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ZAPISNIK 
 
5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15.prosinca 2017. godine u Pučkom 
otvorenom učilištu 
Sjednica je započela u 16,00 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 konstatirao da je na današnjoj sjednici nazočno  16 vijećnika. 
Odsutan je bio vijećnik Dalibor Žderić- opravdano. 
Osim vijećnika bili su nazočni: Mišo Krstičević,gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika Zoran 
Majstrović i Ivan Marević ,Pročelnik JUO-a Izvor Škubonja ,voditelj Odsjeka za prostorno 
uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti Željko Škorić, voditeljica 
pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić,voditelj Pododsjeka za proračun i financije  
Mijo Šuman,direktor Autobusnog kolodvora Ploče Živko Šunjić, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Ploča Željan Jerković, direktor Komunalnog održavanja Ploče Ivica Žulj, 
ravnatelj JU Izvor Đino Zmijarević, ravnatelj Doma športova Ploča Petar Cvitanović, ravnatelj 
Narodne knjižnice Ploče Jurica Karamatić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ploče Marija 
Grgurinović-Bebić,predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče Ivana Miličević  te 
predstavnici medija.  
 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena 
vijećnička pitanja s 4. sjednice Gradskog vijeća. 
 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS vijećnik Marjan Scipioni zatražio je stanku od 10 minuta. 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
 
Vijećnik Milenko Karić kaže kako je zadovoljan odgovorima na postavljena vijećnička pitanja 
sa 4. sjednice Gradskog vijeća. 
 
Vijećnik Josip Ostojić zadovoljan je odgovorima na postavljena vijećnička pitanja. 
 
Vijećnica Jelena Medak zadovoljna je dobivenim odgovorima na svoja vijećnička pitanja. 
 
Vijećnik Marjan Scipioni traži pisani odgovor na 1. vijećničko pitanje postavljeno na 4. sjednici 
Gradskog vijeća. 
Zadovoljan je odgovorom na svoje 2. vijećničko pitanje. 
 
Vijećnik Ivan Karamatić zadovoljan je odgovorom na svoje vijećničko pitanje. 
Vijećnica Alena Tomašević Žderić zadovoljna je dobivenim odgovorom. 
 
Vijećnik Krešimir Vejić kaže kako je očekivao da će na  Vijeću biti pripremljene određene 
odluke kako bi se ispoštivale odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jer u 
suprotnom Grad se izlaže opasnosti od plaćanja velikih kazni. 
 
 



Vijećnik Siniša Marinović ističe kako je zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje 
postavljenog u svezi nesavjesnog poslovanja neusklađenosti bilanci u odnosu potraživanja 
gradske firme Komunalno održavanje d.o.o. i dugovanja Grada Ploča,te napominje kako će 
postaviti i dopunsko pitanje. 
 
Vijećnica Tatjana Pavić djelomično je zadovoljna odgovorom na pitanje postavljeno u svezi  
provedenog postupka jednostavne nabave za izradu i održavanje internetske stranice Grada 
Ploča, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča, te ističe kako će postaviti i  
dopunsko pitanje. 
 
Vijećnik Ivan Kušurin zadovoljan je dobivenim odgovorima. 
 
 
NOVA VIJEĆNIČKA PITANJA 

Vijećnik Krešimir Vejić 
 
Pitanje za pročelnika JUO-a i voditelja Pododsjeka za proračun i financije 
1. S obzirom na stalno spominjane termina uhljebljivanje, molim vas da mi dostavite 

popis djelatnika u razdoblju od lipnja 2009. do lipnja 2017. godine, koji su 
primljeni u Gradsku upravu, kao i popis onih koji su otišli iz radnog odnosa u 
Gradskoj upravi. 
Isto tako, molim vas iznos njihovih bruto plaća? 
 

 Pitanje za zamjenika gradonačelnika Zorana Majstrovića 
2. Program javnih radova predviđa održavanje protupožarnih puteva i obranu od 

poplava. 
Na koji način Grad misli osigurati materijalna sredstva (alat) za obavljanje tih 
poslova jer nisu predviđena  na pozicijama u Proračunu. Jedan broj djelatnika 
radi u Gradskoj upravi što nije smisao Programa i predstavlja grubo kršenje 
istog. 
Hoće li Grad i iz kojih sredstava platiti ustanovama i trgovačkim društvima u 
vlasništvu Grada korištenje njihovih materijalnih sredstava!? 

