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1. Uvod
U razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do 30.lipnja 2013. godine gradonačelnik je sukladno
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu grada Ploča
obavljao poslove u okviru svojih nadležnosti, od donošenja odluka, utvrđivanja prijedloga
odluka o kojima je raspravljalo i odlučivalo Gradsko vijeće, do izvršavanja donesenih odluka i
zaključaka. Gradonačelnik je donio niz odluka iz različitog područja djelovanja, a koje se odnose
na obavljanje njegove izvršne funkcije, kao što su usmjeravanje rada upravnih tijela i nadzor
rada istih, upravljane nekretninama i pokretninama u vlasništvu grada, kao i upravljanje
prihodima i rashodima u skladu sa zakonima i Statutom.
U ovom izvještajnom razdoblju izvršen je niz aktivnosti i sastanaka od strane gradonačelnika,
njegovih zamjenika, te djelatnika gradske uprave s predstavnicima ministarstava, javnih
poduzeća, gospodarstvenicima,predstavnicima udruga, športskih klubova i samim građanima, a
sve u cilju unaprijeđenja života na području grada Ploča.

2. Izvršenje proračuna
S obzirom da se radi o prvoj polovici godine, koja je zbog same procedure i pripreme planova na
realizaciji projekata u okviru ove proračunske godine, u pravilu „siromašnija“ izvođenjem
radova (detaljna razrada svih aktivnosti se nalazi u izvršenju proračuna za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2013. godine) u ovom izvješću ću se osvrniti na teme koje su bile u fokusu
zanimanja pločanske javnosti i kojima se bavila gradska uprava, kao i ja osobno. Ipak, najvažniji
dokument koji omogućuje funkcioniranje grada je proračun pa ću u kratkim crtama iznijeti
stanje proračuna grada Ploča u ovom izvještajnom razdoblju. Prihodi proračuna za prvo
polugodište 2013. godine ostvareni su u iznosu od 11.037.438,33 kuna ili 25,40% u odnosu na
planirane prihode u tekućoj godini. S ovakvom realizacijom proračuna nismo zadovoljni, ali
očekujemo u drugom dijelu proračunske godine bolji financijski rezultat na prihodovnoj strani.
Razlog zašto su proračunski prihodi u odnosu na plan proračuna ostvareni u nižem iznosu
temelje se na činjenici da je u prvih šest mjeseci izostao prihod od prodaje nefinancijske
imovine ( nerealizirana prodaja nekretnina i zemljišta, iako je bio raspisan natječaj za prodaju
istih).Naime, planirani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.645.000,00
kn, a realizirani su u iznosu od 330.798,64 kn. Nažalost, trenutna situacija u gospodarstvu RH je
takva da su investicije praktično zamrle, a slijedom navedenog nije bilo potražnje za zemljištem
u poduzetničkoj zoni Vranjak, osobito po cijenama koje su ponuđene na natječaju.Pozitivno je u
proračunu za ovo izvještajno razdoblje da su prihodi poslovanja u odnosu na 2012. porasli za
15,40% ( 9.277.517,67 kn u 2012. Godini, a 10.706.639,69 kn u 2013. Godini ).Rashodi
poslovanja u odnosu na prihode poslovanja su manji za cca. 300.000,00 kn što pokazuje da smo
kao gradska uprava ponašali se racionalno u kontroliranju proračunske potrošnje.Manjak u

