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 ZAPISNIK 
 

S XV.sjednice Gradskog vijeća Grada Imotskoga održane dana 13.09. 2018. godine s  početkom u 
19:00 sati u gradskoj vijećnici. 

Nazočno :16 vijećnika 

1. Perica Tucak – predsjednik 
2. Branislav Škeva – zamjenik predsjednika 
3.Marina Perković Šantar – zamjenica predsjednika 
4.Mirko Perkušić 
5.Mijo Zakarija 
6. Jurica Jažić 
7.Božo Juroš 
8.Mate Medvidović 
9.Damjan Vujčić 
10. Nediljko Škeva 
11. Ivica Kvesić 
12. Ante Kukavica 
13. Mladen Majić 
14 Bruno Rebić 
15. Mario Milas  
16. Ivan Livajić 
 

Nije nazočna Maja Vican  koja će se naknadno pridružiti. 
 

Predsjednik vijeća otvara raspravu: Aktualni sat 
 

MARINA PERKOVIĆ ŠANTAR:Počela je nastava Grad je obećao refundirati sredstva za radne 
bilježnice za učenike osnovnih škola .Zanima me što je s tim? 
 
 I.BUDALIĆ:To je u samom postupku završetka trebalo je obraditi tisuću i nešto učenika što je bio 
obiman posao.Bila je potrebna dodatna provjera kako obrazaca tako i računa,kako se nebi 
dogodilo da novci odu na krivi račun.Roditelji će uskoro dobiti te novce.Trebalo je sve odraditi 
ručno jer adekvatan program za to nismo imali.Na stranicama grada bit će objavljen početak 
isplate. 
 
M.MILAS:Priroda pitanja je takva da tražim pisani odgovor.Do kuda je došla realizacija 
asfaltiranja  do kuća invalidnih osoba  i sanacija potpornog zida kod Đereka. 
 
P.TUCAK:Tu je potrebno prije riješiti vodu i onda ide asfaltiranje.Paralelno se treba rješiti voda 
te je potrebno da se uključi Vodovod Imotske krajine. 
 
M.MEDVIDOVIĆ:Pitanje za gradonačelnika. Vezano za  Svi Svete kad su se polagali vijenci nije bio 
niti jedan vijećnik nezavisne liste Ivice Kukavice.Zanima me da li su svi vijećnici pozvani? 
 
I.BUDALIĆ:Dobro pitanje. Bio sam  na Topani i zvao tajnicu da pitam jesu li svi vijećnici dobili 
pozivnicu.Sve je izgledalo kao materijali koji su zalutali i nisu se otvorili. 
Mi ćemo predložiti za idući put da se kupe laptopi kako bi se svi materijali za sjednice upućivali 
internetom. 
Mislim da je došlo vrijeme za takvo nešto jer samim tim bi se uštedilo na papiru,tinti,a bili bi i 
učinkovitiji.Niste bili kolektivno pa smo mislili da niste dobili poziv . 
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IVICA KVESIĆ:Pitanje vezano za reciklažno dvorište.Zanima me  što je s tom tužbom? Očekuje li 
se rješenje ubrzo i kad će biti pomirenje Grada i Ministarstva? 
 
I.BUDALIĆ:Pročitao sam zapisnik s prošle sjednice i upoznat sam s ovim pitanjem. 
Više od godinu dana radimo na toj problematici.Trenutno smo u stanju čekanja rješenja od 
Visokog Trgovačkog suda,nemamo ročište u 12 mjesecu. Trebali bi biti konkretno obavješteni. 
Ako nedođe do nagodbe slijedi onaj drugi dio kada ćemo se boriti na drugi način da grad dalje 
funkcionira. 
 
M.ŠKEVA: Natječaj za prijevoz studenata nije prošao.Je li natječaj ponovno aktiviran ili ne? 
 
I.BUDALIĆ:Bilo je natpisa o nekakvim pogodovanjima .Toga nije bilo niti će biti. 
Zahvaljujem gospodinu Livajiću koji je prošle godine preporučio da je dobar način subvenciju 
studentima na način da grad isplati nekakav novčani iznos. U tijeku je process poništavanja 
natječaja,a djeca će dobiti novce.Ovaj posao je zahtjevniji i odgovorniji. Što se tiče prijevoznika. 
Imamo jedne koji nezadovoljavaju po zakonu, a s druge strane imamo linije prijevoznika koji 
presjedaju na neprihvatljivim mjestima. To su jedini razlozi zašto smo poništili natječaj.Smatram 
da je  isplata studentima novčanih iznosa  puno bolje rješenje, a novaca za to imamo. 

 

M.MAJIĆ:Svjedoci smo da se u gradu nalaze određene točke u prometu na kojim se događaju 
prometne nesreće nekad sa smrtnim posljedicama,a nekad sa teškim ozljedama. Razgovarali smo 
kako bi na tim kritičkim točkama trebali napraviti kružne tokove. U kojem bi to vremenskom 
periodu moglo biti? 
 

