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ZAPISNIK 
 
 
 

3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19.rujna 2017. godine u Pučkom otvorenom 
učilištu. 
 
Sjednica je započela u 17,00 sati. 
 
Sjednicom je predsjedavao Niko Orepić, 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 16 vijećnika. 
 
Odsutan je vijećnik  Ante Vuković-opravdano 

Osim vijećnika sjednici su nazočni : gradonačelnik Mišo Krstičević,zamjenici gradonačelnika 
Ivan Marević i Zoran Majstrović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja, 
voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić, voditelj pododsjeka za proračun i 
financije Mijo Šuman, polaznica stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Grada Ploča Loreta Vukelić i predstavnici medija. 
 
Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSLS  predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo sa radom. 
 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena 
vijećnička pitanja s 2. sjednice Gradskog vijeća. 
 
Vijećnik Marjan Scipioni zadovoljan je sa odgovorom na vijećničko pitanje u svezi sufinanciranja 
nabave udžbenika za sve učenike osnovnih škola sa područja Grada Ploča .  
Nadalje , kaže kako nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno u svezi finaciranja 
klubova članova Športske zajednice Grada Ploča budući sredstva za drugi kvartal nisu uplaćena. Nada se 
da će klubovi u što skorijem roku dobiti sredstva za drugi odnosno treći kvartal. 
 Zadovoljan je odgovorom na vijećničko pitanje oko poduzetih radnji u svezi izgradnje priobalne 
biciklističke staze Ploče-Gradac. 
 Vijećnik Jurica Šunjić izjavljuje da je zadovoljan odgovorom na postavljeno pitanje u svezi izgradnje 
igrališta, te se nada da će se izgradnja što prije realizirati.  
 Vijećnik  Krešimir Šunjić izjavljuje da je zadovoljan odgovorom na postavljeno pitanje u svezi  
obnavljanja Ugovora o korištenju gradske površine između MO Rogotin i Grada Ploča. 
 Vijećnica Tatjana Pavić izjavljuje da je djelomično zadovoljna sa odgovorom na postavljeno 
vijećničko pitanje koje se tiče postupka nabave za usluge vanjske revizije Grada Ploča i ustanova 
Grada Ploča te postavlja dopunsko pitanje koje glasi: 
 
 Iz dostupnih podataka vidljivo je da se u ovoj usluzi ne može govoriti kao o reviziji poslovanja koje bi se 
obavljala sa ciljem izražavanja mišljenja o financijskim izvještajima na osnovu provedenih neophodnih 
ispitivanja i pribavljanja potrebnih dokaza , a naročito postupak sukladno Međunarodnim revizijskim 
standardima kako bi se steklo razumno uvjerenje da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih 
prikazivanja. Riječ je o konzultantskoj usluzi koja obuhvaća analizu poslovanja koja bi trebala rezultirati 
nalazima,zaključcima i preporukama. 



 
 
Razdoblje pregleda obuhvaća 2016. godinu i razdoblje do 31. svibnja 2017 i unatrag najdalje 8 godina, 
budući da je odgovorna osoba za poslovanje grada u tom razdoblju bio bivši  gradonačelnik, nužno je 
potrebno dostaviti provedenu analizu, odnosno rezultate nalaza, zaključka i preporuka na očitovanje 
odgovornoj osobi Grada za razdoblje koje se analizira te svim stručnim službama koje su u djelokrugu 
svog rada bile odgovorne po svim segmentima poslovanja Grada jer su u protivnom takovo mišljenje, 
preporuke i nalazi i zaključci su jednostrani. 
Vijećnik Krešimir Vejić vezano za pitanje što se tiče sklapanje nagodbi za korištenje državnog 
poljoprivrednog zemljišta kaže kako mu nije jasno zašto Grad nije pozvao poljoprivrednike sa svog 
područja  u svezi izdavanja potvrda o tzv."mirnom posjedu". 
Zadovoljan je odgovorom na vijećničko pitanje što se tiče poduzimanja radnji po pitanju upisa djece u  
Dječji vrtić Ploče koja su trenutno na čekanju.  
Također ističe da je zadovoljan sa odgovorom na pitanje oko otvaranja brze ceste čvor Čeveljuša-Grad 
Ploče te se nada da će ista biti otvorena a kao što i stoji u odgovoru gradonačelnika 01.10.2017. godine.    
Vijećnik Zdenko Mateljak izjavljuje da je zadovoljan sa odgovorima  na postavljena vijećnička  pitanja 
sa 2. sjednice Gradskog vijeća. 
 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