 
 
 Vijećnica Alena Tomašević-Žderić 
 
 Pitanja za gradonačelnika 

1. Zbog čega su zaustavljeni radovi izmedju dva mosta preko puta Tommy-a? 
2. Koji su Vam planovi vezano za autokamp na području Ušća Neretve? 
3. Molim Vas da me informirate o statusu realizacije projekta izgradnje 

srednjoškolskog centra Pod Prišnicom? 
Molim Vas usmeni i pisani odgovor 
 

Vijećnica Tatjana Pavić 
Pitanje za zamjenika gradonačelnika Ivana Marevića 
E-savjetovanje o prijedlogu Uredbe o indexu razvijenosti i Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o regionalnom razvoju 
1.U Hrvatskom saboru usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom 
razvoju. Ovim izmjenama uvodi se novi modelindexa razvijenosti od 1.1. 2018. godine te se 



posebno uređuje uloga regionalnih razvojnih agencija kao regionalnih koordinatora. 
Trenutno je i u e-savjetovanju prijedlog Uredbe o indexu razvijenosti. 

 
U kojoj će skupini Grad Ploče biti svrstan prema novom indexu razvijenosti te kako Grad 
„stoji“ prema osnovnim razvojnim parametrima? 

 
Također nas zanima da li Grad aktivno sudjeluje u raspravi o prijedlogu Uredbe o indexu 
razvijenosti koja se upravo odvija? 

 
Nadalje, što se tiče nove uloge regionalnih razvojnih agencija, izmjenama Zakona o 
regionalnom razvoju predviđena je njihova akreditacija i službena uloga koordinatora u 
razvojnim projektima za što će se predvidjeti i određeni iznos novca za jačanje kapaciteta 
svih regionalnih razvojnih agencijakako bi pružale odgovarajuću pomoć svim jedinicama 
lokalne samouprave na svom području. S obzirom da je za ovu djelatnost određena 
akreditacija i predviđena tehnička pomić od strane države, smatrate li opravdanim osnivanje 
Ploče d.o.o.? ovo osobito vrijedi s obzirom da na području doline neretve postoji i Lokalna 
akcijska grupa koja se financira putem Programa  ruralnog razvoja za slične svrhe, a uskoro 
će s radom započeti i Centar za poduzetništvo uz izgradnju Poduzetničkog inkubatora.koji je 
uopće smisao još jedne razvojne agencije, koja se, za razliku od ostalih navedenih, mora 
financirati iz Proračuna Grada Ploča? 
Molim usmeni odgovor. 

 
Pitanje za zamjenika gradonačelnika Zorana Majstrovića 

2. Analiza poslovanja Grada Ploča izrađivača BDO CROATIA 
Poštovani, dokument koji je bez dostave istog gradskim vijećnicima, raspravljen na 
posljednjoj sjednici Gradskog vijeća i za koji još uvijek ne znamo je li revizorske ili 
nerevizorske naravi, opravdano je izazvao interes pločanske javnosti.S obzirom da, protivno 
pravilima i dobroj praksi pripreme materijala za rad Gradskog vijeća, gradski vijećnici 
Grada Ploča nisu dobili cjelovit dokument koji je iz proračuna Grada Ploča plaćen 95 tisuća 
kuna + PDV, ovim putem: 

a) Ponavljamo zahtjev za dostavom cjelovitog naručenog i plaćenog 
dokumenta; 

b) Tražimo objavu cijelog dokumenta na web stranici Grada Ploča, sukladno 
proklamiranoj podršci transparentnosti i otvorenom radu od strane 
gradske vlasti; 

c) Tražimo očitovanje radi li se o revizorskom izvješću ( kako to izjavljuje 
Gradonačelnik ) ili je riječ o nerevizorskoj usluzi revizorskog društva. 

Kako smo mi uvjereni da je riječ o nerevizorskoj usluzi, na temelju koje su 
iznesene prilično teške kvalifikacije o „narkomanskom upravljanju“ i 
različitim nepravilnostima, a bez dostave dokaza za isto, dodatno tražimo 
očitovanje: 
 
d) Sukladno Zakonu o reviziji, ukoliko revizorsko društvo pruža nerevizorsku 

uslugu, ona može biti iz slijedećih područja: financija i računovodstva, 
financijskih analiza i kontrola s dubinskim snimanjima, usluge davanja 
poreznih savjeta, procjenjivanja vrijednosti društva, poslovnog 
savjetovanja, izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekats, sudskih 
vještačenja, održavanja stručne edukacije i izdavanja stručnih radova; 
kojem području točno pripada plaćena usluga? Ovo je posebno potrebno 
definirati, jer dio njih nije moguće pružati jedinicama lokalne samouprave. 



