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Sjednica je započela u 18:05 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 7. 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  (izočan) 

7. ANTE FRANIĆ  

8. IVAN ŠARIĆ 

9. IVAN FRANIĆ  

10. ANTE PRANIĆ,  

11. IVAN GRBAVAC  

12. MILAN VUKOSAV (izočan) 

13. RADE BOBANAC  

14. IVANA VUJČIĆ  

15. GORAN VEGAR

 

OSTALI NAZOČNI: 

1. Rudolf Grljušić, gradonačelnik Grada Vrgorca, 

2. Branko Radonić, novinar, 

3. Jure Divić, novinar, 

4. Srećko Pervan, SUH,  

5. Građani koji su svoju nazočnost najavili pisanim putem, 

6. Predstavnici udruga građana iz područja poljoprivrede, 

7. Željka Opačak, direktorica TZ Vrgorac, 

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

prostorom i komunalne poslove, 

9. Ante Šošić, dožupan Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Predsjedatelj utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice, jer sjednici 

nazoči 13 vijećnika.  
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Predsjednik Gradskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda sa određenim točkama, a 

sve sukladno članku 88. Poslovnika Gradskog vijeća, i to: 

 

1. Prijedlog Odluke o utemeljenju Povremenog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Vrgorca 

„Povjerenstvo za formiranje zadruge poljoprivrednika vrgoračkog kraja“, 

2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova 

obvezatne deratizacije i dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada Vrgorca 

temeljem ugovora, 

3. Prijedlog Zaključka o nužnom provođenju svih potrebnih radnji za upis vlasništva Grada 

Vrgorca na dio zgrade bivšeg Komiteta, k.č.669, k.o. Vrgorac I., 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za 

financije i upravljanje imovinom, 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Grada Vrgorca u Akcijskoj grupi za projekt spojne 

ceste „Ravča - Drvenik“, 

6. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima gradskog vijeća Grada Vrgorca. 

 

(Vijećnik Bobanac iznio je neslaganje sa ovakvim načinom rada gdje se redovitim putem u 

proceduru upućuju dva prijedloga akata a onda kod nadopuna imamo dodatnih šest. 

Vijećnici se ne mogu pripremiti za sve ove točke, i Vijeće nije tijelo za izglasavanje i nečiju 

samopromociju. Ante Pranić je kazao da je sve ovo sukladno Poslovniku Gradskog vijeća, 

te da će osobno staviti sve točke na dnevni red što mu budu dostavljene). 

 

Predsjednik je tražio glasovanje o stavljanju navedenih prijedloga akata na dnevni red 

nakon čega je konstatirao da je sa 8 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 

prijedlog nadopune dnevnog reda podržan, te isti glasi 

 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne, šeste, sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca, 

2. Prijedlog Odluke o utemeljenju Povremenog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Vrgorca 

„Povjerenstvo za formiranje zadruge poljoprivrednika vrgoračkog kraja“, 

3. Prijedlog Deklaracije o proglašenju Grada Vrgorca gradom dalmatinskog pršuta i vina, 

4. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Vrgorca, 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za 

financije i upravljanje imovinom, 

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova 

obvezatne deratizacije i dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada Vrgorca 

temeljem ugovora, 

7. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima gradskog vijeća Grada Vrgorca, 

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Grada Vrgorca u Akcijskoj grupi za projekt spojne 

ceste „Ravča - Drvenik“, 
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9. Prijedlog Zaključka o nužnom provođenju svih potrebnih radnji za upis vlasništva Grada 

Vrgorca na dio zgrade bivšeg Komiteta, k.č.669, k.o. Vrgorac I., 

10. Vijećnička pitanja.                                                                                                                  

                                                                                                          

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

 

Ipak, prije rasprave po dnevnom redu predsjednik Vijeća je pozdravio dožupana Šošića i zamolio 

ga da se obrati vijećnicima. Dožupan Šošić se zahvalio na danoj riječi te je naglasio da donosi 

dobre vijesti a to je da će Županija osigurati 3,5 milijuna kuna za Gospodarsku zonu Ravča te još 

određena sredstva za neke druge projekte, pa je htio s tom viješću upoznati vijećnike. 

Predsjednik Vijeća ga je upitao da li su ta sredstva osigurana za realizaciju do 31. prosinca 2016., 

na što je dožupan odgovorio da je to točno. Zahvalio je dožupanu na svojoj pomoći do sada. 

