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ZAPISNIK 
 
22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 16. svibnja 2016. godine u Pučkom 
otvorenom učilištu 
 
 
Sjednica je započela u 8, 30 sati 
 
Sjednicom je predsjedavao Davor Mihaljević, predsjednik Gradskog vijeća. 
 
Nakon prozivke koju je izvršila voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić, 
predsjednik Vijeća je konstatirao da je na današnjoj sjednici nazočno 12 vijećnika. 
 
Odsutni su bili vijećnici Ante Ćopo, Božo Škarić, Zoran Družijanić, Zoran Bule i vijećnica Tonka 
Lovrinov. 
 
Osim vijećnika bili su nazočni: Krešimir Vejić, gradonačelnik,  pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Izvor Škubonja, voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić, 
voditeljica pododsjeka Ureda gradonačelnika Lora Lovrić,voditelj pododsjeka za proračun i 
financije Mijo Šuma, predstavnik tvrtke Planovi i procjene d.o.o. Nenad Vidović i polaznica 
stručnog usavršavanja u Radio postaji Ploče Katarina Barbir.  
 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena 
viječnička pitanja. 
 
Vijećnik Toni Zmijarević na pitanje postavljeno u ime Kluba vijećnika SDP-a a u svezi 
donošenja izmjena pravilnika o unutarnjem redu JUO-a kako bi se isti prilagodio za raspisani 
natječaj za prijam u službu kaže kako je dobio odgovor da se na pitanje ne može odgovoriti 
budući je natječaj predmet obrade nadležnih institucija te da se postupci koji su u tijeku ne 
mogu komentirati. Ističe kako bi raspisivanje natječaja za radno mjesto komunalnog redara 
pod brojem 21. u kojem se za isto traži stručna sprema upravne, prometne, tehničke ili 
ekonomske struke sigurno polučio rezultate u odnosu na natječaj koji je raspisan za radno 
mjesto komunalnog redara pod brojem 21.a u kojem se traži prometna struka. Navodi kako 
nije zadovoljan odgovorom. 
 
 
Vijećnica Nada Ivanković zadovoljna je dobivenim odgovorima na postavljena vijećnička 
pitanja sa prethodne sjednice Gradskog vijeća. U svezi pitanja postavljenog  o poduzimanju 
radnji od strane Grada i gradskih službi  u svezi čišćenja gradskih površina od psećeg izmeta 
koji je potencijalni izvor bolesti smatra da bi se nesavjesni građani trebali kažnjavati i 
novčanom kaznom. 
 
Vijećnik Toni Zmijarević na pitanje postavljeno pročelniku JUO-a u svezi  njegovog prijedloga 
za izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu JUO-a Grada Ploča u kojem predlaže da Grad 
Ploče ima 4 komunalna redara, te da je za komunalnog redara potrebna i prometna škola a 
za prometnog redara i trgovačka škola  nije zadovoljan dobivenim odgovorom, te kaže kako 
će postaviti dopunsko pitanje pročelniku u svezi istog. 



Na pitanje postavljeno gradonačelniku u svezi izdavanja rješenja za grobna mjesta u visini od 
240 kn-a kaže kako je jasno da visinu grobne naknade utvrđuje gradonačelnik. Zadovoljan je 
odgovorom. 
Na treće pitanje postavljeno vezano za zatvaranje prometa paralelnog poljskog puta 
Mostina-Karamatići, tj. zašto je isti zatvoren samo na ulazu na Mostini nije zadovoljan 
odgovorom budući nije dobio konkretan odgovor na postavljeno pitanje. 
 
Vijećnik Jurica Šetka zadovoljan je dobivenim odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje 
na prethodnoj sjednici. 
 
Vijećnik Toni Grgurinović zadovoljan je dobivenim odgovorom na postavljeno vijećničko 
pitanje na prethodnoj sjednici. 
 
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
-Vijećnica Anka Musa 
Pitanja za gradonačelnika 

1. Znamo da 1974. godine bivša Skupština općina Ploče nije objavila donesenu odluku o 

zaštiti desne obale Neretve, tj. Parila, te da je 2007. naprasno prekinut proces 

proglašenja Parka prirode Donja Neretva .Zato nam se danas događa da je uski dio 

ušća pod borovima uzeo u zakup ( javnog vodnog dobra ) i potpisao ugovor sa 

Hrvatskim vodama Dag Modrić u ime firme Zmaj sport d.o.o. Zagreb. Na tom istom 

već zakupljenom području Grad Ploče je projektirao eko kamp i u tijeku je natječaj ( 

ili izrada) tehničke dokumentacije za taj eko kamp. 