I.BUDALIĆ:Žao mi je što se događaju takve nesreće.Puno puta sam razgovarao s mjerodavnim i 
slali MUP-u dopise.Međutim oni imaju svoje kriterije. Za Vinjane Donje gdje postoji veliki 
pravac,ljudi  hodaju , loša rasvjeta,veliki promet, vrtić blizu ,nogostup itd . Puno treba pritiskati 
pa i kad imamo novce  postoje barijere. Dobit ćemo samo jednu kameru jer oni imaju svoje 
kriterije.Tražio sam tri ali oni imaju svoje uvjete.Svjestan sam velikog pritiska u prometu 
pogotovo ljeti  prema Zagvozdu.Prometni elaborat nedavno smo stavili na stol,a o svakoj njegovoj 
točci potrebna je rasprava.Kod Studenca sastaju se tri kategorije cesta županijska ,državna i 
lokalna,a mi moramo odrediti kod Klemića što ćemo staviti.Treba od nadređenih  tražiti točno 
gdje se koji znak treba postaviti- znak STOP…. 
Proces dugo traje,a u trećem mjesecu smo tražili taj elaborat. To rade prometni 
stručnjaci.Prometnice moraju imati dozvolu. 
 
Vijećnica Maja Vican  stigla u 19 i 30 
 

A.KUKAVICA:Prošle godine u osmom mjesecu smo dobili financijsko izvješće o stanju 
ugradu.Nakon toga nismo dobili nikakvvo konačno izvješće.Tražim sada ili na jednoj od idućih 
sjednica kompletno financijsko izvješće do današnjeg dana. 
 
P.ŠUĆUR:Svako kvartalno je obaveza. 
 
I.BUDALIĆ:Mi govorimo o dugovanjima po nalazu državne revizije koji nisu evidentirani jer su 
tereti koji nisu pravomoćni.Nije došao nalog da se isplati,a mi smo ihprikazali.Nalaz državne 
revizije radi se svake tri godine.Mi njih očekujemo u ovoj godini.Napravit ćemo 
komparaciju,usporediti te vidjeti bilancu itd. 
 
P.TUCAK: Jeli vi tražite u odnosu na document koji smo izdali po nalazu državne revizije ili 
sadašnje stanje Grada. 
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A.KUKAVICA:Uodnosu na prvi dokument koji je izdat.  
 
N. ŠKEVA:Sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole do 5 km.Molim bolje objašnjenje. 
 
I.BUDALIĆ:Da potpisali smo ugovor .Grad  jepreuzeo plaćanje onih koji su ispod 5 km.Problem 
nije napravio Gradveć školejer isti kriterij imaju sve škole.Škole smo zvali sto puta,a kontaktirali 
smo i sdrugim školama.Mi smo promtno reagirali, dijeca i roditeljisutrpili ,bilo je i bahatosti. 
Cijelo vrijeme smo zvali prijevoznike da dijecu neizbacuju.Potrajalo je,a rekao sam vam 
zašto.Pitnje je kako će biti dogodine sa osnovnom školom jer u pitanju su manja dijeca,a granica 
je do 3 km.  
 
B.REBIĆ: Radite cestu u Rebića ,Gornje Selo to je dionica oko 100 metara.Asfaltiranje je 
prekinuto zbog lošeg stanja potpornih zidova.Vidim da je bager tui da je u tijeku ravnjanje 
terena.Da li će se raditi potporni zidovi ili će se samo asfaltirati. 
 
I .BUDALIĆ: Danas sam obišao to gradilište.Točno da se radi o dijelu suhozida koji se  urušava i u 
jako je lošem stanju.Ruši se i tu se izliva armiranobetonski zid.Za tu prometnicu stavit ćemo 
prometne znakove što je veoma važno.Što se tiče širine te ceste provjerio sam da li je ona u 
redu.Preispitat ćemo promet na toj dionici i u skladu stim i strukom ćemo se dalje i ponašat. 
 
I.LIVAJIĆ: Kino dvorana je u jako lošem stanju.Vlaga velika,a zidi između dvorane i Topane je pun 
smeća.Započetak predlažem čišćenje smeća, a veći problem je prokišnjavanje dvorane.Vlaga na 
svim stranama .Kad bi došla bilo koja inspekcija zabranila bi daljnji rad. Molim grad da to sanira i 
poduzme adekvatne mjere.Gradu treba kino .Nemam pitanja samo sugestiju. 
 
I.BUDALIĆ:Prije dva dana poslao sam ljude da počiste smeće.Sve je zatečeno u lošem 
stanju.Znam da je to tako .Nadam se da će se to sve prema mogućnostima sanirati i smeće očistiti. 
Krov je također loš. Nazvat ću  Grgu i porazgovarati. 

 
 

M.ZAKARIJA: Modro jezero .Prošlih dana povlači se pitanje po medijima izgradnja novih skalina, 
betoniranje.Tražim da se pobliže objasni o čemu se to radi. 

 
I.BUDALIĆ: Neće se više tako raditi.Tu je došlo do niza okolnosti koje nisu meni dobro došle ni 
čitavom gradu. Pouka svima da se na takav način neradi. Moja odgovornost bila da budem 
upoznat sa svim koracima.Nžalost došlo je do propusta.Dao sam nalog da se to ukloni i napravi 
idejno rješenje. 

 
J.JAŽIĆ:Bliži se Božić.Zanima me priprema li se advent i dokuda je to došlo ? 
 
I.BUDALIĆ:Kućice su kupljene za više godina.Nadam se da će nas vrijeme poslužiti. 
Program je napravljen za advent ove godine.Ove godine smo dosta s tim dobro krenuli. 
Kićenje će uskoro krenuti te nadam se da će biti još lijepše ozračje nego lani.Pisan je poziv za 
izmjenu rasvijete.Sajam će trajati otprilike tri jedna. Smatram da u Imotskom sajam ne treba 
trajati duže. 
 