-Klub vijećnika HDZ-HSLS 

  Pitanje za gradonačelnika: 
 
1. Dana 20. kolovoza 2017. godine donijeli ste odluku o isplati naknade troškova izborne 
promidžbe za gradonačelnika Grada Ploča, kao i odluku o isplati naknade troškova izborne 
promidžbe za izbor članova GV Grada Ploča! 

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisuje da se sredstva temeljem 
odluke moraju isplatiti u roku od 60 dana od provedbe lokalnih izbora . Vrlo jednostavno je 
utvrditi da ste svojom nemarnošću prekršili zakon, a što je još gore u nepovoljnu poziciju ste 
doveli liste i vijećnike jer nisu mogli ispuniti svoju zakonsku obvezu. 
Naime, računi za financiranje troškova izborne promidžbe moraju se prema zakonu zatvoriti u 
roku od 90 dana. Inače članak 47. Zakona kaže da će jedinica lokalne samouprave koja ne isplati 
naknadu troškova izborne promidžbe u propisanom roku bit prekršajno sankcionirana u iznosu od 
50,000-100,000 kuna, a odgovorna osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice 
lokalne i područne samouprave te osoba odgovorna za financijsko poslovanje jedinice lokalne i 
područne samouprave u iznosu od 10,000-50,000 kuna. Poseban osvrt zaslužuje izračun kojim ste 
sebe nagradili, a ostale kandidate oštetili. Izgleda da je izračun postotka sukladno odluci Vlade 
RH uistinu "komplicirana"matematička operacija. 
Znači, nakon mjeseci računanja, kršenja zakona koje je potpuno evidentno napravite odluku koja 
je potpuno pogrešna! 
Zaslužuje li to bar ispriku prema ostalim listama i kandidatima te ispravak greške bez sankcija za 
Grad i Vas osobno? 

 

- Vijećnik Krešimir Vejić 

  Pitanja za gradonačelnika: 
 

 

1. S obzirom na navode koji su izlazili na lokalnim portalima vezano uz dug Grada prema 

    komunalnom održavanju , pa i vašim izjavama, možete li mi odgovorit koliki je trenutačni 
    dug Grada Ploča prema Komunalnom održavanju d.o.o. i koliko ste novaca uplatili na  



    njihov račun iz gradskog proračuna u ovih 100 dana vašeg obnašanja dužnosti? 

    Naime , prilikom primopredaje vlasti dug Grada Ploča prema komunalnom održavanje je 

    bio  nešto više od 2.000.000 kuna! 

    Nakon vašeg dolaska priznali ste im još oko 2.000.000 kuna računa uz razne optužbe da su  
    računi bili skrivani itd. 
    Svjedoci smo da ljudi u ovom ljetnom periodu pojačano rade na održavanju grad, velike su  
    njihove aktivnosti pa me zanima koliki je mjesečni trošak za Grad i koliko ste sredstava 

    uplatili!? 

2. Jeste li upoznati i što ste poduzeli s alarmantnom situacijom u Domu zdravlja-Ploče 

    vezano uz pedijatrijsku ordinaciju?  
Naime, istoj prijeti ukidanje zbog prevelikih troškova u odnosu na broj pacijenata te je zatražena i 
pomoć od Vas kako bi se osigurala što kvalitetnija zdravstvena njega za naše najmlađe 
sugrađane. 
Podsjetit ću Vas da je grad još za vrijeme još za vrijeme mog mandata kao gradonačelnika  
sufinancirao specijalizaciju pedijatra kako bi dugoročno riješio ovaj problem. Apeliram na Vas 
kao  Pločanina, pa i kao liječnika, da poduzmete odgovarajuće korake kako bi se osigurao rad 
pedijatra u Domu zdravlja-Ploče , a ne da naši sugrađani svoju djecu moraju voditi u okolna 
mjesta (npr.metković) ! 