proračunu i svojevrsni problem nam predstavlja činjenica da smo u navedenom periodu imali
značajne izdatke u rashode za nabavu nefinancijske imovine ( 1.852.566,37 kn ), a da
istovremeno nismo osigurali prihode od prodaje nefinancijske imovine ( 330.798,64
kn).Praktično smo iz tekućeg poslovanja financirali ulaganja u komunalnu infrastrukturu što je
poželjno, ali s obzirom na strukturu proračunskih prihoda grada dugoročno neizdrživo.U cijelom
tom periodu treba naglasiti da su transferi proračunskim korisnicima funkcionirali uredno i da
nisu dovedeni u pitanje, iako je zbog navedenih razloga trebalo uložiti maksimalne napore kako
solventnost grada ne bi došla u pitanje.U predstojećem razdoblju, imajući u vidu gospodarske
pokazatelje na razini RH ( pad BDP-a, pad industrijske proizvodnje itd. ) u određenom dijelu će
se morati korigirati rashodovna strana proračuna, osobito ako izostane planirani prihod od
prodaje nefinancijske imovine. Prema izvršenim analizama proračun za 2013. godinu je
relativno realno predvidio stanje u gospodarstvu na području Republike Hrvatske i osobito
grada Ploča. Potvrda ove teze je analiza poreznih prihoda, posebno poreza na dohodak koji je
ostvaren u iznosu 4.259.193,99 kuna ili 42,5% u odnosu na planirane prihode, ali treba
napomenuti da je izvršen povrat ovog poreza u iznosu od 905.086,90 kn (planirano 500.000,00
kn), iako je Izmjenama zakona o porezu na dohodak iz srpnja 2010. godine ukinuta većina
poreznih olakšica temeljem kojih se ostvarivalo pravo na povrat preplaćenog poreza na
dohodak. Ovako velika razlika u povratu poreza imati će za posljedicu smanjene mogućnosti
financiranja tekućih rashoda proračuna.Potrebno je istaknuti da porez na dohodak najznačajniji
proračunski prihod i najbolje oslikava trenutno stanje gospodarstva na području grada
Ploča.Možemo biti zadovoljni ako usporedimo podatke s istim razdobljem prošle godine (porez
na dohodak 30.06.2012. realiziran u iznosu 4.359.573,40 kn) što je gotovo identično ovoj godini
cca. 98%.Smanjenje u odnosu na prošlu godinutemelji se na činjenici da je povrat poreza u
tekućoj godini u odnosu na 2012. godinu uvećan za cca. 140.000,00 kn.Stanje u velikim
pločanskim tvrtkama( Luka Ploče d.d., Luka Gradnja d.o.o., NTF d.o.o., HŽ itd.) i najavljena
restrukturiranja sasvim sigurno će se reflektirati i na prihode u gradskom proračunu, te će se u
slučaju značajnijeg smanjenja prihoda morati korigirati tekuće rashode proračuna.Nadam se da
će u skorom roku biti realizirane najavljene investicije na lučkom području ( Top logistics, BIOM
itd.), kao i u na gradskom području (ex.Brodometal) što bi rezultiralo novim zaposlenjima, a
samim tim i povećalo proračunske prihode. Ukoliko sagledamo trenutnu situaciju u
gospodarstvu RH kao i brojne probleme s kojima se susreću jedinice lokalne samouprave u
okruženju ostvareni rezultati još više dobijaju na značaju.

3. Dan Grada Ploča i proslava blagdana Kraljice neba i zemlje
Dan grada Ploča obilježen je i ove godine nizom aktivnosti i manifestacija. U crkvi Kraljice Neba i
zemlje održani su koncert zborova i klapa i koncert pjevačkog društva Marjan iz Splita, te Irene

Prskalo i Selme Oršulić. Svečana akademija grada Ploča održana je u Domu kulture u Pločama,te
su dodijeljena javna priznanja sukladno odlukama gradskog vijeća ( prof. Ante Kovačević, gđa
Jasna Krilić, gosp. Aleksandar Adamović, Hrvatska seljačka glazba Komin), kao i nagrade
najuspješnijim sportašima u organizaciji Zajednice športskih udruga ( Valentina Blažević, Borna
Petrović, NK Gusar Komin ).
Počasnim građanima Ploča proglašeni su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač čime
smo pokazali da kao grad cijenimo njihovu žrtvu podnesenu u stvaranju suverene i samostalne
Republike Hrvatske.
Euharistijsko slavlje u nedjelju na sam dan zaštitnice župe bilo je posebno svečano: Uz don Petra
Mikića, misu je vodio i don Mario Zelanović podijelivši s prisutnima misli o obitelji i braku kao
svetinji i potrebi očuvanja pravih vrijednosti.
Tijekom dana u dvorani Doma športova održao se III. Međunarodni karate turnir na kojem je
sudjelovalo preko 40 klubova s 320 natjecatelja.

