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ZAPISNIK 
 
 
 

27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 30. prosinca 2016. godine u Pučkom 
otvorenom učilištu. 
 
Sjednica je započela u 08,30 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 sjednici nazočno 14 vijećnika. 
 
Odsutni su vijećnici : Tonka Lovrinov, Anka Musa i Zoran Družijanić. 
Osim vijećnika bili su nazočni : gradonačelnik Krešimir Vejić,  voditeljica pododsjeka za 
opće i pravne poslove Sanja Marić, voditelj pododsjeka službe za proračun i financije Mijo 
Šuman, polaznica stručnog osposobljavanja u Radio postaji Ploče Katarina Barbir, polaznice 
stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča Loreta Vukelić, 
predstavnik sredstava javnih  medija Ante Šunjić. 
 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena 
vijećnička pitanja. 
 
Vijećnik Ante Ćopo 
Izjavljuje da je zadovoljan odgovorom na pitanje sa 25. sjednice u svezi ovrhe, 
 
Vijećnik Toni Zmijarević                                                                                                    
Izjavljuje da nije dobio odgovor na pitanje sa 25. sjednice gradskog vijeća koje glasi: Da li je 
istina da se plaće u gradskoj upravi ne isplaćuju svima u isto vrijeme i ako jeste tko su 
privilegirani i zašto? 
  
VIJEČNIČKA PITANJA  
 
 
-Vijećnik Ante Vuković 
1. Pitanje za gradonačelnika: 

Što smo do sada napravili i što još možemo napraviti vezano za spojnu cestu čvor Nikolci-D8 

koja ima veliki utjecaj na opstanak naselja Komin? 

Molim usmeni ili pismeni odgovor. 

 

Na sjednicu je pristigao vijećnik Zoran Družijanić pa je predsjednik Vijeća utvrdio da je na 

sjednici nazočno 15 vijećnika. 

 



-Vijećnik Zoran Bule 

1.Pitanje za predsjednika Gradskog vijeća:  

Gospodine predsjedniće, na ovom dokumentu kojeg ste nam dostavili piše ”Predmet: 

Obavijest o održavanju odbora Gradskog vijeća Grada Ploča”. Po ovome ispada da se u uredu 

gradonačelnika 22. prosinca sastao neki odbor GV, što samo po sebi nije ništa čudno. Ali 

čudno je to da u drugom dokumentu kojeg ste nam poslali, a to je zapisnik sa 26. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Ploča održane 22. prosinca 2016. godine u uredu gradonačelnika. 

Molimo da nam kažete jeli ovo bila sjednica GV  ili odbora, i zato je 26. sjednica GV, za nas 

iz PLS je nelegalana i kao takvu je ne priznajemo i nemožemo podržati. 

 

-Vijećnik Zoran Družijanić 
 
1.Tko plaća struju MO.Baćina dom i kako je to provedeno? 
 
2.Ulaz u Rogotin? 
 
Pitanje za pročelnika: 
 
3.Smeće sa šumama?                                                  
 

Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi dnevni red 27.sjednice.    
       
                                                  D N E V N I   R E D 
 

 

1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  
22.prosinca 2016. godine  

2. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s: 
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini,  

 - Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016. godini,  
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Ploča u 2016. godini,  
-    Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča za 2016. 
godinu,  
- Izmjenama i dopunama javnih potreba u športu Grada Ploča za 2016.godinu 
3. Prijedlog Plana proračuna Grada Ploča za 2017. godinu, projekcije za 2018.i 

2019.godinu i Plan razvojnih programa za 2017.,2018. i 2019.godinu s 
- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 
-     Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava 
u 2017. godini 



-    Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2017. 
godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. godini 
-     Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2017. godini 
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu 
5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu 
6. Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda koja glasi: 

“Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada 

Ploča“ 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu  predloženi dnevni red s dopunom. 

      D N E V N I   R E D 
 

1.Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  
22.prosinca  2016. godine  
2. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s: 
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini,  

 - Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016. godini,  
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Ploča u 2016. godini,  
-    Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča za 2016. 
godinu,  
- Izmjenama i dopunama javnih potreba u športu Grada Ploča za 2016.godinu 
3. Prijedlog Plana proračuna Grada Ploča za 2017. godinu, projekcije za 2018.i 

2019.godinu i Plan razvojnih programa za 2017.,2018. i 2019.godinu s 
- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 
-     Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava 
u 2017. godini 
-    Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2017. 
godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. godini 
-     Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2017. godini 
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu 
5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu 
6. Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
7.  Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Ploča 
 

 
 

 



 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika. 

