REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
29. sjednice (tematske) Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 26. veljače 2017. godine

ZAPISNIK

29. sjednice (tematske) Gradskog vijeća Grada Ploča održane 26. veljače 2017. 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 utvrdio da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.
Odsutni su vijećnici : Tonka Lovrinov,Zoran Družijanić, Anka Musa i Nada Ivanković.
Osim vijećnika bili su nazočni :gradonačelnik Krešimir Vejić,zamjenici gradonačelnika Mate
Dugandžić i Zdenko Mateljak, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja,
voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić, polaznica stručnog
osposobljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča Loreta Vukelić,predstavnici
sredstava javnog informiranja Ante Šunjić,polaznica stručnog osposobljavanja u Radio postaji
Ploče Katarina Barbir i građanska osoba Teo Marinović.

Predsjednik Vijeća čita predloženi dnevni red 29.sjednice

DNEVNI RED
1. Rasprava o imovini pod upravljanjem Ministarstva državne imovine i Ministarstva obrane
Republike Hrvatske na području Grada Ploča.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu na predloženi dnevni red.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.
Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova za) donijelo

DNEVNI RED
1. Rasprava o imovini pod upravljanjem Ministarstva državne imovine i Ministarstva obrane
Republike Hrvatske na području Grada Ploča.
Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu
I. TOČKA DNEVNOG REDA
Rasprava o imovini pod upravljanjem Ministarstva državne imovine i Ministarstva
obrane Republike Hrvatske

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik gradskog vijeća Davor
Mihaljević i gradonačelnik Krešimir Vejić.
U ime Kluba vijećnika SDP-a stav je iznio vijećnik Toni Zmijarević.
Sjednici je pristupio vijećnik Zoran Družijanić,pa je predsjednik Vijeća utvrdio da je na
sjednici nazočno 14 vijećnika.
U daljnjoj raspravi su sudjelovali:vijećnici Ante Ćopo,Zoran Bule,Toni
Grgurinović,pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja,gradonačelnik
Krešimir Vejić i predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević.
Sjednicu je napustio-opravdano vijećnik Ante Ćopo,pa je predsjednik Vijeća utvrdio kako je
na sjednici nazočno 13 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća odredio je stanku od 5 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo sa radom.
Nakon rasprave, Vijeće je većinom glasova (sa 12 glasova za i 1 protiv) donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Grada Ploča traži od MORH-a ukidanje zona posebne namjene sa
zaštitnim i sigurnosnim zonama za vojne lokacije „SIDRIŠTE“ i vojarna
„NERETVA“ u Pločama.
2. Gradsko vijeće Grada Ploča traži od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora da
prilikom usvajanja DPR OSRH-a poštuje zahtjeve iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Gradsko vijeće Grada Ploča predlaže MORH-u alternativne lokacije zona posebne
namjene sa zaštitnim i sigurnosnim zonama za vojne lokacije „TATINJE“, otok
Pločica i Male Bare.
4. Gradsko vijeće Grada Ploča traži od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture žurno
raspisivanje natječaja za odabir koncesionara za izgradnju nautičke marine u Pločama,
na lokaciji „Tehnička radionica-Pod cestom“.
5. Gradsko vijeće Grada Ploča smatra da bi odluke Vlade Republike Hrvatske i resornih
ministarstava navedene u točkama 1.2.3. i 4. ovog Zaključka omogućile dugoročni
gospodarski rast i razvoj Grada Ploča i Doline Neretve.
6. Gradsko vijeće Grada Ploča traži od Vlade Republike Hrvatske hitno donošenje
odluka po prethodnim točkama.
7. Gradsko vijeće Grada Ploča traži od Vlade Republike Hrvatske , Hrvatskog sabora,
Ureda Predsjednice Republike Hrvatske,Ministarstva obrane, Ministarstva državne
imovine,Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije,Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva za
demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku, Ministarstva financija, Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva
poljoprivrede, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva znanosti i obrazovanja i
Ministarstva kulture, očitovanje po točkama od 1 do 5 ovog Zaključka.

8.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ploča.“

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Gradskog vijeća je zaključio sjednicu u 9 sati i
50 minuta.

Zapisala
Sanja Marić
Loreta Vukelić

Predsjednik
Davor Mihaljević

