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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 2. sjednicu Vijeća, pozdravlja nazočne 

vijećnike, te sve ostale nazočne na sjednici. 

Potom vrši prozivku vijećnika, nakon čega je konstatirao da su:      

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 

1. NADA JELAVIĆ, dr. med.  

2. VEDRAN VUKOSAV  

3. ŽELJKO BOROVAC  

4. ANTE MIHALJEVIĆ  

5. GORAN JELAVIĆ  

6. DUŠKO MARTINAC  

7. ANTE FRANIĆ  

8. LJUBOMIR ERCEG  

9. IVAN FRANIĆ  

10. ANTE PRANIĆ,  

11. IVAN GRBAVAC  

12. MILAN VUKOSAV  

13. RADE BOBANAC  

14. IVANA VUJČIĆ  

15. ROMAN TOLJ

 

OSTALI NAZOČNI: 

1. Rudolf Grljušić, gradonačelnik Grada Vrgorca 

2. Branko Radonić, novinar, 

3. Jure Divić, novinar, 

4. Radio Biokovo, predstavnik 

5. Denis Ćulav, 

6. Mirko Pranić, 

7. Ana Roso, 

8. Ante Gašpar, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, gospodarenje 

prostorom i komunalne poslove. 

9. Katarina Šalinović., dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, 

10.  Ravnatelji i direktori 11 proračunskih korisnika, trgovačkih društava i ustanova 

kojima je Grad Vrgorac osnivač ili većinski vlasnik: 

1. Alen Govorko - „Komunalno“ d.o.o., Vrgorac,  

2. Vjeko Grbavac - „Gradska čistoća i usluge“ Vrgorac, 

3. Jurica Katavić - Dječji vrtić „Pčelica“ Vrgorac, 

4. Željko Primorac - Gradsko kulturno središte Vrgorac,  

5. Ante Sušac - Gradska knjižnica Vrgorac, 

6. Vinko Markotić - Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac, 



 

3 

__________________                                                                                       __________________ 
            Zapisničar  Predsjednik GV 

     Danijel Pervan                                                                                                                                                                                                             Ante Pranić 
 

7. Joško Radonić - Javna ustanova za šport i tjelesnu kulturu „Dom športova“ 

Vrgorac, 

8. Željka Opačak - Turistička zajednica Grada Vrgorca, 

9. Ivica Rakić - Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Vrgorac, 

10. Ivica Markotić - Gradska glazba „Ljudevit Bačić“, Vrgorac, 

11. Ante Šalinović - Udruga „HVIDRA“ Vrgorac. (otišao ranije sa sjednice, pa nije 

bio izvjestitelj). 

 

Predsjedatelj utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice, jer 

sjednici nazoči 15 vijećnika.  

 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika s prve sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca, 

2. Podnošenje Financijskih izvještaja i Izvještaja o radu za 2014. godinu  proračunskih 

korisnika, trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Vrgorac osnivač ili većinski 

vlasnik: 

 „Komunalno“ d.o.o., Vrgorac,  

 „Gradska čistoća i usluge“ Vrgorac, 

 Dječji vrtić „Pčelica“ Vrgorac, 

 Gradsko kulturno središte Vrgorac,  

 Gradska knjižnica Vrgorac, 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac, 

 Javna ustanova za šport i tjelesnu kulturu „Dom športova“ Vrgorac, 

 Turistička zajednica Grada Vrgorca, 

 Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Vrgorac, 

 Gradska glazba „Ljudevit Bačić“, Vrgorac, 

 Udruga „HVIDRA“ Vrgorac. 

3. Vijećnička pitanja.      

                                                                                                          

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu: 

 

AD. 1. Usvajanje zapisnika s prethodne, prve sjednice Gradskog vijeća Grada 

Vrgorca. 

Predsjednik Vijeća daje na raspravu i usvajanje zapisnik s prve sjednice Gradskog 

vijeća Grada Vrgorca, koji je nakon obavljenog glasovanja JEDNOGLASNO usvojen (15 

glasova ZA). 
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AD. 2. Podnošenje Financijskih izvještaja i Izvještaja o radu za 2014. godinu  

proračunskih korisnika, trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Vrgorac 

osnivač ili većinski vlasnik: 

 

1. „Komunalno“ d.o.o., Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja tvrtke „Komunalno“ d.o.o., gospodina Alena 

Govorka, direktora da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u 

materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 1 glasom ZA, 7 SUZDRŽANIH i 7 glasova PROTIV isti nije 

podržan od strane Gradskog vijeća. 

 

2. „Gradska čistoća i usluge“ Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja tvrtke „Gradska čistoća i usluge“, gospodina 

Vjeku Grbavca, direktora da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće 

dostavljeno u materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 6 glasova  ZA, 4 SUZDRŽANA i 5 glasova PROTIV isti podržan 

od strane Gradskog vijeća. 

 

3. Dječji vrtić „Pčelica“ Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja Dječjeg vrtića „Pčelica“, gospodina Juricu 

Katavića, ravnatelja da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno 

u materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 
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- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 14 glasova  ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom isti podržan od strane 

Gradskog vijeća. 

 

4. Gradsko kulturno središte Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja javne ustanove „Gradsko kulturno središte“, 

gospodina Željka Primorca, ravnatelja da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira 

izvješće dostavljeno u materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM i 8 glasova PROTIV isti nije 

podržan od strane Gradskog vijeća. 

 

5. Gradska knjižnica Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja Gradske knjižnice Vrgorac, gospodina Antu 

Sušca, ravnatelja, da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u 

materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Rade Bobanac i 

Vedran Vukosav su u trenutku glasovanja bili izočni iz Vijećnice) isti podržan od 

strane Gradskog vijeća. 