M.PERKUŠIĆ: Apsolutno podržavam inicijativu  da se sve što se može napravi za kino. 
Apeliram da se kino napravi kako bi naša dijeca mogla gledati crtane i druge filmove u 
primjerenim uvijetima kako to i prilići.Uistinu stanje je katastrofalno.Prokišnjava ,sve je puno 
vlage i gljivica. Aparat putem kojeg se vrše projekcije je poprikično je skup i moderan te je vrlo 
izgledno da će zbog te vlage propasti. 
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Dnevnoi red XV.  sje dn ice  Ggradskog  vij eća  Grada  Imotskoga.  
 

Dnevni red u pozivu: 
 

1.Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018.godinu-III IZMJEN 
 

2.  PrijedlogProračuna Grada Imotskog za 2019. Godinu i projekcije za 2020. i 2021. 
 

3.  PrijedlogOdluke  oizvršavanju Proračuna Grada Imotskog za 2019.godinu . 
 

4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskoga 
 

5.Prijedlog Odluke o visini naknade za rad gradskih vijećnika Grada Imotskog 
 

6. Prijedlog Suglasnosti za izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
 

Dječjeg vrtića Imotski 
 

7.Prijedlog Odluke o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 
Gradu Imotskom 

 
8.Prijedlog Oluke obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz 
gradskog proračuna 
 
9. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
ibiorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Imotskoga 
 
10. Prijedlog Odluke o obavljanju uslužne komunalne djelatnosti 
 
11.Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnih sredstava Komunalnom društva Grada 
Imotskog d.o.o bez naknade 

 
 

P.TUCAK: Imali dopuna Dnevnog reda? 
 
Gradonačelnik predlaže dopunu s točkom 12.Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja  
Dječjeg vrtića Imotski.To je onda sastavni dio Dnevnog reda. 
 
 
M.MILAS: Mi smo zatražili  putem e-maila izbacivanje točaka od 7-11 .Mišljenja smo da su 
toteme od iznimne važnosti za Grad Imotski te zahtjeva podrobnije objašnjenje i upoznavanje 
vijećnika sa tom temom. Ujedno predlažemo sazivanje posebne sijednice na tu temu.Puno je tu 
nejasnoća i ostavljeno prostora za neke sive stvari. 
 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o prijedlog Ddnevnog reda kako stoji u pozivu za 
održavanjeXV.sjednice. 

 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje Dnevni red s dopunom toč.12 koju predlaže gradonačelnik. 
 

Predsjednik vijeća konstatira da je Dnevni redkakav je dostavljen s dopunom toč. 12 koju 
predlaže gradonačelnik usvojen sa 9 ZA i 8 PROTIV. 

 

Zapisnik sXIV. Sjednice Gradskog vijeća 

 
Presjednik vijeća otvara raspravu o Zapisniku s XIV.sijednice. 
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I.KVESIĆ: Samo jednu opasku vezano uz str.3.Naveli ste presjedavajući imenom i prezimenom 
gospodina Matu Gudelja kao onog koji je ukazivao u nepravilnostima vrtića koje je prijavio 
inspekciji. Mene zanima je li to etično i je li to podliježe Zakonu o zaštiti osobnih podataka?Mislim 
da  bi bilo dobro da se to izbaci iz zapisnika. 
 

                       P.TUCAK.:Mislim da vijećnici trebaju sve znati. 

                       Presjednik vijeća daje na usvajanje zapisnik s XIV. sjednice. 

Predsjednik  vijeća  konstatira  da  je  zapisnik  s  XII. sjednice Gradskog  vijeća  Grada  
Imotskoga   SA 9 ZA  7 PROTIV  i 1  SUZDRŽAN  usvojen. 
 

Toč.1 
 

Predsjednik vijeća otvara raspravu oPrijedlogu Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog 
za 2018. Godinu –III.IZMJ 
 

U ime predlagača voditeljica odsjeka za financije Petra Šućur  dala obrazloženje po stranicama i 
pozicijama vezano zu izmjene proračun Grada Imotskog za 2018.godinu –III IZMJEN 
 
Nakon nekoliko upita od strane vijećnika i primljenih objašnjenja predsjednik gradskog vijeća  
daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018.godinu-III IZMJ 
 
Predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog sa 10 ZA i 7 PROTIV usvojen. 

 
Toč.2 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Proračuna Grada Imotskog za 2019  i 
2021.godinu 
 
 Voditeljica odsjeka za financije PetraŠućur čitala prijedlog proračuna za 2019. Koji sadrži 
opći dio i posebni dio, a sve u skladu zakona prikazani planirani prihodi i rashodi u 
2019.godini. 
 
P.TUCAK:Prije rasprave imamo jedan amandman kojeg je podnio Branislav Škeva. 
 
B.ŠKEVA:Amandman ste dobili u privitku iz kojeg je sve vidljivo.Došlo je do povećanja broja 
udruga koje su se prijavile na objavljeni natječaj za financijsku potporu za 2019. Godinu,kao i do 
povećanja troškova pojedinih udruga. Zbog toga molim da sve pogledate i da se glasuje o tom 
amandmanu. 
 
Predsjednik vijeća dajenaglasovanje usvajanje amandmana na Prijedlog Proračuna Grada 
Imotskog za 2019. i 2021.godinu te da bude sastavni dio proračuna. 
 