 

AD. 1. Usvajanje zapisnika s šeste sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca. 

Predsjednik Vijeća daje na raspravu i usvajanje zapisnik s šeste sjednice Gradskog vijeća 

Grada Vrgorca, koji je nakon obavljenog glasovanja JEDNOGLASNO usvojen (13 glasova ZA). 

 

AD. 2. Prijedlog Odluke o utemeljenju Povremenog radnog tijela Gradskog vijeća Grada 

Vrgorca „Povjerenstvo za formiranje zadruge poljoprivrednika vrgoračkog kraja“. 

 Predsjednik Gradskog vijeća dao je uvodnu riječ o prijedlogu akta i o potrebi 

formiranja predmetnog povjerenstva. 

 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća je dao riječ predstavnicima udruga 

(voćara, vinara, jagodara, medara) da iznesu svoja mišljenja, vizije ali i probleme u 

radu i kako bi im zadruga u tome mogla pomoći, a što su oni i učinili. 

 U kraćoj raspravi je iskazan jednoglasan stav podrške navedenom projektu. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da je JEDNOGLASNO (13 glasova ZA) usvojena Odluka o utemeljenju 

Povremenog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Vrgorca „Povjerenstvo za formiranje 

zadruge poljoprivrednika vrgoračkog kraja“, brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-

01/22, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1. 

 

AD. 3. Prijedlog Deklaracije o proglašenju Grada Vrgorca gradom dalmatinskog pršuta i 

vina. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ izvjestiteljici Željki Opačak, direktorici TZ 

Vrgorac da elaborira prijedlog, što je ona i učinila. U izlaganju je iznijela niz 

zanimljivih prijedloga oko organizacije manifestacije Dan pršuta i vina, zamolila 

financijsku potporu u proračunu i navela niz prednosti za naše područje u 

promotivnom i turističkom dijelu. 

 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  
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 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 U kraćoj raspravi je iskazan jednoglasan stav podrške navedenom projektu. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da je JEDNOGLASNO (13 glasova ZA) usvojena Deklaracija o 

proglašenju Grada Vrgorca gradom dalmatinskog pršuta i vina, brojčane oznake, 

Klasa: 021-05/16-01/24, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1. 

 

AD. 4. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada 

Vrgorca. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ Danijelu Pervanu, izvjestitelju ovlaštenog 

predlagatelja, gradonačelnika grada Vrgorca, koji je u svom izlaganju elaborirao 

predmetni prijedlog. 

 Predsjednik Vijeća napomenuo je da je on osobno podnio 3 amandmana na predmetni 

prijedlog a tiče se imenovanja GIP-a i njegova proširenog sastava, te dodatnim 

amandmanom proširio nespojivost određenih dužnosti s mjestima u VMO. 

 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 U kraćoj raspravi Rade Bobanac je kazao da podržava prijedlog odluke ali uz navedene 

amandmane. 

 U očitovanju na amandmane je gradonačelnik kazao da podržava amandman o 

proširenoj inkompatibilnosti određenih funkcija i članstva u VMO a za ostala dva 

nema načelno ništa protiv ali ako bi se mogao postići određeni konsenzus oko 

imenovanja istih. 

 U daljnjoj raspravi formirao se prijedlog da gradonačelnik povuče prijedlog odluke 

dok se ne usuglasi model oko imenovanja članova GIP-a.  

 Gradonačelnik se s ovim prijedlogom složio te je temeljem istog, prije glasovanja o 

prijedlogu odluke, istu povukao. 

 

AD. 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za 

financije i upravljanje imovinom. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje uvodnu riječ o prijedlogu akta. 

 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 U kraćoj raspravi je iskazan jednoglasan stav podrške navedenom projektu. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da je JEDNOGLASNO (13 glasova ZA) usvojeno Rješenje o razrješenju i 

imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za financije i upravljanje imovinom, 

brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-01/20, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1. 
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 (Rade Bobanac i Ivana Vujčić su se ispričali i napustili sjednicu) 

 

AD. 6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova 

obvezatne deratizacije i dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada 

Vrgorca temeljem ugovora. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ gradonačelniku kao predlagatelju akta da 

elaborira prijedlog akta, što je on i učinio, 

 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 U kraćoj raspravi je iskazan jednoglasan stav podrške navedenom prijedlogu akta. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da je JEDNOGLASNO (11 glasova ZA) usvojena Odluka o odabiru 

najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova obvezatne deratizacije, 

brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-01/23, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1. 