3.Već godinama turnir "Ko to može platiti" je jedno od centralnih događanja tijekom pločanskog ljeta. 
Turnir je izuzetno dobro posjećen i izaziva veliku pozornost pločana. Ono što je najvažnije, turnir je 
humanitarnog karaktera uz potporu Grada Ploča ! Brojni građani su me pitali što je sa sredstvima 
prikupljenim od ovogodišnjeg turnira? Koliko god se trudio , ove godine nisam uspio pronaći kome su 
donirana sredstva prikupljena organizacijom turnira , te koliki je iznos sredstava? Ukoliko su sredstva 
dodjeljena nekoj od udruga s područja Grada Ploča ili potrebitim osobama zašto se to transparentno ne 
objavi kako bi se izbjegle špekulacije i prozivanja ljudi koji su ugradili sebe u organizaciju turnira!! 

 
 
- Vijećnik Miljenko Karić 

   Pitanja za gradonačelnika: 
 

1. Nekada se na ulazu u Rogotinsku ulicu, između zgrada br. 2 i 4 , nalazila se mala tržnica. 
    Zanima  me , s obzirom da je u tom predjelu Grada velik udio starijih ljudi , a po okolnim 

    zidovima građani već prodaju poljoprivredne proizvode da li imate u planu te možete li 
     osigurati sredstva za ponovnu izgradnju ( rekonstrukciju ) manje tržnice? 

 
2. Kada planirate izgradnju reciklažnog dvorišta? 

 
3. Planirate li video nadzor kritičnih točaka u gradu? 

 
    Molim usmeni i pismeni odgovor     
 
-  Vijećnik Dalibor Žderić 

   Pitanje za gradonačelnika: 
 

1. Postoji li nekakva mogućnost subvencije putnih troškova učenicima srednjih škola koji 
    imaju prebivalište  na području Grada Ploča a idu u škole u druge gradove? 

 
2. Tijekom predizborne kampanje najavljivali ste smanjivanje naknada za grobno mjesto, s 

   obzirom da je  cijena od 240 kuna godišnje dosta velika. 
   Jeste li nešto poduzeli u tom smjeru? 



 
3. Građani Ploča koji stanuju u ulici kralja Petra Svačića već duži vremenski period negoduju 

    u svezi parkirnih mjesta. Navodno, obećano im je da će njihov problem riješiti Grad. 
    Nadam se da će se  problem riješiti na način da pomognemo našim građanima , a da se teret 
    ne prebaci na štetu građana, već onih koji su prilikom izvođenja radova trebali osigurati  
    parking mjesta. 
  
   Molim pismeni odgovor 

 
     

 - Vijećnik Jurica Šunjić 

    Pitanje za gradonačelnika: 
 

1. Dali imate viziju za pokretanje investicijskog ciklusa i koje su konkretne mjere za 

    pokretanje istog? 

 

     Molim usmeni i pismeni odgovor. 

 

 - Viječnica Alena Tomašević Žderić 
    Pitanje za gradonačelnika: 

 
1. Ulice našeg grada, parkovi,riva a posebno šetnica od Hotela Bebić do gradske plaže 
    prepuni su psećeg izmeta. 
    Skrbnik psa po zakonu je dužan počistiti izmet za svojim psom. 
    Našim gradom prošeću i psi koje je skrbnik napustio. 
    Napuštanje životinje zakonski je kažnjivo. 
    Osim skrbnika zakonske obveze imaju i lokalne zajednice. 
    Što gradonačelnik i nadležne službe misle poduzeti da se ovi i slični problemi pokušaju 
    svesti na minimalnu razinu? 
 

    Molim usmeni i pismeni odgovor. 

 

- Vijećnik Marjan Scipioni 
   Pitanja za gradonačelnika: 

 
1. Poznato je da ste Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ploče imenovali 17. srpnja 2017. godine. 
    Mjesec dana poslije točnije 16.kolovoza 2017.godine, donosite Odluku o razrješenju i 
    imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ploče. 
    S tim u svezi Vas pitam: Koji je razlog razrješenja člana Upravnog vijeća, u tako kratkom 

    roku? 