Prije više od mjesec dana na sastanku neretvanskog klastera zatraženo je da se unese u 

prostorni plan , opet na istom prostoru, izgradnja velikog welnes centra. Na istom 

području , samo s morske strane , Grad Ploče već godinama izdaje koncejsijsko 

odobrenje kajterima. 

Pitanje:Što se zapravo planira i događa na tom prostoru , između Grada Ploča, Daga 

Modrića, Hrvatskih voda, dr. Štimca i kajtera.Molim usmeni i pisani odgovor. 

2. Ostala sam šokirana visinom naknade koju primaju članovi Upravnog vijeća Izvora iz 

Ploča. 

Znaju li građani da je Gradsko vijeće pod upravom HDZ-a donijelo odluku po kojoj 

članu Upravnog vijeća Vladimiru Jerolimu oni, građani, plaćaju za period od siječnja 

2010. do ožujka 2016. godine neto iznos od 147.163,48 kuna, a bruto iznos 

247.040,92 kune.Kako je moguće da ti ljudi dobivaju 3,4,6 tisuća kuna mjesečno. 



Molim odgovor na pitanje:kakvi su to ekspertni poslovi.Prema članku 13. Statuta JU 

Izvor Ploče članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu koju UTVRĐUJE 

GRADSKO  VIJEĆE , pa zato tražim od gradonačelnika da za iduću sjednicu 

Gradskog vijeća pripremi i predloži nove, minimalne iznose kao naknadu članovima 

za rad u Upravnom vijeću Izvora. Napominjem da u osnovnoj i srednjoj školi svi 

članovi volontiraju i nemaju nikakvu naknadu. 

 

 Na sjednici Vijeća nazočan je i Zoran Družijanić te je kvorum 13 vijećnika. 

 

Vijećnik Toni Zmijarević 

Dodatno pitanje za pročelnika: 

1. U izmjeni Pravilnika od 4. studenog 2015. godine ste predložili, a gradonačelnik 

donio, između ostalog, da se broj izvršitelja za radno mjesto broj 21, komunalni redar, 

poveća sa 2 na 3. U izmjeni Pravilnika kojeg ste Vi predložili, a gradonačelnik donio 

21. siječnja 2016. godine , ste dodali još novo radno mjesto, 21. a, komunalni redar sa 

potrebnom stručnom spremom prometne struke, dok ostala 3 komunalna redara za 

potrebnu stručnu spremu mogu imati onu upravne, prometne, tehničke ili ekonomske 

struke. Pored toga, u istoj izmjeni Pravilnika od 21. siječnja ste predložili da se za 

mjesto prometnog redara uz potrebno stručno znanje pored upravne, prometne ili 

tehničke struke doda i trgovačka. Još jednom pitam jeste li i zašto predložili ove 

izmjene? 

Molim usmeni i pisani odgovor. 

 

Vijećnik Jurica Šetka 

Pitanje za gradonačelnika 

1. Imate li kakva saznanja hoće li se Općinski sud u Pločama preseliti u Metković i 

što mi kao jedinica lokalne samouprave možemo učiniti da to spriječimo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević 

Pitanje za gradonačelnika 

1. Poštovani gradonačelniče, da li ste upoznati sa informacijom kako se u sklopu 

reformi unutar MUP-a, na području Grada Ploča ukida Policijska postaja Ploče? 

Molim Vas da Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno ministru Vlahi Orepiću 

uputite apel za očitovanjem po ovom pitanju, radi li se o točnim informacijama. 



Ukoliko se potvrdi da će Ploče u sklopu ovih reformi ostati bez Policijske postaje, 

molimo da ministru apelirate u ime građana Ploča, da se tomu decidirano 

protivimo. 

 

 
 
 Sa sjednice je otišao vijećnik Zoran Družijanić, pa je predsjednik Vijeća utvrdio da je 
sjednici nazočno 12 vijećnika. 
 