 

AD. 7. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Vrgorca. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje riječ predlagatelju akta, Goranu Vegaru, da elaborira 
predmetni akt, što je on i učinio.  

 U svom izlaganju je kazao da je svrha donošenja predmetne odluke vraćanje digniteta 
radu Gradskog vijeća jer smatram da se već određenom naknadom o radu gradskih 
vijećnika od 1,00 kune nisu postigle značajne uštede već se samo obezvrijedio i 
banalizirao rad gradskih vijećnika. Uvođenjem ove naknade smatram da gradski 
proračun neće biti oštećen. Ovim putem pozivam ostale gradske vijećnike da slijede 
moj primjer te da prihvate ovaj prijedlog odluke te da određenu naknadu doniraju 
socijalno ugroženima. Tim je putem donio ovjerenu izjavu po javnom bilježniku da se 
svoje naknade odriče u humanitarne svrhe. 

 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 U kraćoj raspravi vijećnica Nada Jelavić je rekla da osobno podržava ovaj prijedlog. 

Vijećnik Goran Jelavić je rekao da on ne podržava ovaj prijedlog te da nikada ne bi 

uzeo ovaj novac. Vijećnik Grbavac je kazao da je protiv ove odluke  tim više što im i 

stara dugovanja na ime vijećničke naknade nisu isplaćena. Ante Pranić je pozdravio 

ideju ali ističe da predmetnu naknadu nije vidio od 2013. godine, kao ni isplatu 

stipendija, poticaja poljoprivrednika i slično te između ostalog neće glasovati za ovu 

odluku. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da prijedlog odluke nije podržan (2 glasa ZA, 7 glasova PROTIV te 2 

SUZDRŽANA glasa). 

 Vijećnik Ante Mihaljević ispričao se i napustio sjednicu nakon glasovanja po ovoj točki 

dnevnog reda. 
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AD. 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Grada Vrgorca u Akcijskoj grupi za projekt 

spojne ceste „Ravča - Drvenik“. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje uvodnu riječ o prijedlogu akta. 
 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Predsjednik Vijeća konstatira da prijavljenih za raspravu nije bilo. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da je JEDNOGLASNO (10 glasova ZA) usvojeno Rješenje o imenovanju 

članova Grada Vrgorca u Akcijskoj grupi za projekt spojne ceste „Ravča - Drvenik“, 

brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-01/21, Urbroj: 2195/01-01/01-16-1. 

 

AD. 9. Prijedlog Zaključka o nužnom provođenju svih potrebnih radnji za upis vlasništva 

Grada Vrgorca na dio zgrade bivšeg Komiteta, k.č.669, k.o. Vrgorac I. 

 Predsjednik Gradskog vijeća daje uvodnu riječ o prijedlogu akta. 
 Klub vijećnika NLM – nema očitovanja.  

 Klub vijećnika HDZ, HSS, HSP. dr. A.S. – nema očitovanja. 

 Nakon završenog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Predsjednik Vijeća konstatira da prijavljenih za raspravu nije bilo. 

 Nakon završenih izlaganja, predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega 

je konstatirao da je JEDNOGLASNO (10 glasova ZA) usvojen Zaključak o nužnom 

provođenju svih potrebnih radnji za upis vlasništva Grada Vrgorca na dio zgrade 

bivšeg Komiteta, k.č.669, k.o. Vrgorac I. brojčane oznake, Klasa: 021-05/16-01/19, 

Urbroj: 2195/01-01/01-16-1. 

 

AD. 10. Vijećnička pitanja.                                                                                                                  

 
IVAN FRANIĆ:   

- Što je sa tunelom Ostriševo, Rade Bobanac kaže da se neće radit, što je s tim? (traži 
pisani odgovor) 

 
ANTE PRANIĆ:  

- Što je sa zajedničkim sporazumom u kojem stoji da nema zapošljavanja na neodređeno? 
Što po tom pitanju nije zamijenio članove Upravnog vijeća te koji su kriteriji 
zapošljavanja u vrtiću? 

- Zašto je zastao projekt Volonterskog centra? (traži pisane odgovore) 
 

 
 
 
 
 
 