Dodatno napominjemo da je revizorsko društvo dužno osigurati cjelovitu i 
preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko izvješće, pa, 
uz dostavu cjelovitog završnog dokumenta, kao gradski vijećnici tražimo i 
dostavu cjelokupne radne dokumentacije i objavu na web stranicama 
Grada Ploča. Ukoliko su utvrđene nepravilnosti, tražimo zakonito 
postupanje po istima, nasuprot medijskom linčovanju i pokušajima 
narušavanja osobnog i poslovnog integriteta ljudi bez ikakvog dokaza. 
Uvjereni smo da će se i revizorsko društvo koje je izvršitelj usluge za koju 
još ne znamo koje je naravi i koji joj je sadržaj kako bi zaštitilo svoj 
poslovni ugled i profesionalnu etiku, prikloniti našem zahtjevu za 
objavljivanjem cjelovitog dokumenta i radne dokumentacije, s obzirom na 
zakonsku obvezu. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice neće 
odustati od zahtjeva za jasnim očitovanjem o kojoj se vrsti dokumenta radi, 
koje su točno nepravilnosti u radu gradske uprave, gradskih društava i 
ustanova utvrđene, što je po tome učinjeno, kao i od opravdanog zahtjeva 
za objavom cjelovitog dokumenta. Pri tome ćemo uključiti cjelokupnu 
javnost, Povjerenicu za informiranje, Hrvatsku revizorsku komoru, 
Ministarstvo financija i Ministarstvo uprave, te bude li potrebno tražiti 
izvanredne neposredne nadzore. Mi nemamo što skrivati, a Vi? 
Molim usmeni i pisani odgovor. 
 
 

Vijećnik Severin Krželj 
Pitanje za gradonačelnika 

1. Obzirom da je na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća od strane revizije iznesena 
činjenica kako blagajničko poslovanje u Domu športova Ploča, nije vođeno uredno te 
da uplate i isplate nisu adekvatno i jasno definirane i evidentirane u blagajničkom 
izvještaju, milom Vas da mi objasnite što ste poduzeli da date odgovor na to i da li se 
tu radi o kaznenom djelu? 

Molim usmeni i pisani odgovor. 
        
 
 Vijećnik Ivan Kušurin 
Pitanja za gradonačelnika 
 

1.Tko vodi javne radove koji se sada odvijaju na području M.O. Staševica, da li ja kao        
glavar u dogovoru sa gdin. Ignacijem Karamatićem ili Vaš uvaženi gradski vijećnik 
Zdenko Mateljak? Dok sam ja glavar M.O. staševica, po hijerarhiji mogu polagati račune 
Vama gradonačelniče i dogradonačelnicima Mareviću i Majstroviću a ne nekim gradskim 
vijećnicima. 
2. Što ste učinili po pitanju cijene vode u M.O. Staševica i M.O. Spilice, Crpala i Gnječi? 

Prošla vlast je prijavila komunalno Vrgorac gospodarskoj inspekciji i vijeću za vodne 
usluge pa nemamo saznanja dokle je to stiglo. Samo da javnost bude upoznata 
miještani Staševice plaćaju 1m3/12 kn, dok ostali miještani Ploča plaćaju 1m3/6,50 kn! 

3. Da li ste upoznati da je netko iskrcao poveću količinu pijeska ( žala) na javnu 
površinu ispred trgovine „Tommy“ na Staševici koje je ruglo mijesta. Molim Vas da 
pozovete komunalne redare da izađu na teren, izvide situaciju i ukoliko se nitko ne javi 
da je vlasnik, taj isti pijesak ( žalo 9 uklonite na deponij! 

        Molim pisani odgovor! 
 



Vijećnik Milenko Karić 
Pitanje za gradonačelnika 

1. Gradonačelniče, Grad Ploče potpisao je ugovor  s djelatnicima koji obavljaju javne 
radove. Do sada smo bili svjedoci različitih praksi gdje su pojedine osobe plaćane za 
iste javne radove, a nikada se nisu pojavili na poslu. Mene, a i ostale građane, zanima 
kako i kojim mjerama ćete kontrolirati rad 86 ljudi s kojima ste potpisali ugovor? 

           Odgovor Vas molim u usmenom i pisanom obliku. 
  Pitanje za gradonačelnika 

2. Gradonačelniče, školski autobus dovozi djecu i parkira se na parkingu kraj Doma 
kulture Ploče. Na tom prostoru nama niti adekvatnog kolnika ni pješačkog 
prijelaza.zanima me što planirate poduzeti da biste uredili to područje? 

     Odgovor Vas molim u usmenom i pisanom obliku. 
       
     
 Vijećnik Marjan Scipioni 
  Vijećničko pitanje za zamjenika gradonačelnika Zorana Majstrovića 

1. Kada Grad namjerava sanirati igralište u Kominu ? Naime, igralište je u vlasništvu 
Grada i nalazi se u veoma lošem stanju. Tijekom mjeseca svibnja postavljeni su novi 
koševi, ali, nažalost, to nije dostatno. Potrebno je, što prije, sanirati podlogu i 
postaviti nove fiksirane golove. 