Predsjednik vijeća konstatira da je amandman jednoglasno usvojen te da je sastavni dio  
Prijedloga  Proračuna za 2019. I 2021.godinu. 
 
P.TUCAK: Otvaram raspravu o Prijedlogu Proračunu Grada Imotskog 
 
 U ime kluba vijećnika M.VICAN: 
 
Kao oporba nismo bili uključeni apsolutno vezano uz planiranje i nadzor proračunskim 
sredstvima. Budući nismo ukljućeni ni u radnim skupinama,članstvima,vijećima proračun 
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nijedobar i ne želimo snosit odgovornosti usvajat sve što je vezano uz ovaj proračun.Smatramo 
da proračun nije dobar. Nije razvojan te bi bili jako sretni da smo bili uključeni. Mogli smo dati 
prijedloge na tu temu. 
 
P.TUCAK: Mogli ste sudjelovati te uložiti amandmane. 
 
N.ŠKEVA:Nogometni klub “IMOTSKI 1991” PRIJEDLOG 100.000,00 KN.Osnovati klub,a imamo tri 
kluba.Netko se nađe uvrijeđen osnuje klub i opet mu se daju novci.Ovo je previše svako malo 
netko može doći iosnovati klub.Treba uvesti neke kriterije za osnivanje novog kluba.  
 
B.ŠKEVA: Ja znam u čemu je problem i znam da nema smisla da postoje tri nogometna kluba ali 
taj klub postoji više od godinu dana. Ima registrirano 159 igrača. Svaki  igrač mora imati lječnički 
pregled koji košta i to dva puta godišnje.Ovaj klub mora registrirati sve te igrače.Je li on trebao 
biti osnovan ili ne to je nešto drugo. 
 
N.ŠKEVA:Nije kritika .Nije uredu da imamo tri kluba.Imamo jednog trećeligašačiji je opstanak 
upitan i sovim450.000,00kn. 
 
I.BUDALIĆ:Što se tiče sporta toje problem klubova.To je produkt niza okolnosti.Ja moram 
poštivati zakon,a i vi također. Odgovornost vi nemate,a ja imam. Ovdje se radi o dijeci,a ne o 
seniorima.Zakon o sportu kaže da moramo financirati niže uzraste i to 3-5 posto.Grad daje 
novaca koliko nam zakon omogućuje.Zašto ima toliko klubova morate pitati na drugoj adresi. 
Mnogi gradovi imaju sponzore.Mi smo tu da podržimo sport te da uređujemo,knjižimo igrališta 
kako bi napravili najbolje uvijete za našu dijecu. 
 
M.MILAS: Zanima meBoćarski klub Imotski.Koliko on ima članova ikoliko koštaju njihovi 
lječnički pregledi? Što oni sve pregledavaju. Nisam naišao listajuću Službeni glasnik na nekakav 
pravilnik vezano zu te kriterije. 
 
B.ŠKEVA:Suglasan sam s tobom te tražio od udruga da sve prijave sve registrirane članove.Javili 
su se samo nogometni klubovi.Neznam koliko imaju igrača drugi klubovi. Trećinu troškova 
pokriva grad. Poslat ćemo im dopise i prisiliti da nas obavijeste o broju igrača. 
 
I.LIVAJIĆ: Kako govorimo o realnim troškovima,a neznamo koliko imaju članova.Nije mi jasno da 
se udrugama dijele novci,a nezna se koliko imaju članova.Drugi problem proračuna je u kontroli 
onoga što se radi. Super je što se obnovilo igralište,a po informacijama totalno krivo izvedeno. 
Travase onako nije smijela postaviti. To je bačen novac.Tko je odgovoran? To treba definirati 
ubuduće. Ako je netko preuzeo izvođenje mora biti nadzor. Trava neće trajati niti godinu dana jer 
je krivo postavljena.Treba konzultirati struku. 
 
B.ŠKEVA:Neslažem se da je sport bacanje novaca.Sport je jako važan kako za gradtako i za 
državu. Svaka udruga jena kraju godine dala uvid u računovodstvu kog Petre u što su utrošili 
novce. 
 
 I.LIVAJIĆ:Nisam rekao da je to bacanje novca nego da se mora znati kad se daje novac i koliko 
članova ima udruga . 
 
I.KVESIĆ: Slažem se s kolegom Livajićem veszano za ovo. Mene zanima npr.Univerzalna sportska 
škola Imotski. Čime se oni bave i tko je čelni čovijek? Dobili su više novaca od Sportske akademije 
„Sportko“,apostoje tek odnedavno. 
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B.ŠKEVA:Sve ove udruge postoje više od godinu dana. Sve udruge su napravile program za 
slijedeću godinu. 

 

Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog Proračuna 
Grada Imotskog za 2019. Godinu i projekcije za 2020. i 2021.te konstatira da je sa 9 ZA i 8PROTIV 
usvojen. 

Toč. 3 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o izvršenju Proračuna Grada 
Imotskog za 2019. godinu 
 

U ime predlagača Petra Šućur  je obrazložila Odluku. 
 
Presjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Imotskog za 2019. 
 
I.LIVAJIĆ:Tražim pojašnjenje čl. 11.vezano zu mjenice kojima se na teret proračuna stvaraju 
obveze. 
 
P.ŠUĆUR:Gradonačelnik može bez odluke Gradskog vijeća tj.samostalno izdavati mjenice do 
milijon kuna. 
 