2. Opće poznato je kako je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ploče, već na prvoj sjednici 
    Upravnog vijeća najavilo kako će vrlo odgovorno i savjesno upravljati Ustanovom. Među 

    inim najavili su  kako će nadzirati rad odgojiteljica i sazivati odgojiteljska vijeća. Jasno je 

    kazano kako će članovi Upravnog vijeća nadzirati rad odgojiteljica u skupinama. S tim u 

    svezi pitam Gradonačelnika:  
    Jeste li upoznati s navedenim i koji je Vaš komentar? 

    Nadalje hoće li članovi Upravnog vijeća zajedno nadzirati rad odgojiteljica ili će po jedan 



    član UV-a nazočiti radu pojedine odgojiteljice u pojedinoj skupini?  
    Hoće li se voditi zapisnik o nadzoru i ima li Upravno vijeće primjerene obrasce u kojima će 

    se  vrednovati rad pojedine odgojiteljice? Nadalje, koji će od članova UV-a bit zadužen za 

    metodiku? 

    Kada je u pitanju metodika volio bih znati hoće li odgojiteljice za vrijeme nadzora  
    dostavljati pisanu pripremu samo za taj dan ili i za prethodne dane?  Hoće li u pisanoj 
    pripremi biti neophodno razdijeliti ciljeve na odgojne,obrazovne i funkcionalne ili će biti 
    dostatno napisati ciljevi? 

    Dakle , niz je otvorenih pitanja kada je u pitanju fix ideja članova Upravnog vijeća koja 

    nema uporište u Zakonu. 
 -  Viječnica Tatjana Pavić 

     Pitanja za gradonačelnika: 
    

 
1.  Kada će Gradsko Vijeće biti upoznato sa konzultantskim izvješćem koje se odnosi na analizu 

     poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča i ustanova koje se nalaze u vlasništvu Grada 

     Ploča? 

 
2. Tko je najpovoljniji ponuditelj u postupku jednostavne nabave za usluge izrade i održavanja 

    službenih internetskih stranica Grada Ploča? Koliko je ponuditelja dostavilo ponude? Na koje 

    vremensko razdoblje se odnosi usluga održavanja internetske stranice? Koliki financijski  
    iznos od najpovoljnije ponude otpada na održavanje stranice, a koliki na izradu stranice?  
    Molim da mi se dostavi specifikacija usluge ( projektni  zadatak ili tehničke specifikacije po 

    čemu je natječaj proveden) i Ugovor za predmetnu uslugu. 
 
3. Budući da je ministar financija jučer objavio da se odgađa primjena poreza na nekretnine tj. 
    da se u 2018 sigurno neće naplaćivati , a obzirom na objavljeni javni natječaj za nabavu 

    usluge za izradu evidencije za utvrđivanje poreza na nekretnine koji sam pronašla na web 

    stranicama Grada Ploča moje pitanje glasi: 
    Da li je ova nabava još uvijek aktualna? Dali je postupak završen i ako je tko je izabrani 
    ponuditelj? 

    Procijenjena vrijednost nabave iznosi 190.000,00 kn može li Grad Ploče odustati od ove 

    nabave , odnosno poništiti postupak javne nabave, a sredstva eventualno prenamjeniti za 

    neku drugu stavku koja je neophodnija za funkcioniranje Grada. 
 

    Molim usmeni i pismeni odgovor 

 
-  Vijećnik Zdenko Mateljak 
    Pitanje za gradonačelnika: 

 
1. Što mislite poduzeti u svezi devastacije bućališta u Staševici pošto je glavar Staševice 
    devastirao postojeće  bućalište bez suglasnosti Grada i mjesnog odbora uz pomoć kombinirke 
    Komunalnog održavanja koja nije  imala nalog za te radove? 

 
2. Što mislite poduzeti u svezi javnih radova na Staševici ,a odnosi se na to da radi osam 
    djelatnika a na posao dolazi samo troje? 

 
3. Što mislite poduzeti u svezi devastiranja Doma kulture na Staševice? Dom kulture je za 
    izgradnju koštao preko 2 miliona kuna a sada se nemarom uništava. 
 