Molim usmeni i pisani odgovor. 
 
Vijećnik Siniša Marinović 
Pitanja za gradonačelnika 

1. Poštovani gospodine Krstičeviću. 
Kako smo mogli čitati u medijima, Komunalno održavanje pokrenulo je postupak prisilne 
naplate dospjelih potraživanja od naručitelja usluga Grada Ploča. Na ovakav korak su se, 
kako tvrde, odlučili nakon dvije opomene i poziva na dogovor oko obročne otplate dospjelih 
potraživanja kojom bi se definirao otplatni plan, na koje nisu dobili nikakav odgovor. 

 
U slučaju da ta ovrha legne na gradski račun, postoji li bojazan da svi proračunski korisnici, 
znači djelatnici gradske uprave, tete u vrtiću i ostali koji primaju plaće iz gradske blagajne, 
neće dobiti plaću? Znači li to da svi razvojni projekti koji su u tijeku neće biti nastavljeni? Da 
li će razvoj grada zbog navedenog biti kompromitiran i zaustavljen? 

 
Shvaćam da direktor mora brinuti o stanju svoje tvrtke, ali taj isti direktor je dvije godine 
prije toga imao druge kriterije, nije brinuo o naplati potraživanja, nije poduzimao nikakve 
konkretne poteze da zaštiti svoju firmu. 

 
Tvrtka je plaćala poreze na izdane račune, a naplate nije bilo čime je likvidnost društva 
stavljena pod upitnik, a povrh toga, direktor je te nenaplaćene račune ipak vodio kao dobit i 
iste prikazivao deklarirajući se kao uspješan. Valjda je zato i imao plaću od čak 16 ipo tisuća 
kuna netto! 

 
I danas umjesto da se dogovori jasan plan rješavanja neusklađenosti računa i potraživanja 
između Grada i Komunalnog, direktor podiže ovrhu i time stavlja sve pod znak pitanja. 

 
Politika Grada bi trebala biti takva da se sve gradske tvrtke i proračunski korisnici ponašaju 
kao jedan sustav jer su zato i osnovani.Sustav na čijem ste čelu Vi gradonačelniče, pa me 
zanima do koje se razine misli tolerirati ponašanje direktora koji je bio suodgovoran za 



zatečeno stanje, a naknadnim potezima radi sve da dodatno destabilizira i onemogući razvoj 
Grada? 

 
Molim odgovor u usmenom i pisanom obliku. 

2. Što planirate poduzeti po pitanju sanacije Spomen obilježja hrvatskim braniteljima 
poginulim u Domovinskom ratu? Nalazi se u centru Grada, a kao što svi znamo, nije u 
idealnom stanju. 

 
Molim odgovor u usmenom i pisanom obliku. 
 

Vijećnik Josip Ostojić 
         Pitanje za gradonačelnika 

1. Molio bih odgovor što je poduzeto u svrhu sanacije kanalizacije i otpadnih voda na 
samoj plaži i pored gradske plaže u Pločama? Ukoliko imate definirano – kakvi su i 
kada su radovi planirabi? 
Molim usmeni i pisani odgovor. 
 
 
Vijećnik Ante Vuković 

 Pitanje za dogradonačelnika Zorana Majstrovića 
1. Dana 1. prosinca 2017. u Opuzenu je održana prezentacija i uvid u projektnu 

dokumentaciju uređenja Državne ceste od Rogotinskog mosta do Opuzena. Prisutni su 
bili član Uprave HC-a , Nikša Konjevod, i voditelj Ispostave Ivica Tutavac, 
gradonačelnik Opuzena, načelnik Općine Slivno, te zaposlenik gradske uprave Ploče ( 
izgradnja štandova za prodaju domaćih proiz.) 
Zašto nije bio prisutan nitko od izvršne vlasti grada Ploča? Možda vas ne interesira ili 
mislite da je nebitno za građane? 

2. Takodjer isto pitanje postavljam i dogradonačelniku Mareviću! Na službenoj stranici 
Grada se predstavljate kao borac za prodaju poljoprivrednih proizvoda. 
 
Pitanje za dogradonačelnika Zorana Majstrovića 

3. Na cesti D8-Ušće se svakodnevno prevoze tisuće kubika kamena za nasipanje obale na 
samom ušću Neretve. Materijal prevoze kamioni ukupne težine preko 50 tona što cesta 
tehnički ne trpi te se urušava svakim danom sve više.Cesta je pod upravom ŽUC-a. 
Pitam Vas jeste li obavijestili ŽUC o tome da tamo nastaje šteta i zatražili sanaciju 
odmah po završetku radova? 
Za sva tri pitanja tražim usmeni i pismeni odgovor. 
 