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke 
o  izvršavanju Proračuna Grada Imotskog za 2019. Godinu te konstatira da je ista usvojena 
sa 9 ZA  i 7 PROTIV i1 SUZDRŽAN usvojen 
 
Toč.4 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika  
Gradskog vijeća Grada Imotskog   
 
U   ime predlagača Perica Tucak: Smatram da bi trebali Poslovnik još detaljnije uredit.Međutim 
napravit će se samo jedna kozmetička promjena ,usklađivanje sistematizacijom koju smo 
napravili.Znači više nema tajnika vijeća,tajnika grada i nema upravnog odijela.Više nije tajnik 
grada ujedno i zapisničar već druga osoba koju imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odijela.Za detaljniju razradu i izmjenu trebat će imenovati komisiju.Komisiju za Statut i Poslovnik. 
Tkođer materijali se mogu dostavljati osim poštom i e-mailom. 
 
Predsjednik otvara raspravu  
 
M.MILAS: Primjetio u čl. 10piše članci 2. i 3. Treba ispraviti napisat stavak. Predlažem  s obzirom 
na učestalu praksu slanja materijala četvrtkom i petkom te neuspješne dostave od strane pošte  da 
se rok slanja produži od dosadašnjih 5 na 7 dana. Neki vijećnici dobiju materijale tek u 
ponedjeljak, a to je prekasno. Smatram da bi se proširenjem roka od 5 na 7 dana  za dostavu riješio 
donekle taj problem. 
 
M.PERKOVIĆ ŠANTAR:Pripazit treba kod pisanja teda se nepodkradu greške u pisanju i u 
datumima.Smatram da ovo zaista je samo kozmetička izmjena samo da se zadovolji forma.Stim 
nesmijemo biti zadovoljni te treba raditi na tome da naš Statut i Poslovnik bude što kvalitetniji. Da  
nebude dvosmislenih stavki. Treba sastaviti komisiju te pristupiti izmjeni i dopuni poslovnika. 
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P.TUCAK: Iz tih razloga smatram da treba naći nekog stručnjaka da napravi poslovnik što 
kvalitetnije i bolje. Ovo su bile samo nužne stvari za sada. 
 
Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog 
Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog s ispravkom datuma 
i čl.10  članci 2.i3. u stavci 2.i3. te konstatira da je isti sa 9 ZA i  8 PROTIV  glasova usvojen. 
 
Toč.5 
 
Predsjednik vijeća otvara  raspravu o Prijedlogu Odluke o visini naknade za rad gradskih 
viječnika Grada  Imotskoga 
 
U ime predlagatelja gradonačelnik: 
 
Dobili ste odluku i nadam se da ste razmislili. Ja od prvog dana zastupam tezu da svatko za svoj 
rad zaslužuje naknadu. Smatram da Grad Imotski nije grad slučaj i da gradski vijećnici zaslužuju 
naknadu u ovom iznosu te da budu konstruktivni u odlukama i prijedlozima.Molim da o tome sami 
odlučite. 
 
N.ŠKEVA: Mislim da ćemo podržati ovu odluku. Oporbeni vijećnici su predlagali da vijećnici imaju 
naknadu za svoj rad  na samom početku tj. prije godinu i pol,a tek će se sada glasovati za ovaj 
prijedlog . 
 
I.KVESIĆ: Mi nismo sredstva za rad političkih stranaka dobili za 2017. I2018.,a sada uvodimo 
naknadu za rad vijećnika.Zanima me zašto se to nije ispoštivalo kako je zakonom donešeno? 
 
I.BUDALIĆ:Mene ne obavezuje zakon isplatit retroaktivno. Od kada sam došao na vlast imam 
obezu plaćanja,a to uredno i radim. 
 
M.VICAN: Biti bez naknade ne predstavlja nikakav problem.Međutim smatramo u slučaju da ovaj 
prijedlog prođe nitko od vijećnika nema parvo sam raspolagati svojom naknadom. Niti to ide u 
džep vijećnika. Naš dogovor je da taj novac ide u zajednički fond kojim ćemo mi sami financirati u 
neke humanitarne akcije ili obitelji kojoj je potrebna pomoć.  Prijedlog ćemo podržati s tim da 
sami odlučujemo kome dati te novce. 
 
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog 
Odlukeo visini naknade za rad gradskih viječnika Grada Imotskoga te konstatira da je ista  
jednoglasno usvojena. 
 
Toč.6 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Suglasnosti za izmjenu Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića Imotski    
 
M.MAJIĆ: Otvara se jedno mijesto za pedagoga iz razloga  što je dječji vrtić povećao svoje 
kapacitete.Želimo bivšeg ravnatelja zaposliti kao pedagoga jer ima stručnu spremu  za obavljanje 
tog posla. Nadalje čl.2. koji se mijenja  te legalizira se radno mijesto kuharice  jer po postojećoj 
sistematizaciji nepostoji kuharica iako ona već radi godinama. Točka 3. kojom se otvara  mijesto za 
pomoćnog radnika za njegu i skrb.Radi se o osobi sa SSS  koja će biti u pratnji sa dijecom s 
posebnim potrebama. 
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Otvara se rasprava 
 
M.MILAS: P romjena u čl.1  mislim da je nezakonita Dječji vrtić ima trenutno 15 grupa ,a sad će se 
proširiti. Tamo su već dva stručnjaka različitih profila i to pedagog i logoped.Još jedan pedagog 
nije nikakva zakonska opcija .Postoji i pitanje imali gradska uprava dovoljno novca za više radnih 
mijesta. 
 
