DUDI-ju razgovaralo o ispuštanju Gradine kako bi se ista mogla bolje
turistički iskoristiti te ima li ikakvih planova za izradu dokumentacije izgradnje vodovoda na
gornjem Orahu? (traži pisani odgovor)
ANTE PRANIĆ: Po kojem kriteriju su odabrane 4 zaposlenice u Dječjem vrtiću Pčelica? (traži
pisani odgovor)
MILAN VUKOSAV: Kad će početi raditi vrtić u Dusini?
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA: Najkasnije krajem idućeg tjedna.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da nitko od vijećnika više nema pitanja,
zaključio je sjednicu Vijeća u 23:15 sati.
____
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