 
Vijećnik Zdenko Mateljak 
Pitanje voditelju pododsjeka za proračun i financije Miji Šumanu 
1. Da li je moguće napraviti reviziju poslovanja za MO-e, njih 6, pošto nisu dostavili 

financijski izvješće stručnim službama Grada. 
 
 
     Vijećnik Krešimir Šunjić 
 Poštovani gospodine gradonačelniče, 

Zašto HDZ-ovsku vlast iz 1990.-ih u intervjuu  jednim dnevnim novinama nazivate 
Ustašoidnom?Je li to zbog toga što su u njoj sudjelovali ljudi poput Nenada Porgesa i 



Davora Šterna? Ili je riječ o Franji Tudjmanu i Janku Bobetku? Postoji li možda neki 
drugi razlog? Što ste pozitivno postigli takvim izjavama? 
 
Na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a predsjednik Vijeća odredio  je stanku od 5 
minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
      

 
Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi Dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća 

 
     DNEVNI  RED 

 
1. Usvajanje zapisnika 4.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 4. studenog 

2017. godine  
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s: 

- Izmjenama i dopunama gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Ploča u 2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. 
godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Grada 
Ploča u 2017. godini 

3. Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu, Projekcije za 2019. i 
2020 godinu i Plan razvojnih programa za 2018.,2019. i 2020. godinu s 
- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini  
- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava 

u 2018. godini  
- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2018. godini 
- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2018. 

godini 
4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu  
5.  Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
6. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU 

„Izvor“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
7. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU „Dom 

športova Ploča“ za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 01.01. 

- 30.06. 2017. godine  
9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Narodna knjižnica Ploče“ za razdoblje 

od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
10. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU “Pučko 

otvoreno učilište“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  



11. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Autobusni kolodvor Ploče“ d.o.o.  za 
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  

12. Izvješće o radu , Financijsko izvješće i Izvješće o radu Nadzornog odbora TD 
„Radio postaja Ploče“ d.o.o. Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  

13. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča za 
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine 

14. Prijedlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih 
poslova 

15. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke 
namjene Ušće T3 u Pločama 

16. Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 
17. Prijedlog odluke o imenovanju v.d.ravnatelja Dječjeg vrtića Ploče 
18. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča 
19. Prijedlog dopune Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča 
20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o kratkoročnom 

kreditu 
21. Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nekretninama u 

vlasništvu Grada Ploča 
22. Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nerazvrstanim 

cestama na području Grada Ploča 
23. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

 
 

 
 
     Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu na predloženi dnevni red. 
     U raspravi su sudjelovali vijećnica Tatjana Pavić i vijećnik Krešimir Vejić. 
    Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red. 
 
 
    Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova za ) donijelo 
 

                    D N E V N I   R E D 
 
 

1. Usvajanje zapisnika 4.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 4. studenog 
2017. godine  

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s: 
- Izmjenama i dopunama gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2017. godini 
- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i 

načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 
- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Grada Ploča u 2017. godini 
- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2017. 

godini 
- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Ploča u 2017. godini 
3. Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu, Projekcije za 2019. i 

2020 godinu i Plan razvojnih programa za 2018.,2019. i 2020. godinu s 



- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava 
u 2018. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. 
Godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. Godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2018. Godini 
- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2018. 

godini 
4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu  
5.  Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
6. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU 

„Izvor“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
7. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU „Dom 

športova Ploča“ za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 01.01. 

- 30.06. 2017. godine  
9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Narodna knjižnica Ploče“ za razdoblje 

od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
10. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU “Pučko 

otvoreno učilište“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
11. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Autobusni kolodvor Ploče“ d.o.o.  za 

razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
12. Izvješće o radu , Financijsko izvješće i Izvješće o radu Nadzornog odbora TD 

„Radio postaja Ploče“ d.o.o. Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
13. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ za 

razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine 
14. Prijedlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih 

poslova 
15. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke 

namjene Ušće T3 u Pločama 
16. Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 
17. Prijedlog odluke o imenovanju v.d.ravnatelja Dječjeg vrtića Ploče 
18. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča 
19. Prijedlog dopune Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča 
20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o kratkoročnom 

kreditu 
21. Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nekretninama u 

vlasništvu Grada Ploča 
22. Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nerazvrstanim 

cestama na području Grada Ploča 
23. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

 
   

 
 

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



 
 
I.TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 4.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 4. studenog 
2017. godine  
 
Vijeće je jednoglasno  (sa 16 glasova za ) donijelo 
          Z A K LJ U Č A K 

 
Usvaja se Zapisnik 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 4. studenog 2017.     
godine  
 

 
 

II. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s: 

- Izmjenama i dopunama gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u 2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Grada Ploča u 2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 
2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Grada 
Ploča u 2017. godini 