M.MAJIĆ: Kada bi se Grad Zagreb držao pedagoških standarda 50 posto dijece koja su upisana u 
vrtić nebi bila upisana.Unašem vrtiću imamo jednu specifičnu situaciju gdje jedan čovijek ostaje 
bez posla što nikome nije u interesu. Želimo otvoriti radno mijesto sukladno njegovoj struci.  
 
M.MILAS: Ograđujem se od nekih stvari.Ja neću zvatiinspekciju,a možće se dogodit da je netko 
pozove i ustanovi da je to nezakonito. 
 
P.TUCAK: Mi smo iznad standarda.Naš vrtić djeluje na tri lokacije i to uzmite u obzir. 
 
M.VICAN: Postoje tri nezakonite stvari koje su na stanju u vrtiću.Radi kuharica koja nije 
kuharica.Raspisuje se natječaj,a unaprijed se zna da će upravno vijeće izabrati Dražen a 
Markotu.To je protuzakonito. U prijedlogu piše da pomoćni radnik za njegu i skrb i pratnju može 
biti sazavršenom najmanje osnovnom školom . Smatram da je to katastrofalno da osoba koja je 
završila samo osnovnu školu radi sa dijecom u vrtiću i bavi se sa svim poslovima kako je to ovdije 
navedeno. Mislim da se krši niz zakonitosti. 
 
P.TUCAK: Sve je u skladu sa zakonom. Teta je jedno, a pomoćni radnik drugo. Može dijete 
presvući,nahraniti te dovesti ga do roditelja. Njegov posao nije edukacija. 
 
M.MAJIĆ: Ta osoba vodi dijecu u šetnju,presvlaći i hrani djecu. Zar za takvo nešto treba fakultet? 
Mi nismo izmislili ništa to je zakonski. Ne treba biti tako skeptičan.Natječaj će se raspisat i primit 
će se najbolji.Tko kaže da Dražen Markota neće biti najbolji. Kuharica već radi. Zašto mijenjamo 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu?Sve ima svoj razlog. 
 
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje  Prijedlog 
Suglasnosti za izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Imotski ,te konstatira da je sa 9ZAi 8 SUZDRŽANIH glasova usvojen. 
 
                                                                              Toč.7 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o ukidanju Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalne djelatnosti u Gradu Imotskom 
 
 U IME PREDLAGATELJA TEMU OBRAZLAŽE GRADONAČELNIK : 
 
Prije dva dana održao sam sastanak s predstavnicima  klubova vijećnika  te obrazložio 
problematiku o komunalnom gospodarstvu. Ovo što Grad Imotski radi je protuzakonito. Možemo 
pometati ulice,praznit kante i to bi bilo to. Nama je problem ne samo zbrinjavanje otpada već 
imamo problem “Kozjačić”. Paralelno sa sistematizacijom radnih mijesta grada išla je i 
sistematizacija Vlastitog pogona. Vlastiti pogon može obavljati neke stvari temeljem osam 
programa o održavanju,rasvijete,hortikultura,pometanja ulica itd.To je ono što pogon obavlja i tu 
završava priča. Problem „Kozjačića“ je problem koji se vuče od samog njegovog nastanka. 
Gradonačelnik je odgovorna osoba,a nema uvida o zbrinjavanju otpada na Kozjačiću. Uprošloj 
godini donijeli smo Odluku o osnivanju Komunalnog poduzeća.Grad  Imotski treba ući u posjed  
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„Kozjačića“. Ja sam čvrst u toj odluci zajedno sa vijećnicima koji su  s tim upoznati. Znam da nitko 
nije ravnodušan jer u pitanju je zdravlje i  čistoća vode. Uvijet da bi ovo realizirali je osnivanje 
Komunalnog društva. Po zakonu mi imamo dva moguća scenarija. Zbrinjavat otpad može samo 
Komunalno društvoako je u 100 postotnom vlasništvu grada.Uprocesu smo ishodovanja dozvola i 
preuzimanja odlagališta.Grad mora preuzeti odlagalište te gospodariti,sanirati i zatvoriti ga. 
Ministar je donio odluku i trebala su se zatvoriti odlagališta  do kraja ove godine međutim 
produžen je rok na tri godine. Imamo situacije da smeće okolnih općina Čistoća Imotske krajine 
d.o.o.odlaže na području našeg grada. Naravno da to komunalno društvo uspješno posluje. 
Djelatnici iz Vlastitog pogona neće ostati bez posla. Održali smo sastanak s djelatnicima i sve im 
objasnili. Mi imamo jedno perspektivno poduzeće i ozbiljne namjere. Nesumljam u opstanak ove 
firme te je nužno donijeti ovu odluku. Važno je da gasimo Vlastiti pogon, da ljude prebacimo u 
novu firmu čiji opstanak nije upitan. Prihodi iz prikupljanja otpada su dostatni za njihovu plaću. 
 
I.LIVAJIĆ:Neznam zašto je problem reći da nas neke firme truju. Odgovornost vas je da izađete u 
javnost s ovim. Trebate javno reći da se tamo odlaže opasan otpad.Aako imate saznanja,a kažete 
da imate. Zanima me koliko su komunalni redari naplatili kazni? 
 