 
Uz poziv za sjednicu predložen je slijedeći   
 
     D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 10. ožujka 
2016. godine  

2. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
3. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2016. godini 

4. Donošnje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Grada Ploča 

5. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ploča i Plana zaštite i 
spašavanja 

 
Predsjednik Vijeća predložio je da se točka 5.prijedloga dnevnog reda dopuni sa slijedećim 
tekstom :”i Plana civilne zaštite”. 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta a na zahtjev Kluba vijećnika SDP-a. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
 
 
 
Predsjednik Vijeća dao je na raspravu  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 10. ožujka 
2016. godine  

2. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
3. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2016. godini 

4. Donošnje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Grada Ploča 

5. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ploča , Plana zaštite i 
spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Ploča 

 
Vijeće jednoglasno ( sa 12 glasova za ) sa donijelo  



 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1.Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 10. ožujka 
2016. godine  
2.Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
3.Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2016. godini 

4.Donošnje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području Grada Ploča 
5.Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ploča ,Plana zaštite i 
spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Ploča 

 
 
 
Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu. 
 
 

I.TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 10. ožujka 2016. 
godine 
 
Vijeće je jednoglasno (sa 12 glasova za) donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 
 
 
Usvaja se Zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 10. ožujka 2016. 
godine 
 
 
 

II. TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
U ime Kluba vijećnika SDP-a mišljenje je dao vijećnik Toni Zmijarević. 
 
Vijeće je većinom glasova ( sa 8 glasova za, a 4 vijećnika se nisu izjasnila) donijelo 
 
               ODLUKU  
o prodaji nekretnine-zemljišta dio č.z.2175/1 k.o. Ploče, odnosno 4559/170 k.o.Komin stari u 
Poduzetničkoj zoni „Vranjak“, poslovne namjene ukupne kvadrature 20.000 m2 u vlasništvu 
Grada Ploča 



 
III. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2016. godini 

U ime Odbora za dodjelu javnih priznanja stav je iznio član Odbora Zvonko jerković. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević,predsjednik Vijeća Davor 

Mihaljević,vijećnica Nada Ivanković i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 12 vijećnika. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog zaključka o dodjeli osobne Nagrade Grada 

Ploča u 2016. godini Marti Žderić. 

Vijeće je jednoglasno ( sa 12 glasova za) donijelo 

 

     Z A K LJ U Č A K 

 
Grad Ploče u 2016. godini dodjeljuje osobnu Nagradu Grada Ploča Marti Žderić iz 

Ploča za izniman doprinos na promociji rukometnog sporta i Grada Ploča. 
 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog zaključka o dodjeli skupne Nagrade Grada 
Ploča u 2016. godini Udruzi osoba s invaliditetom iz Ploča. 
 
Vijeće je jednoglasno ( sa 12 glasova za) donijelo 

 

     Z A K LJ U Č A K 

 
 

Grad Ploče u 2016. godini dodjeljuje skupnu  Nagradu Grada Ploča Udruzi osoba s 
inaliditetom iz Ploča za izniman doprinos na unapređenju kvalitete života osoba s 
invaliditetom. 
 
 
   

IV. TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošnje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Grada Ploča 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
U ime Kluba vijećnika SDP-a mišljenje je dao vijećnik Toni Zmijarević. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 12 vijećnika. 

Vijeće je jednoglasno (sa 12 glasova za) donijelo 
 
     O D L U K U 
 o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 
Ploča 
 
 



V. TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ploča  ,Plana zaštite i spašavanja i 
Plana civilne zaštite Grada Ploča 
  
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dali su gradonačelnik Krešimir Vejić i Nenad 
Vidović predstavnik tvrtke Planovi i Procjene d.o.o.  
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Toni Zmijarević, vijećnica Anka Musa, gradonačelnik 
Krešimir Vejić i predstavnik tvrtke Planovi i Procjene d.o.o. 
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 12 vijećnika. 
 
Vijeće je jednoglasno (sa 12 glasova za ) donijelo 
 
       O D L U K U 
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ploča   
 
     i 
 
 
                  O D L U K U 
   o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Ploča 
 
 
 
 

 
 
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 09,55 sati. 
 
 
 
Zapisala         Predsjednik 
Sanja Marić         Davor Mihaljević
         