  



   Predsjednik Vijeća čita predloženi dnevni red 3.sjednice 

 

D N E V N I   R E D 

 
1.  Usvajanje zapisnika 2.  sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 25. srpnja 2017. 
     godine 

 
2.  Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2017.do  
    30.06. 2017. godine s 

  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 

     od 01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 

  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila gradnje  komunalne infrastrukture  za razdoblje od 

     01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 

  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za  razdoblje od 01.01.2017. do    
    30.06. 2017. godine  
  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06. 2017.  
    godine 

  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za  razdoblje od 01.01.2017. do  30.06. 2017.   
    godine  
3. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2017.do 30.06. 2017.godine 

4. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na    
    području Grada Ploča 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

    Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča 

6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s 

    liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje lipanj-prosinac 2017.   
    godine 

7. Prijedlog zaključka o početku jednostavne nabave usluga deratizacije na području Grada Ploča 

8. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 936/1 k.o.Ploče (dio č.z.4559/30 

     k.o. Komin - stari) 

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dijelovi č.z. 2175/7,2175/4,2175/1,2175/5 

     k.o. Ploče (dio č.z. 4559/24 k.o. Komin-stari) 

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JU „Izvor“ Ploče 

 
   Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu na predloženi dnevni red. 
   Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
   Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 

 
D N E V N I   R E D 

 
1.  Usvajanje zapisnika 2.  sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 25. srpnja 2017. 
     godine 
 
2.  Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2017.do  
    30.06. 2017. godine s 
  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 
     od 01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 
  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila gradnje  komunalne infrastrukture  za razdoblje od 
     01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 



  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za  razdoblje od 01.01.2017. do    
    30.06. 2017. godine  
  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06. 2017.  
     godine 
   - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za  razdoblje od 01.01.2017. do  30.06. 2017.   
     godine  
3.  Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2017.do 30.06. 2017.godine 
4. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na    
    području Grada Ploča 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
    Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča 
6.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s 
     liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje lipanj-prosinac 2017.   
     godine 
7.  Prijedlog zaključka o početku jednostavne nabave usluga deratizacije na području Grada Ploča 
8.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 936/1 k.o.Ploče (dio č.z.4559/30 
     k.o. Komin - stari) 
9.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dijelovi č.z. 2175/7,2175/4,2175/1,2175/5 
     k.o. Ploče (dio č.z. 4559/24 k.o. Komin-stari) 

 10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JU „Izvor“ Ploče 

 
 

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

 

I. TOČKA DNEVNOG REDA 

  Usvajanje zapisnika 2.  sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 25. srpnja 2017.godine 
 
Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se zapisnik  2.  sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane 25. srpnja 2017 
godine   

 
II. TOČKA DNEVNOG REDA 

   Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2017.do    
   30.06. 2017. godine s 

  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 
     od 01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 
  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila gradnje  komunalne infrastrukture  za razdoblje od 
     01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 
  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za  razdoblje od 01.01.2017. do    
    30.06. 2017. godine  
  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06. 2017.  
    godine 
   - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za  razdoblje od 01.01.2017. do  30.06. 2017.   
     godine  
 
 
   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je  voditelj pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 



Stav Odbora o ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 
planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša Niko Orepić. 
Stav Odbora o ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Odbora za proračun, financije i imovinu Siniša 
Marinović. 
U ime  Odbora  za društvene djelatnosti stav je iznijela predsjednica Odbora Jelena Medak. 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS stav je iznio vijećnik Krešimir Vejić . 
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Milenko Karić, Krešimir Vejić, Jurica Šunjić, pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Izvor Škubonja, voditelj pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika. 
 

                  Vijeće je  jednoglasno sa ( sa 15 glasova za ) donijelo  
 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

 
    o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2017.do 30.06. 2017. godine s 

  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 

     od 01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 
  - Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila gradnje  komunalne infrastrukture  za razdoblje od 
     01.01.2017. do 30.06. 2017. godine 
  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za  razdoblje od 01.01.2017. do    
    30.06. 2017. godine  
  - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06. 2017.  
    godine 
   - Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za  razdoblje od 01.01.2017. do  30.06. 2017.   
     godine  

 
 

III.  TOČKA DNEVNOG REDA 

 Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2017.do 30.06. 2017.godine 

 

 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je voditelj pododsjeka za proračun i financije  Mijo Šuman. 

 Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika. 

