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1. Uvod
U razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do 31.prosinca 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
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 2013.
godinu ostvareni su u iznosu od 24.158.230 kuna ili 78,90% u odnosu na planirane prihode u
tekućoj godini. S ovakvom realizacijom proračuna nismo zadovoljni jer su proračunski prihodi
značajno manji u odnosu na izvršenje proračuna iz 2012. godine koji je iznosio 33.426.424 kn.
Zašto su proračunski prihodi u 2013. godini doživjeli značajan pad u odnosu na plan proračuna i
izvršenja proračuna prethodnih godina više je razloga, te ću Vam ih pokušati iznijeti u kratkim
crtama. Naime, u 2013. godini se nastavio gospodarski pad na razini cijele Republike Hrvatske
što se osjetilo i na području grada Ploča i posljedično na stanje u gradskom proračunu.
Podsjećam da smo u godinama recesije od 2009. godine do 2013. godine ( kao jedna od rijetkih
jedinica lokalne samouprave u RH) uspijevali osigurati kontinuirani rast proračuna što je
omogućilo realizaciju brojnih projekata na području našeg grada. Ključni razlog ovako velikog
smanjenja proračunskih prihoda je nerealizirana stavka prodaje imovine jer je Grad Ploče u
2013. godini u više navrata raspisivao natječaj za prodaju zemljišta, ali nije bilo zainteresiranih
kupaca tako da je prihod od prodaje zemljišta u 2013. godini iznosio svega 176.044,50 kn što je
cca. 95 % manje nego u 2012, godini. 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. Sukladno
navedenom Grad je bio prisiljen smanjiti potrošnju koja se financira iz izvornih prihoda kako bi
dio istih usmjerio u kapitalne projekte. 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. Potrebno je
istaknuti da je porez na dohodak najznačajniji proračunski prihod i najbolje oslikava trenutno
stanje gospodarstva na području grada Ploča. 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.Kontinuirani pad gospodarstva dovodi do zaključka
kako će padom poreznih prihoda u gradskom proračunu biti nužno poduzeti značajnije mjere
štednje što će u konačnici pogoditi sve korisnike gradskog 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.

3. Aktivnosti gradonačelnika i gradske uprave
U funkcioniranju Grada veliki problem nam predstavlja i odnos centralne vlasti prema
jedinicama lokalne samouprave jer u nedostatku sredstava u državnom proračunu jedinicama
lokalne samouprave se delegiraju dodatne obveze ( što iziskuje dodatna sredstva ), a ne
delegiraju se nikakva prava. Najsvježiji je primjer novi Zakon o otpadu gdje je obveza u
potpunosti prebačena na jedinice lokalne samouprave ili odluka države da za napuštene vojne
objekte više neće plaćati komunalnu naknadu. Kao gradonačelnik u više navrata sam urgirao
kako bi se pitanje vojnih objekata ( bilo kao povrat gradu ili stavljanjem u funkciju od strane
RH), ali još uvijek nema naznaka konkretnog rješenja. Slična situacija je i sa državnim
poljoprivrednim zemljištem gdje je postojala zabrana raspisivanja natječaja do formiranja
Agencije za poljoprivredno zemljište. Grad Ploče je pripremio svu potrebnu dokumentaciju za
natječaj te sukladno uputama dostavio Agenciji za poljoprivredno zemljište. Nažalost, još uvijek
nemamo povratnu informaciju kada će natječaj biti objavljen, a ilegalni posjed je velika zapreka
našim poljoprivrednicima u okrupnjavanju i kandidiranju prema fondovima EU.
U ovom izvještajnom razdoblju uspjeli smo postići nagodbu s tvrtkom DM signal P.T.F.E vezano
za slučaj nadstrešnica u sklopu prostora ex. Brodometala te je Grad Ploče obeštetio istu u
dogovorenom iznosu. Smatram da su se ovom nagodbom stvorili preduvjeti za pokretanje
gospodarskih aktivnosti na prostoru ex. Brodometala od strane gosp. Bašića, kupca navedenog
objekta što bi trebalo rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta.

Grad Ploče je krajem 2013. Godine pristupio Udruzi gradova RH što je krovna institucija preko
koje jedinice lokalne samouprave pokušavaju iznijeti probleme s kojima se susreću te utjecati
na prijedloge zakona prije uvođenja u saborsku proceduru.
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