 

6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac 
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- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja DVD-a Vrgorca, gospodina Vinka Markotića, 

zapovjednika, da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u 

materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Rade Bobanac i Vedran 

Vukosav su u trenutku glasovanja bili izočni iz Vijećnice) isti podržan od strane 

Gradskog vijeća. 

 

7. Javna ustanova za šport i tjelesnu kulturu „Dom športova“ Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja Ustanove, gospodina Jošku Radonića, 

ravnatelja da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u 

materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 5 glasova ZA, 6 glasova PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa isti nije 

podržan od strane Gradskog vijeća. 

 

8. Turistička zajednica Grada Vrgorca 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestiteljicu TZ Vrgorac, Željku Opačak, direktoricu da 

vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u materijalima, što je 

ona i učinila. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 13 glasova  ZA, 1 SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV isti podržan 

od strane Gradskog vijeća. 
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9. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja javne ustanove „HCK – Gradsko društvo 

Vrgorac“, gospodina Ivicu Rakića, ravnatelja da vijećnicima Gradskog vijeća 

elaborira izvješće dostavljeno u materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Željko Borovac i 

Roman Tolj su u trenutku glasovanja bili izočni iz Vijećnice) isti podržan od strane 

Gradskog vijeća. 

 

10. Gradska glazba „Ljudevit Bačić“, Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja, gospodina Ivicu Markotića, da vijećnicima 

Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u materijalima, što je on i učinio. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću. 

- U pojedinačnoj raspravi vijećnici su postavljali upite izvjestitelju u svezi određenih 

stavki koje nisu bile jasne, nedorečene ili ih je trebalo dodatno pojasniti, što je isti i 

učinio. 

- Nakon završene pojedinačne rasprave, predsjednik Vijeća je dao Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća na glasovanje, nakon čega je 

konstatirao da je isti JEDNOGLASNO podržan (15 glasova ZA) od strane Gradskog 

vijeća. 

 

11. Udruga „HVIDRA“ Vrgorac 

- Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja HVIDRA, gospodina Antu Šalinovića, 

ravnatelja da vijećnicima Gradskog vijeća elaborira izvješće dostavljeno u 

materijalima, ali je konstatirao da izvjestitelj nije nazočan na sjednici čime je on 

ukratko iznio određene podatke iz podnesenog izvješća. 

- Predstavnici klubova vijećnika nisu se očitovali o navedenom izvješću 

- Pojedinačne rasprave nije bilo. 

- Predsjednik Vijeća je dao Prijedlog Zaključka o prihvaćanju podnesenog izvješća 

na glasovanje, nakon čega je konstatirao da je sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 

glasom (vijećnici Željko Borovac i Roman Tolj su bili izočni u vrijeme glasovanja) 

isti podržan od strane Gradskog vijeća. 



 

8 

__________________                                                                                       __________________ 
            Zapisničar  Predsjednik GV 

     Danijel Pervan                                                                                                                                                                                                             Ante Pranić 
 

 

AD. 3. Vijećnička pitanja.                          

 

RADE BOBANAC: Jeli Grad bio blokiran od strane Porezne uprave u zadnjih 30 dana 

zbog nenamjenskog trošenja sredstava? (traži pisani odgovor) 

 

ROMAN TOLJ: 

1. Rasvjeta po selima se gasi po noći ali ne i u gradu a negdje na igralištima se ne 

gasi nikako, što se planira poduzeti po tom pitanju? (traži pisani odgovor)  

2. Odvodnja viška voda oko vrtića i škola je loša tako da je loš pristup i djeci i 

roditeljima te djeca budu mokra cijeli dan, pa ga zanima kad se to misli i kako 

riješiti? (traži pisani odgovor)  

 

MILAN VUKOSAV: Ima li pomaka u realizaciji plinovoda kroz jezero? 

GRADONAČELNIK: projekt postoji, ali sve zavisi od firme koja to obavlja. Po tom pitanju 

će provjeriti što se poduzima. 

 

IVAN GRBAVAC: 

1. Može li se financijski pomoći RK Vrgorac. 

2. Što je napravljeno po pitanju evidencije radnog vremena djelatnika Gradske 

uprave? 

GRADONAČELNIK: Imamo u vidu pomoći klubu, znamo da je u dugovima. Što se tiče 

evidencije, ista se vodi. 

 

LJUBOMIR ERCEG: 

1. Dokle su došli radovi u Zoni i kad se planira otvorenje? 

2. Jeste li svjesno obmanuli vijećnike sa brojem djece od 270 iz vrtića u Vašem 

prethodnom odgovoru na upit? (traži pisani odgovor)  

 

ANTE PRANIĆ:  

1. Tražim presliku rješenja o razrješenju savjetnika gradonačelnika? 

2. Jeste li zadovoljni sa službenikom koji je zadužen za Gospodarsku zonu Ravča, te 

planirate li sistematizacijom radnih mjesta gradske uprave promijeniti istog, 

odnosno, radi li dobro navedeni službenik svoj posao? (traži pisani odgovor)  

 

GORAN JELAVIĆ: Magistralni put Prolog – Podprolog je dosta opasan, neodržavan, zimi 

se ne održava, ne posipa, dali se namjerava nešto po tom pitanju učiniti s ŽUC-om? (traži 

pisani odgovor)  
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da nitko od vijećnika više nema 

pitanja, zaključio je sjednicu u 23:20 sati. 

 

____ 

 
 
 
  