4. Ostale aktivnosti
Gradonačelnik, njegovi zamjenici i predstavnici gradske uprave su održali niz radnih sastanaka i
skupova s predstavnicima ministarstava, županije, javnih poduzeća, udruga, stranih delegacija
te sukladno tome sudjelovali i u organizaciji pojedinih aktivnosti u cilju unaprijeđenja i
promocije grada. U ovom izvještaju osvrnuti ću se u kratkim crtama na najznačajnije aktivnosti.
S obzirom da sam u više navrata isticao kako je rješavanje imovinsko- pravnih odnosa na
području grada prioritet ove gradske uprave nastavili smo s projektom katastarske izmjene na
području grada Ploča. Tehnički dio posla oko nove izmjere za k.o. Ploče je završen i sada
predstoji postupak izrade nove zemljišne knjige. Ove godine smo proširili obuhvat katastarske
izmjere i na područje Baćine i Peračkog Blata te smo 16.05.2013. godine potpisali ugovor s
Državnom geodetskom upravom i Geodetskim zavodom o izvođenju radova. U tekućoj
proračunskoj godini smo planirali u proračunu 1.100.000,00 kn za potrebe katastarske
izmjere.Smatram da je ovo najbolji poticaj i pločanskom gospodarstvu, obrtnicima i
poljoprivrednicima koji će napokon završetkom ovog postupka uistinu biti vlasnici i upravljati
svojom imovinom. Napominjem da smo prethodnih godina uložili preko 5.000.000,00 kn u
katastarsku izmjeru te da je s ovim projektom grad Ploče trebao krenuti znatno prije jer
neriješeni imovinsko-pravni odnosi su najveća kočnica razvoju gospodarstva, kao i
mogućnostima apliciranja za sredstva iz fondova EU.

Održao sam niz sastanaka s predstavnicima Hrvatskih voda i ŽUC-a kako bi napokon realizirali
projekt ulaza u Rogotin što je u konačnici rezultiralo potpisom ugovora, provedbom javne
nabave i potpisom ugovora s izvođačem radova, te se početak radova očekuje u rujnu nakon
završetka turističke sezone. Dovršetkom radova ( vrijednost cca. 7.000.000,00 kn ) očekuje se
rješenje kritične točke ulaza u Rogotin s Jadranske magistrale, kao i uređenja obale i šetnice u
mjestu Rogotin.
U svibnju mjesecu je održana prezentacija idejnog rješenja sustava otpadnih voda od strane
predstavnika EVS koja će se uputiti na nadležno ministarstvo i Hrvatske vode kako bi dogovorili
model financiranja ukoliko se rješenje pokaže kvalitetnim za grad Ploče i dobije sve potrebne
suglasnosti.
Održao sam niz sastanaka s partnerima iz Italije što je rezultiralo i inicijativama o potpisu
Sporazuma o suradnji i prijateljstvu s gradom Termolijem i Općino Rodi di Garganico. Ovakav vid
suradnje uvelike će pomoći u prezentaciji grada Ploča i potencijalnim investitorima s tog
područja, kao i nastavku aktivnosti na uvođenju brodske linije iz Italije za Ploče što bi značajno
doprinjelo i razvoju turizma na području grada.
Potpisao sam Ugovor o proširenju kapaciteta sveučilišta u našem Domu športova što pokazuje
našu želju da Ploče u budućnosti zaživi kao studentski grad i uvjeren sam kako ovaj projekt ima
perspektivu i kako ga u suradnji s DNŽ i dalje treba podržavati.
Uvažavajući trenutnu situaciju u RH, kao i restrukturiranja najavljena od strane Vlade RH u tvrtci
HŽ inzistirao sam na održavanju željezničkog putničkog prijevoza koji ima dugu tradiciju na
našem području. U konačnici,eventualno ukidanje željezničkog putničkog prijevoza reflektirati
će se i na ukidanje značajnog broja radnih mjesta u situaciji kada je svako radno mjesto izuzetno
vrijedno. Ovim putem ističem izuzetno korektnu suradnju s predstavnicima sindikata HŽ-a, te
apeliram na sve vijećnike da zajednički nastupamo kako bi zadržali ovu javnu uslugu dostupnu
našim građanima.
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