 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj 
Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dao predsjednik Siniša 
Marinović. 
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznijela je predsjednica Jelena Medak. 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić, Marjan Scipioni, Severin Krželj, Ivan 
Karamatić, Zdenko Mateljak, Josip Ostojić, gradonačelnik Mišo Krstičević, pročelnik 
JUO-a Izvor Škubonja i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 
 
 

 
Vijeće je većinom glasova  ( sa 9 glasova za i 7 suzdržanih) donijelo 
 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s: 
- Izmjenama i dopunama gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2017. godini 
- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i 

načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017. godini 



- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Grada Ploča u 2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 
2017. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Grada 
Ploča u 2017. godini 

 
 

 
III.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu, Projekcije za 2019. i 2020 
godinu i Plan razvojnih programa za 2018.,2019. i 2020. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 
sredstava u 2018. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. 
Godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. Godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2018. Godini 
- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 

2018. godini 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i 
voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dao predsjednik Siniša 
Marinović. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Ivan Karamatić, 
vijećnice Tatjana Pavić, i Jelena Medak i gradonačelnik Mišo Krstičević. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS vijećnik Krešimir Vejić zatražio je stanku. 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 15 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 Sukladno članku 24. Statuta Grada Ploča i članku 85. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Ploča vijećnik Krešimir Vejić u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS podnio 
je amandmane na Plan proračuna Grada Ploča za 2018. godinu. 

Na poziciji 611 Porez i prirez na dohodak stavka se sa 10.130.500,00 kuna 
mijenja na 18.012.500,00 kuna. 

Obrazloženje: 
Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o financiranju lokalne i područne 

samouprave predviđa se povećanje proračunskih prihoda iz navedene stavke kroz 
izravnavanje fiskalnih kapaciteta jedinice lokalne samouprave te se navedeni zakonski 
propisi počinju primjenjivati od 01. siječnja 2018. godine .S obzirom da Planom 
proračuna Grada Ploča spomenuti prihodi temeljem izmjena zakonskih propisa nisu 
predviđeni predlaže se povećanje stavke za 7.882.500,00 kuna. 

Povećanje prihoda na poziciji 611 sukladno Zakonu o proračunu raspoređuju 
se na rashodovnoj strani proračuna i iznose kako slijedi: 

 



R-123 donacije udrugama lađara s područja Grada Ploča-100.000,00 kuna 
(predvidjeno 20.000,00 kn) 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
 
R-124 Hrvatska seljačka glazba Komin-60.000,00 kuna (predvidjeno 40.000,00 kn) 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
 
R-125 KUD Rogotin-15.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-127 Klapa Mindel-10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-128 Klapa Stina-10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-129 KUD Ploče – 40.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-131 Donacije mjesnim odborima za dječije darove – 30.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R- 133 Financiranje članica ŠU – 1.000.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 



 
R-136 Troškovi grijanja dvorane – 200.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-158 Crveni križ – 150.00,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-159 Udruga Radost – 40.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-160 Udruga branitelja Grada Ploča – 80.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-161 Udruga osoba s invaliditetom – 5.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R - 162 Udruga Vita – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 163 Udruga Slatki – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R –164 Udruga dragovoljaca redarstvenika branitelja Ploča 90/92 – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R- 165 Udruga prvi ročnik – 10.000,00 kuna 



Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-166 Udruga Leptirić – 30.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 167 Matica umirovljenika – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-168 HVIDR-a – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 169-Udruga udovica poginulih branitelja – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 170 Udruga pomoć i njega u kući – 25.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-171 Udruga Ruka dobrote – 25.000,00 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-172 Udruga roditelja poginulih branitelja – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-173 Klub dobrovoljnih davatelja krvi – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 



Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 175 Udruga Milosavac – 5.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 177 Šahovski klub Ploče – 8.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 178 Udruga Periska – 15.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 179 Klub navijača Torcida Ploče – 10.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 185 Hrvatski katolički zbor MI – 8.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R- 187 Sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova – 200.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R -193 Plaće za zaposlene – 320.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-203 Komunalne usluge – 20.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 



 
R-215 Plaće za zaposlene – 2.200.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 261 Održavanje (čišćenje) prometnih površina – 860.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-262 Održavanje zelenih površina – 1.200.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R – 294 Igralište s umjetnom travom NK Jadran – 600.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-314  Sanacija poljskih putova na području Grada Ploča (građevinski radovi )-
400.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-371 Crkva u Kominu – 30.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-372 Crkva u Staševici – 30.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
R-373 Crkva u Stablini – 30.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 



R-374 Crkva u Pločama – 200.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
U programu Vatrogastvo i civilna zaštita formirati novu poziciju – Opremanje DVD-a-
100.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 
U programu Socijalna skrb formirati nove pozicije: 

