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1. Uvod
U razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 30.lipnja 2016. 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 prvo
polugodište 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 12.591.543 kuna ili 39,78 % u odnosu na
planirane prihode u tekućoj godini. U istom razdoblju rashodi proračuna ostvareni su u iznosu
od 9.394.536 kuna ili 29,68 % . Na taj način osigurali smo višak u proračunu u iznosu od
3.197.007 kuna za prvo polugodište 2016. godine. S ovakvom realizacijom proračuna mozemo
biti zadovoljni jer su proračunski prihodi značajno veći u odnosu na rashode što pokazuje da
smo tijekom ove godine racionalno poslovali i ovakav trend bi trebalo zadržati i u slijedećem
izvještajnom razdoblju. Napominjem da je u 2015. godini također ostvaren višak od 3.889.598
kuna što nas svrstava u uspješnije jedinice lokalne samouprave u RH. Zašto su proračunski
prihodi u prvom polugodištu 2016. godine značajno veći u odnosu na proračunske rashode
nekoliko je razloga, te ću Vam ih pokušati iznijeti u kratkim crtama. Najvažniji razlog je
povećana investicijska aktivnost koja je rezultirala iskazom interesa za određena građevinska
zemljišta na području grada Ploča. Proteklih nekoliko godina koje je obilježila recesija i pad
gospodarske aktivnosti, kao i kupovne moći fizičkih osoba nije bilo interesa za kupnju
građevinskog zemljišta, ali u 2016. godini možemo konsatirati da se stvari mijenjaju na bolje te
u drugom dijelu ove proračunske godine očekujem dodatne prihode u proračunu s pozicija
prodaje zemljišta, kao i komunalnog doprinosa kao izravnog prihoda proračuna vezanog za
investicije. Kao gradonačelnik u stalnom sam kontaktu sa potencijalnim investitorima koji Ploče
smatraju jednim od najperspektivnijih gradova u okruženju. Nove investicije su apsolutno
poželjne jer će na duži rok rezultirati dodatnim zapošljavanjem naših građana i osigurati kroz

naplatu poreza nova sredstva u gradskom proračunu. Svakako treba istaknuti da će završetak
radova od spoja Čeveljuša do ulaza u luku Ploče koji su planirani za mjesec rujan ove godine biti
dodatni impuls investitorima na lučkom području, ali i poduzetničkoj zoni Vranjak. Vrlo
interesantan pokazatelj je i stanje na tržištu rada gdje je gradska uprava aktivno sudjelovala
kroz Program javnih radova za integriranje dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada.
Prema službenim podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Dubrovnik
na kraju ovog izvještajnog razdoblja evidentirana je 531 nezaposlena osooba dok je na početku
istog bila evidentirano 873 nezaposlene osobe. Ovom prilikom moram istaknuti da nas već
nekoliko godina smatraju jednim od gradova koja najbolje koristi mjere dostupne na tržištu
rada, kao i po izdvajanjima za nezaposlene iz gradskog proračuna.

3. Aktivnosti gradonačelnika i gradske uprave
U funkcioniranju grada, kao što sam već rekao, 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. Provedba Zakona 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 su najbolja potvrda gore navedenog. Kao
gradonačelnik u više navrata sam urgirao kako bi se rješilo pitanje vojnih objekata bilo kao
povrat gradu ili stavljanjem u funkciju od strane RH te s obzirom na najave Vlade i resornih
ministara očekujem brže rješavanje spomenutog problema. Slična situacija je i sa državnim
poljoprivrednim zemljištem gdje je Grad Ploče pripremio svu potrebnu dokumentaciju za
natječaj te sukladno uputama dostavio Agenciji za poljoprivredno zemljište. Nažalost, još uvijek
nemamo povratnu informaciju kada će se znati rezultati provedenog natječaja, a ilegalni posjed
je velika zapreka našim poljoprivrednicima u okrupnjavanju i kandidiranju prema fondovima EU.
U ovom izvještajnom razdoblju dovršen je i prostorni plan za grad Ploče što je temeljni razvojni
dokument svake jedinice lokalne samouprave te će se javna rasprava održati krajem mjeseca
srpnja. Nakon javne rasprave ispuniti će se svi proceduralni uvjeti kako bi isti mogao biti
dostavljen gradskim vijećnicima na usvajanje.
Uz suradnike, održao sam u ovom razdoblju niz radnih sastanaka. Primili smo počasnog konzula
Meksika u RH Marina Bosotina, a sastanak je bio uvertira i priprema posjeta Pločama delegacije
gospodarstvenika i poduzetnika iz Meksika, s obzirom da je od strane istih pokazan znakovit
interes ulaganja na području Ploča.
Kao i dosad, pružio sam potporu i ovogodišnjim organizacijama društvenih aktivnosti pločanskih
udruiga i zajednica, pa smo tako pružili logističku i financijsku potporu organizaciji pokladnih
aktivnosti; bio sam i generalnim pokroviteljem akcija unutar pločanske udruge Vita, a kojima se

zasigurno pravovaljanom i pravovremenom edukacijom promovira zdravlje i uspješnija
prevencija bolesti.
Bio sam aktivnim sudionikom humanitarnih akcija i na tom polju primjerice angažmanom dao
svoj obol u velikoj akciji za Zorana Milića, kojom je tom našem sugrađaninu potpuno adaptiran
životni prostor.
Partnerstvom i direktnim sudjelovanjem u njima, podupirao sam projekte ustanova u vlasništvu
Grada Ploča, ali i zajednica, a koji su urodili uspješnoj realizaciji za sve naše sugrađane.
Dan grada Ploča ove godine bio je u znaku dodjele nagrada ovogodišnjim laureatima uz
prisutnost gradskih, županijskih vijećnika, visokih gostiju susjednih gradova i općina te brojnih
gostiju.
Iz ovog izvještajnog razdoblja svakako vrijedi izdvojiti i aktivnosti oko obnove Doma kulture u
Pločama i realizacije Centra za selektivne oblike turizma, koji su u ovom trenutku pri samom
kraju.
Također, na radnom sastanku primio sam makedonsku veleposlanicu u RH Danielu
Karagjozosku. Teme sastanka prisustvom su popratili i poduzetnici i predstavnici većih
poslovnih subjekata s pločanskog područja, a teme su bile od iznimne važnosti za Ploče i
Makedoniju.
Potpisao sam i ugovore sa stipendistima, a krenuli smo i u izračun i projekciju, kako bi se
ovogodišnjim osnovnoškolcima olakšao iznos za školske udžbenike, sufinanciranjem istoga od
strane Grada Ploča.
Niz problema unutar mjesnih odbora, također je rješavano putem radnih sastanaka, gdje sam
uključivši veći broj involviranih osoba, kao i stručnjaka za pojedina područja, dolazio do
zajedničkih rješenja i planova za rješenja iznešenih problema.
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