Vijeće je sa većinom glasova (sa 14 glasova za i 1 suzdržanim) donijelo 

 

                D N E V N I   R E D 
1.Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  
22.prosinca  2016. godine  

                  2.Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s: 
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini,  

 - Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016. godini,  
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Ploča u 2016. godini,  
-    Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča za 2016. 
godinu,  
- Izmjenama i dopunama javnih potreba u športu Grada Ploča za 2016.godinu 
3. Prijedlog Plana proračuna Grada Ploča za 2017. godinu, projekcije za 2018.i 

2019.godinu i Plan razvojnih programa za 2017.,2018. i 2019.godinu s 
- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 
-     Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava 
u 2017. godini 
-    Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2017. 
godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. godini 
-     Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2017. godini 
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu 
5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu 
6. Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
7. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Ploča 
 
 

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

 

               
 

I. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  22. prosinca 
2016. godine  

 
Vijeće je većinom glasova (sa 14 glasova za i 1 suzdržan) donijelo  

 
ZAKLJUČAK 



Usvaja se zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održanog 22. prosinca 
2016. godine  

 
II. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s: 
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini,  
- Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016. godini,  
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Ploča u 2016. godini,  
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča za 2016. 
godinu,  
-Izmjenama i dopunama javnih potreba u športu Grada Ploča za 2016.godinu 

 
Sjednicu je napustio vijećnik Ante Ćopo, pa je predsjednik Vijeća utvrdio je da je na 
sjednici nazočno 13 vijećnika. 
 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Stav Odbora  za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 
Stav Odbora za  komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša dao je član Odbora Toni Grgurinović. 
Stav Odbora za društvene djelatnosti dao je predsjednik Božo Škarić. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.  
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Toni Zmijarević, Zoran Bule i gradonačelnik Krešimir 
Vejić. 

                  Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 4 protiv) donijelo  
 

                                              
Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s: 

- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini, 
- Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016. godini, 
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Ploča u 2016. godini 
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča za 2016. 
godinu, 
- Izmjenama i dopunama javnih potreba u športu Grada Ploča za 2016.godinu 

 
 

III. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog Plana proračuna Grada Ploča za 2017. godinu, projekcije za 2018.i 2019.godinu i 
Plan razvojnih programa za 2017.,2018. i 2019.godinu s 
-Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
-Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava 
komunalne naknade u 2017. godini 
- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava u 2017. 
godini 
- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2017. godini 



- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. godini 
- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2017. godini 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Stav Odbora za proračun,financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 
Stav Odbora za društvene djelatnosti dao je predsjednik Božo Škarić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je Toni Zmijarević. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Toni Zmijarević, Toni Grgurinović, voditelj pododsjeka 

za proračun i financije Mijo Šuman, predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević i 

gradonačelnik Krešimir Vejić. 

U ime Kluba vijećnika SDP-a Toni Zmijarević predložio je sljedeci amandman na Proračun: 

Pozicija R186  HGSS  povećati na 15.000,00 kn  

R180 Udruga „Počasni Bleiburški vod“ ukinuti i prebaciti 3.000,00 kn na R186 

R092 Usluge promidžbe i informiranja sa 90.000,00 kn na 79.000,00 kn ,a 11.000,00 kn 

razlike prebaciti na R186. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio kako je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 

Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženi amandman. 

Za ovaj amandman glasovala su 4 vijećnika,9 je bilo protiv i 1 suzdržan pa je predsjednik 

Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 10 glasova za i 4 protiv) donijelo 

Plan proračuna Grada Ploča za 2017. godinu, projekcije za 2018.i 2019.godinu i 
Plan razvojnih programa za 2017.,2018. i 2019.godinu s 
-Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
-Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 
sredstava komunalne naknade u 2017. godini 
- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava u 
2017. godini 
- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2017. godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. godini 
- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2017. godini 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA  
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada  Ploča za 2017. godinu 

 
   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 
   Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 
 
   Sjednicu je napustio vijećnik Zoran Bule pa je,predsjednik Vijeća utvrdio kako je na  
   sjednici nazočno 12 vijećnika. 

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 10 glasova za i 2 protiv  ) donijelo 

                                                         



          Odluku o izvršavanju proračuna Grada  Ploča za 2017. godinu 
 

 
V. TOČKA DNEVNOG REDA 

   Davanje suglasnosti na prijedlog odluke o kratkoročnom kreditu 
 

   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić 
  

   Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 
   Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je Toni Zmijarević 
 

U raspravi su  sudjelovali vijećnik Toni Zmijarević, voditelj pododsjeka za proračun i 

financije Mijo Šuman, predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević i gradonačelnik 

Krešimir Vejić. 

  
Predsjednik Vijeća utvrdio kako je na sjednici nazočno 12 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 10 glasova za i 2 protiv) donijelo 

 

                                                      ZAKLJUČAK 

 o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o kratkoročnom kreditu-dopušteno 

prekoračenje po transakcijskom računu 

 
 

VI. TOČKA DNEVNOG REDA 
   Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
 
   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić . 
 

Stav Odbora za za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje prirodnog                              
okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 
 

   Vijeće je jednoglasno (sa 12 glasova za) donijelo 

 

                                                        

   Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
 

 

VII. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada 
Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić . 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Toni Zmijarević i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio kako je na sjednici nazočno 13 vijećnika. 

 



Vijeće je jednoglasno ( sa 13 glasova za ) donijelo 

   

                                              

Odluku  
    o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ploča 

 

 

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 11,00 sati. 

 

 

Zapisala                                                                                            Predsjednik 

Sanja Marić                                                                                      Davor Mihaljević  

Loreta Vukelić 