M.VICAN: Nakon razgovora s gradonačelnikom nesumljam u njegovu namjeru ovo riješit na 
najbolji mogući način. Nakon što sam otišla kod gradonačelnika ja sam sa svojim kolegama imala 
sastanak i postoje pitanja na koja nisam znala odgovor. Mi kao ekipa kao oporba  nemamo ništa 
protiv osnivanja novog komunalnog poduzeća  i prelaska ljudi koji neće ostati bez posla. Kad smo 
došli do točke nadležnosti nad odlagalištem ja sam to objasnila na način da nadležnost ima Čistoća 
Imotske krajine d.o.o koja je zapravo u vlasništvu okolnih općina . Mislim jedan popriličan 
paradoks.Na koji je način grad odlagao otpad na to odlagalište? Jeli on za svoje odlaganje otpada 
plaćao Čistoći Imotske krajine d.o.o.?Da li će prikupljati otpad po gradu ovo novo Komunalno 
poduzeće?Ako to novo poduzeće skupi otpad  da li je pravno regulirano da ono treba zbrinjavati 
otpad ili ćemo morati prikupljeni otpad   odvesti i za to odlaganje grad platiti. Molim da mi se to 
malo bolje razjasni. 
 
I.BUDALIĆ: Da. Temeljem nekakvog sporazuma koji je nevažeći. Takvu suglasnost daje gradsko 
vijeće nemože to dati gradonačelnik i netko treći. Samo grad može ishodovat dozvole.Grad Imotski 
na temelju nekakvog dogovora gore odlaže otpad .Čistoća Imotske krajine pravni je sljednik 
Topane po njihovu no međutim to zakonito nije. Ministarstvo je upoznato s ovim slučajem kao i 
inspekcijski nadzor.Mi s Vlastitim pogonom nismo gori smijeli pristupiti jer smo u prekršaju. Ovo 
je jedini način da zbrinemo ljude i povećamo prihode. Trebamo imati reciklažno dvorište, naše 
garaže. 
 
M.VICAN:Jaovdje što sam pročitala nisam vidjela da piše zbrinjavanje otpada prilikom registracije 
poduzeća. Ovo je dobronamjerno. Nemojte napraviti grešku. 
 
I.ŽUŽUL: Na registraciji je radio Javni bilježnik. 
 
P.TUCAK:  To treba provjerit.  
 
M.MILAS:Ja nesumljam u dobre namjere. Postoji nepovjerenjei nevjera u zakonitost tog društva.  
Pet članova skupštine tj.njihova imena ne ulijevaju povjerenje da će tu biti sve čisto. Često su 
namjere dobre,a izvedba loša. 
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Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o ukidanju Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalne djelatnosti u Gradu Imotskom te konstatira da je sa 9 ZA i 8 
SUZDRŽANIH usvojen. 
                                                                          Toč.8 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
koje se financiraju isključivo iz gradskog proračuna 
 
P.TUCAK U IME PREDLAGAČA: 
PremaZakonu o komunalnom gospodarstvu kod ovakvih slučajeva donose se Odluke o 
povjeravanju djelatnosti poduzeću koje je u vlasništvu grada kao: 
-održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina… 
-javna rasvjeta  
-održavanje groblja itd. 
To su ona koja se financiraju iz gradskog proračuna. 
Gradsko vijeće donosi Odluku o povjeravanju,a na osnovu cijenika gradonačelnik potpisuje ugovor 
s ovim poduzećem. 
 
Otvara se rasprava 
 
N.ŠKEVA: Tražim objašnjenje čl.5. od gospodina Žužula. 
 
I.ŽUŽUL:Da bi se zažtitila prava naših radnika,svi će oni dobiti ugovor pod istim uvijetima i svim 
pravima koja su do sada imali.Sistematizacija je indentična. Radnici zadržavaju sva prava koja su 
imali u Vlastitom pogonu. 
 
B.REBIĆ:  Slučaj s grobljima.Slučaj vezan uz prodaju grobnih mijesta.Prenosi li se na novo 
poduzeće? 
 
I.BUDALIĆ:Komunalni pogon je po ustrojstvu bio pod ingerencijom grada tako da sve ono tipa 
neplaćenih računa i tereta koji su nastali tijekom godina neće preuzeti novo Komunalno 
poduzeće,Ono starta od nule. To je teret grada. Mi to moramo riješiti, pa tako i pravna procedurai 
trakavica po službeničkom sudu djelatnika Bore Jovića. Nadam se da neće biti niti jedna žalba. 
Razgovarali smo s djelatnicima Vlastitog pogona i sve im objasnili. 
 
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje  prijedlog Odluke obavljanja 
komunalnih dijelatnosti koje se financiraju isključivo iz gradskog proračuna na 
glasovanje,te konstatira da je ista sa 9 ZA i 8 SUZDRŽANIH usvojena. 
 
   Toč.9 
 
Predsjdednik vijeća otvara raspravu o  Prijedlogu Odluke povjeravanju obavljanja javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 
Imotskog. 
 