 

 Vijeće je bez rasprave jednoglasno sa ( sa 13 glasova za ) donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

 I. 
Prihvaća se Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2017.do 30.06. 
2017.godine 
 

Predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta. 
 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo sa radom. 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA  
Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda na području Grada Ploča 



  

Prijedlog  Odbora za izbor i imenovanje iznio je predsjednik Josip Ostojić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 

 

Vijeće je bez rasprave jednoglasno ( sa 14 glasova za ) donijelo  

 
  
 

ODLUKU 

      o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području  

Grada Ploča 

 

 
V. TOČKA DNEVNOG REDA 

  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i  
  namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča 
   
Gradonačelnik Mišo Krstičević kao ovlašteni predlagatelj odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima  
 za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča podnio je    
 amandman na prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i      
 namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pločama koji glasi : 
 
-  radnog mjesta viši stručni suradnik za projekte i EU fondove, klasifikacijski rang, umjesto koeficijenta 

   2,35 stavi koeficijent 1,84. 
-  da u tabličnom prikazu radnih mjesta 1. kategorije kod naziva radnog mjesta voditelj odsjeka za 

   lokalnu samoupravu, klasifikacijski rang 3. umjesto koeficijenta 2,20 treba stajati koeficijent 2,35 
   
 Amandman je postao sastavni dio prijedloga predmetne odluke. 
 

  Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 

 Škubonja. 
 Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Siniša Marinović. 
 U ime kluba vijećnika HDZ-HSLS stav je iznio vijećnik Krešimir Vejić . 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici: Krešimir Šunjić,  Tatjana Pavić ,gradonačelnik Mišo Krstičević i 
  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja. 
 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
  
 
 Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 

 

 

                                                            ODLUKU 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Grada Ploča 

 

 
VI. TOČKA DNEVNOG REDA 



Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s  
liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje lipanj-prosinac 2017.    
godine 
    

   Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Siniša Marinović.            

Vijeće je bez rasprave jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 

 

ODLUKU 

 o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s  liste grupe birača 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje lipanj-prosinac 2017.    godine 

 

 

VII. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog zaključka o početku jednostavne nabave usluga deratizacije na području Grada Ploča 

 
Stav odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša iznio je  
predsjednik Niko Orepić. 

 
   

Vijeće je bez rasprave jednoglasno  ( sa 16 glasova za ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o početku jednostavne nabave usluga deratizacije na području Grada Ploča 
 

 

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 936/1 k.o.Ploče (dio  
č.z.4559/30 k.o. Komin - stari) 
 

 Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Siniša Marinović. 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici: Dalibor Žderić, Marjan Scipioni, Zdenko Mateljak ,  

 Krešimir Vejić i gradonačelnik Mišo Krstičević. 

 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova za ) donijelo  
    

                                                              ODLUKU 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 936/1 k.o.Ploče (dio č.z.4559/30 k.o. Komin - 
stari) 

 

 

IX. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dijelovi č.z.2175/7,2175/4,2175/1 ,    

 2175/5  k.o. Ploče (dio č.z. 4559/24 k.o. Komin-stari) 

 



 Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Siniša Marinović. 

 U ime kluba vijećnika HDZ-HSLS stav je iznio vijećnik Krešimir Vejić . 

    

 Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova za ) donijelo  
    

                                                     ODLUKU 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dijelovi č.z.2175/7,2175/4,2175/1,2175/5  k.o. Ploče (dio 

č.z. 4559/24 k.o. Komin-stari) 

 

 

X. TOČKA DNEVNOG REDA 

    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JU „Izvor“ Ploče 

 

 Stav Odbora za Statut i Poslovnik iznijela je predsjednica Jelena Medak. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Marjan Scipioni, Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog  

odjela Grada Ploča Izvor Škubonja. 
  

  Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova za ) donijelo  

 

 

 

                                                ZAKLJUČAK 

   

 o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Izvor“ 

 
 

    I. 
 
Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne ustanove „Izvor“ Ploče, kojeg je utvrdilo Upravno 
vijeće Javne ustanove „Izvor“ na 1. sjednici održanoj  29.kolovoza  2017. godine i 7. rujna 2017. 
godine. 

 

 

 

 

 

 

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 20,50sati. 
 

 

 

 

  Zapisala Predsjednik 

  Sanja Marić Niko Orepić 

  Loreta Vukelić 
 



 
 
 

 
 
 