- Sufinanciranje nabave knjiga za srednjoškolce-300.000,00 kuna 
- Stipendije za učenike (obrtnička zanimanja) – 100.000,00 kuna 
- Subvencije kamata za kupnju prve nekretnine na području Grada Ploča 

vrijednosti do 100.000 EUR-a-200.000,00 kuna 
Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je 
predsjednik Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 

 
 U programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrasture formirati pozicije: 

- Sanacija tunela u Stablini – 3.000.000,00 kuna 
- Uređenje dječjeg igrališta u Kominu – 50.000,00 kuna 
- Sanacija pokosa iznad OŠ u Kominu – 50.000,00 kuna 
- Uređenje Trga ispred Doma kulture u Kominu – 150.000,00 kuna 
- Uređenje groblja Laniština ( građevinski i hortikulturni radovi) – 100.000,00 

kuna 
- Groblje Rogotin-100.000,00 kuna 
- Primorska ulica – 400.000,00 kuna 
- Sub. Kte za nove poduzetnike – 1.200.000,00 kuna 

Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje amandman. 
Za amandman je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv pa je 
predsjednik Vijeća utvrdio kako amandman nije prihvaćen. 
 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
Vijeće je većinom glasova (s 9 glasova za i 7 glasova protiv) donijelo 

 
 
Plan Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu, Projekcije za 2019. i 2020 godinu i 
Plan razvojnih programa za 2018.,2019. i 2020. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 
sredstava u 2018. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. 
godini 



- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. Godini 
- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2018. Godini 
- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 

2018. godini 
 

 
            IV.TOČKA DNEVNOG REDA 
           Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu  

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

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 14 glasova za ) donijelo 
 

     Odluku 
                      o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu  
 
 

 
            Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
            Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 
 

 V.TOČKA DNEVNOG REDA 
  Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče    za 
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  

Obrazloženje o Izvješću dao je direktor TD Komunalno održavanje Ivica Žulj. 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Siniša Marinović, Severin Krželj, Krešimir Šunjić, 
Krešimir Vejić, Zdenko Mateljak, direktor TD Komunalno održavanje Ivica Žulj i 
voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu i Financijsko izvješće 
TD „Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. 
godine. 
  

Za prihvaćanje  Izvješća glasovalo je 7 vijećnika a 9 je bilo protiv pa je 
predsjednik utvrdio kako Izvješće nije prihvaćeno. 
 

 VI.TOČKA DNEVNOG REDA 
  Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU 
„Izvor“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  

Obrazloženje o izvješćima dao je ravnatelj JU Izvor Ploče Đino Zmijarević. 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Ivan 
Karamatić i ravnatelj JU Izvor Ploče Đino Zmijarević. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu, Financijsko izvješće i   
Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU „Izvor“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 
2017. godine  
 



Za prihvaćanje  Izvješća glasovalo je 7 vijećnika a 9 je bilo protiv pa je 
predsjednik utvrdio kako Izvješće nije prihvaćeno. 

 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
 

 VII.TOČKA DNEVNOG REDA 
  Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU „Dom      
športova Ploča“ za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Doma športova Ploča Petar 
Cvitanović. 

Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena 
Medak. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić. 
 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za, 1 protiv i 6 suzdržanih ) donijelo 
 
    Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća 
JU „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine. 

 
 

 
 

VIII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 01.01. - 
30.06. 2017. godine  
Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU 
„Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine . 
 

Za prihvaćanje  Izvješća glasovalo je 5 vijećnika a 9 je bilo protiv pa je 
predsjednik utvrdio kako Izvješće nije prihvaćeno. 
 
 

IX.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Narodna knjižnica Ploče“ za razdoblje od 
01.01. - 30.06. 2017. godine  
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj JU Narodna knjižnica Ploče 
Jurica Karamatić. 

Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena 
Medak. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić. 
                     Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 

 
                       Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 

 



     Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Narodna knjižnica Ploče“ za 
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine.  
 
 
X.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU “Pučko 
otvoreno učilište“Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta 
Ploče Marija Grgurinović Bebić. 
        Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena   Medak. 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Marjan Scipioni. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić i Marjan Scipioni. 
 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu, Financijsko izvješće i 
Izvješće o radu  Upravnog vijeća JU “Pučko otvoreno učilište“Ploče za razdoblje od 
01.01. - 30.06. 2017. godine . 

 
Za prihvaćanje  Izvješća glasovalo je 5 vijećnika a 9 je bilo protiv pa je 

predsjednik utvrdio kako Izvješće nije prihvaćeno. 
 

XI.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Autobusni kolodvor Ploče“ d.o.o.  za 
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Autobusnog kolodvora Ploče 
Živko Šunjić. 

   Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Marjan Scipioni i Zdenko Mateljak. 
 

Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Autobusni kolodvor Ploče“ 
d.o.o.  za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine. 
 