U ime predlagatelja Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Žužul je obrazložio: 
 
Zakon nalaže da uslugu prikupljanja miješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Grada Imotskog može obavljati Trgovačko društvo,a ne Vlastiti pogon.  Zbog toga je također vrlo 
važno povjeriti obavljanje te usluge Trgovačkom društvu nakon ukidanja Vlastitog pogona. 
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Pošto se nitko nije višpe javio za raspravu predsjednik gradskog vijeća daje Prijedlog 
Odluke povjerenju obavljanja javne usluge prikupljanja miješovitog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Grada Imotskog na glasovanje,te konstatira da je ista sa 9 
ZA I 8 SUZDRŽANIH usvojena. 
                                                                                     Toč.10 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke obavljanja uslužne komunalne 
djelatnosti 
 
 U ime predlagača  predsjedik vijeća obrazlaže: 
 
Ovom odlukom povjeravaju se uslužne komunalne djelatnosti koje su navedene po točkamaod 1-5   
KOMUNALNOM DRUŠTVU GRADA IMOTSKOG.Sve je to utemeljeno Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu.Ovdje nema potpisivanja između gradonačelnika i Trgovačkog društva već se samo 
donosi odluka  Gradskog vijeća. Uovoj je odluci naglašeno preuzimanje radnika iz Vlastitiog 
pogona. 
 
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke obavljanja 
uslužne komunalne djelatnosti na glasovanje ,te konstatira da je ista sa 9 ZA i 8 

SUZDRŽANIH glasova usvojena. 

                                                                                 Toč.11 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o prijenosu osnovnih sredstava 
Komunalnom društvu Grada Imotskog d.o.o bez naknade 
 
U ime predlagača Ivica Žužul: 
Da bi komunalno društvo moglo obavljati sve poslove mora imati osnovna sredstva za rad.Došlo je 
do omaške u pisanju tj.uiznosu od 10.639,53 kn jer to nije točna procjenjena vrijednost te imovine. 
Procjenu će izvršiti porezna uprava prema katološkoj vrijednosti. Predlažem da se ti podaci 
dostave svim vijećnicim da se vidi o čemu se to radi. U čl.3 ove odluke umijesto stupanja odluke s 
01. Siječnja 2019.godine,matram da ista treba stupiti na snagu 8 dana od dana objave u Službenom 
glasniku. 
 
Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke o prijenosu 
osnovnih sredstava Komunalnom društvu Grada Imotskog d.o.o bez naknade na 
glasovanje,te konstatira da je ista sa 9 ZA  i  8 SUZDRŽANIH usvojena .                                                           
 
                                                                          Toč. 12 
 
Predsjednik vijeća  otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o razrješenju ravnatelja Dječjeg 
vrtića Imotski 
 
U ime predlagača Ivica Žužul: 
Ovaj slučaj vam je poznat. Gradonačelnik Grada Imotskog i načelnik Općine Proložac razrješili su 
dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića. Bivši ravnatelj Dražen Markota ustao je upravnom tužbompred 
Upravnim sudom Splitte je došlo do poništenja tog rješenja. Presuda Upravnog sudau Splitu 
poništava Odluku gradonačelnika i načelnika. Presuda je stigla u grad. Zbog toga ova točka 
dnevnog reda nijhe bila uvrštena za ovu sjednicu.Iz presude se vidi da je stav suda da su tu 
problematizirali ovlaštenja za razrješenja.Zakon kaže da ravnatelja razrješava osnivač .Tko je 
osnivač? Jel to predstavničko tijelo ili gradonačelnik i načelnik kao izvršna vlast.Oko toga se lome 
koplja. Imamo različita tumačenja. U ovom konkretnom predmetu je sutkinja presudila da je to 
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predstavničko tijelo tj. Gradsko vijeće.Grad kao osnivač je odlučio razrješiti ravnatelja putem 
Gradskog vijeća. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu te se za raspravu javila 
 
M.VICAN: Iz svih dokumenata jasno je tko je osnivač dječjeg vrtića. To je grad. Pitam predsjednika 
Gradskog vijeća tko je ravnatelj Dječjeg vrtića Imotski?Sad ovog trenutka. 
 
P.TUCAK: Na ovo će vam odgovoriti pročelnik Žužul. 
 
I.ŽUŽUL: Pribavio sam mišljenje Ministarstva uprave gdje se oni pozivaju na određene odluke 
Ustavnog suda gdje se izričito  navodi da to čini izvršna vlast tj. Gradonačelnik. Ustavni 
sud,upravni sud, općinski sud nisu uskladili tumačenja. Osnivač je razrješioravnatelja putem 
gradonačelnika i načelnika.Sad vi mene pitate tko je sada ravnatelj.Trenutno dječji vrtić nema 
ravnatelja nego v.d. ravnateljicu.Odluka upravnog suda vraća predmet u ponovni postupak. 
Predmet se vraća u onaj stadij prije odlučivanja. Mi taj upravni postupak moramo okončati. 
 
M.VICAN:Mišljenja sam da ne možete razrješiti nekoga tko nije ravnatelj vrtića.Bojim se da opet  
nebude ista situacija. 
 
N.ŠKEVA:Nemogu shvatiti tko je ravnatelj.Pitao sam prošli put gosp.Žužula,a niste mi dali 
definirani odgovor.Gospođa Jelenka je sudjelovala u tome da se smijeni jer to moralno,ona je znala 
da će biti v.d. ravnatelj ,da ne radite po zakonu što je vidljivo.Nezakonito ste radili i po pitanju 
ravnatelja trebalo je odlučivatiGradsko vijeće. Tko je ravnatelj Dražen Markota ili gospođa Jelenka 
Jukić? 
 
Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke o 
razrješenju ravnatelja Dječjeg  vrtića Imotski na glasovanje,te konstatira da je ista sa 9 ZA  
6PROTIV i 2 SUZDRŽAN usvojena. 
 

Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 22:39 sati. 
 
 
 

ZAPISNIČAR                                                                                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
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