XII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu , Financijsko izvješće i Izvješće o radu Nadzornog odbora TD „Radio 
postaja Ploče“ d.o.o. Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine  
Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 13 vijećnika. 

Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova) donijelo 
 

      Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu , Financijsko izvješće i Izvješće o radu Nadzornog odbora 
TD „Radio postaja Ploče“ d.o.o. Ploče za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine. 
 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
 



XIII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča za 
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zapovjednik JU Vatrogasne postrojbe 
Grada Ploča Željan Jerković. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić,Tatjana Pavić i zapovjednik JU 
Vatrogasne postrojbe Grada Ploča Željan Jerković. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU 
„Vatrogasna postrojba Grada Ploča za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2017. godine. 
 

Za prihvaćanje  Izvješća glasovalo je 5 vijećnika a 9 je bilo protiv pa je 
predsjednik utvrdio kako Izvješće nije prihvaćeno. 

 
XIV.  TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova 

  Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
       Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić. 

        U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik JUO-a Izvor 
Škubonja. 
    Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
 
 Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 
 

Odluku 
 o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova 

 
          XV.  TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke 
namjene Ušće T3 u Pločama 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević. 

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

    U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
 
  Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 
 

Odluku  
o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Ušće T3 
u Pločama 
 

         XVI.  TOČKA DNEVNOG REDA 
         Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je predsjednica Upravnog vijeća Ivana 
Miličević. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić, Krešimir Vejić, Ante Vuković i 
vijećnice Tatjana Pavić i Jelena Medak. 

 



Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 7 glasova protiv) donijelo  
 

               O D L U K U 
o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

1. Sanda Zekaj, profesorica predškolskog odgoja, na prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ploče, razrješuje se dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

         XVII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
         Prijedlog odluke o imenovanju v.d.ravnatelja Dječjeg vrtića Ploče 
         Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je predsjednica Upravnog vijeća Ivana       
Miličević. 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 7 glasova protiv) donijelo  
 

   
                      O D L U K U 

         o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice ustanove  Dječji vrtić Ploče 
                      I. 
Imenuje se Ljiljana Bogunović,  za vršiteljicu dužnosti ravnateljice ustanove  Dječji 
vrtić Ploče, s danom 16. prosinca 2017. godine. 
 
    

         XVIII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
        Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča 
        Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
         Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 
        Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 11 vijećnika. 
 
  Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 
 

Odluku 
   o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča 
 
         XIX.  TOČKA DNEVNOG REDA 
        Prijedlog dopune Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča 
       Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

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

       U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić. 
       Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 
 
                Vijeće je jednoglasno (sa 14 glasova za) donijelo 
 
                                                        Dopunu 
                Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča 

                                                      I. 
U Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča („Službeni glasnik  Grada    
Ploča broj 1/16), za naselje Ploče iza točke 27. dodaje se točka 28 koja glasi:  



„Nerazvrstana cesta NCPL 28, dužina 750m , širina 5m, površina 3750m², k.č 418/1 i 418/2, 
k.o. Ploče , oznaka NCPL28“. 
 
 
    XX.  TOČKA DNEVNOG REDA 
    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o kratkoročnom       
kreditu 
       Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
      Mišljene Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Odbora Siniša     
Marinović. 
       U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić i Marjan Scipioni, vijećnica Tatjana  
Pavić, gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo 
Šuman. 
         Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
 
      Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 7 suzdržanih ) donijelo  
 

ZAKLJUČAK  
                                                       o davanju suglasnosti  

na Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom 
računu 

 
                                                                          I. 

 
           Gradsko Vijeće Grada Ploča daje suglasnost na prijedlog Odluke o kratkoročnom 
kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu Grada Ploča. 

 
II. 

 
            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Ploča da potpiše Odluku iz toč. 1. ovog 
Zaključka. 

 
III. 

 
            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
    XXI.  TOČKA DNEVNOG REDA 
  Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nekretninama u          
vlasništvu Grada Ploča 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 15 vijećnika. 
 
                Vijeće je jednoglasno (sa 15 glasova za) donijelo 
 
 



                                                                Odluku 
 o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nekretninama u  vlasništvu Grada Ploča 
 
 
 
    XXII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
    Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nerazvrstanim cestama 
na   području Grada Ploča 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
 

   Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
 
                Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 
 

Odluku 
 o uspostavi prava služnosti polaganja vodova na nerazvrstanim cestama na   području 
Grada Ploča 
 
 
    XXIII.  TOČKA DNEVNOG REDA 
    Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 
    Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 
     Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrbi unapređenje                
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić. 
 

Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo 
 

                                         Odluku 
 o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 

   
 
 
 
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu 16. prosinca u 02,53  sati. 
 

 
Zapisala:        Predsjednik:   
Sanja Marić        Niko Orepić 
 
 
 


