REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 27. siječnja 2018. godine

ZAPISNIK
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27. siječnja 2018. godine u Pučkom
otvorenom učilištu.
Sjednica je započela u 09,00 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 17
vijećnika.
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, predstavnici tvrtke EKO-ADRIA d.o.o.
Koviljka Aškić i Aleksandar Aškić, djelatnica trgovačkog društva Komunalno
održavanje d.o.o. Matea Pirjevac, te predstavnici medija.
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na
postavljena vijećnička pitanja sa prethodne sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnik Krešimir Vejić, zadovoljan je odgovorom na svoje 1. pitanje postavljeno u
svezi dostave popisa djelatnika u razdoblju od lipnja 2009. do lipnja 2017.koji su
primljeni u gradsku upravu kao i onih kojima je prestao radni odnos u gradskoj
upravi.
Takodjer zadovoljan je i odgovorom na 2. pitanje postavljeno u svezi programa javnih
radova tj. osiguranja materijalnih sredstava za obavljanje poslova održavanja
protupožarnih putova i upita oko jednog broja djelatnika koji rade u gradskoj upravi a
primljeni su sukladno Programu javnih radova koji predviđa održavanje
protupožarnih putova.

Vijećnica Alena Tomašević-Žderićna na 1. pitanje postavljeno u svezi razloga
zaustavljanja radova izmedju dva mosta preko puta Tommy-a, zadovoljna je
odgovorom.
Takodjer, zadovoljna je odgovorom na 2. vijećničko pitanje vezano za planove oko
autokampa na Ušću Neretve kao i odgovorom na 3. pitanjem o statusu realizacije
projekta izgradnje SŠC “Pod Prišnicom”.
Vijećnica Tatjana Pavić zadovoljna je odgovorom na 2. vijećničko pitanje postavljeno
u svezi javne objave financijskih izvješća.Napominje, da budući se radi o plaćanju
usluga izrade izvješća javnim novcem, ista bi trebala biti dostupna javnosti.

Vijećnik Severin Krželj, zadovoljan je odgovorom na iznesene činjenice na pitanje koje
se tiče vođenja blagajničkog poslovanja Doma športova Ploča.

Ivan Kušurin zadovoljan je na pitanja u svezi vođenja javnih radova na području MO
Staševica i odgovorom na pitanje cijene vode u MO Staševica i MO Crpala-SpiliceGnječi.
Kaže da nije dobio odgovor na 3. pitanje, te traži pisani odgovor na isti.
Vijećnik Milenko Karić zadovoljan je odgovorom na 1. vijećničko pitanje postavljeno u
svezi kontrole rada djelatnika koji obavljaju javne radove
Takodjer na 2. pitanje koje se tiče poduzimanja radnji u svezi potrebe izgradnje
adekvatnog kolnika i pješačkog prijelaza kod parkinga za autobuse, kod Doma kulture
Ploče a koji prevoze školsku djecu, zadovoljan je dobivenim odgovorom.
Vijećnik Marjan Scipioni zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u svezi
saniranja igrališta u Kominu.
Vijećnik Siniša Marinović što se tiče odgovora na 1. vijećničko pitanje oko postupka
prisilne naplate dospjelih potraživanja od strane Komunalnog održavanja od
naručitelja usluga Grada Ploča, zadovoljan je odgovorom. Takodjer, zadovoljan je
odgovorom na 2. pitanje u svezi sanacije Spomen obilježja hrvatskim braniteljima
poginulim u Domovinskom ratu.
Vijećnik Josip Ostojić na postavljeno vijećničko pitanje u svezi poduzimanja radnji oko
sanacije kanalizacije i otpadnih voda na gradskoj plaži i pored gradske plaže u
Pločama, zadovoljan je odgovorom.
Vijećnik Ante Vuković zadovoljan je odgovorom na pitanje koje se tiče održane
prezentacije i uvida u projektnu dokumentaciju uređenja Državne ceste od
Rogotinskog mosta do Opuzena. Mišljenja je da bi ubuduće na istoj trebao nazočiti
gradonačelnik ili njegovi zamjenici.
Vezano za pitanje u svezi obavijesti ŽUC-a od strane Grada, oko urušavanja ceste D8Ušće zbog svakodnevnog prolaska kamiona koji prevoze terete težine preko 50 tona
za potrebe nasipanja obale na ušću Neretve, zadovoljan je odgovorom.
Vijećnik Zdenko Mateljak kaže kako nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje
postavljeno u svezi dostave financijskih izvješća mjesnih odbora te smatra kako oni
koji nisu dostavili izvješća trebaju snositi posljedice za nedostavljanje istih.
Vijećnik Krešimir Šunjić kaže kako nema daljnjih upita oko postavljenog pitanja na
prethodnoj sjednici Vijeća.

VIJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnik Krešimir Vejić – Klub vijećnika HDZ-HSLS
Pitanja za gradonačelnika i zamjenika Marevića
1. Prema navodima u medijima gradonačelnik Vrgorca gospodin Pranić je nakon što je
Vijeće za vodne usluge poništilo Odluku o cijeni vodnih usluga Komunalnog d.o.o.
Vrgorac kao nezakonitu, najavio da je u “prijateljskim” odnosima s trenutnim
gradonačelnikom i da će naći zajedničko rješenje. Nakon što je gospodin Pranić
doslovno pokušao “reketariti” Grad Ploče i njegove mještane i nakon što je
samovoljno prekršio niz zakonskih propisa (na što sam ga osobno upozorio) Vi u
svom odgovoru vijećniku Kušurinu navodite:
“U međuvremenu smo održali više radnih sastanaka sa predstavnicima Isporučitelja
i Grada Vrgorca kako bi pronašli trajno i kvalitetno rješenje za pružanje vodne
usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje za dijelove Grada Ploča, u kojima
uslugu pruža Komunalno d.o.o. Vrgorac”.
Znači li to da ste Vi spremni dati suglasnost na povećanu cijenu vode i tako dodatno
opteretiti mještane Staševice, Spilica, Crpala i Gnječa koji već plaćaju “astronomsku
cijenu” vode, te kakvo ste kvalitetno rješenje pronašli nakon više radnih sastanaka
za naše sugrađane korisnike usluge Komunalnog d.o.o. Vrgorac!!??
Molim usmeni i pismeni odgovor.

Vijećnik Krešimir Vejić
Pitanje za pročelnika JUO i voditelja Pododsjeka za proračun i financije
1. S obzirom da je gradonačelnik u svom “osebujnom” stilu iznio cijeli niz neistina u
članku koji je podijelio medijima ( što se vidjelo u odgovoru na moje pitanje o
“uhljebljivanju” u gradskoj upravi) te je ustvrdio da su “lažno“ prikazana
potraživanja prilikom primopredaje vlasti, odnosno da tih istih nema molio bih Vas
potraživanja Grada Ploča na dan 01.01.2018. godine . Isto tako je iznio neistinu da
Grad Ploče nema imovine jer je rasprodana pa bi molio da mi dostavite podatke s
koliko zemljišta raspolaže Grad Ploče kao vlasnik te objekata i poslovnih prostora.
Pitanje za gradonačelnika i pročelnika JUO
2. S obzirom da je gradonačelnik odgovoran za zakonitost rada MO u čemu je
problem da se dostavi promet po računu MO Ploče vezano za organizaciju
manifestacije “Ko to more platit”!?
Naime, mjesecima se čeka taj izvještaj obećan od strane gradonačelnika što ostavlja
dojam da se pokušava nešto skriti od javnosti!
Inače, mjesni odbori imaju potpuno drugu funkciju sukladno Statutu i prilikom
organizacije manifestacija krše cijeli niz zakonskih propisa te bi to u budućnosti
trebalo izbjegavati! Ovako ostaje dojam kako gradonačelnik umjesto da nadzire
zakonitost rada Mjesnih odbora on krši Statut i omogućuje nezakonit rad istih!

Molim usmeni i pismeni odgovor.
Pitanje za predsjednika Gradskog vijeća
3. S obzirom na odgovor gradonačelnika gospodinu Krželju o blagajničkom poslovanju
Doma športova koji je “skandalozan” jer ne odgovara na pitanje, nego citira
odredbe Kaznenog zakona, smatrate li da je odgovor primjeren, da su nepravilnosti
takve prirode da se spominje kazna do 10 godina zatvora?
Ukoliko je sve tako kako kaže gradonačelnik zašto ste podržali rad ravnatelja Doma
športova, i smatrate li se kao predsjednik Upravnog vijeća Doma športova članom
nekakve udružene zločinačke organizacije?
Mislim da je ipak ponovo u pitanju manipulacija nalazima tzv. Revizije za obračun s
nepodobnima!!!!

Vijećnica Tatjana Pavić
1. Cesta koja vodi prema gradskom groblju Lanište u posljednje vrijeme izrazito je
prometna te se učestalo koristi kao komunikacija prema okolnim naseljima.
Budući da to znatno povećava promet, prometnica nije obilježena niti uređena
prometnim pravilima. Na ovaj način postoji velika mogućnost nesreće. Što
namjeravate i u kojem vremenu poduzeti vezano za ovu prometnicu?
Molim usmeni i pisani odgovor – pitanje za Zorana Majstrovića – zamjenika
gradonačelnika
2. Budući da smo kao Gradsko vijeće na 4. sjednici održanoj 04.11.2017. godine
usmeno i jednostrano izvješteni od strane BDO revizije o utvrđenom velikom
broju nepravilnosti u funkcioniranju Grada i društava u vlasništvu Grada, molim
dostavu pisanog izvješća što se poduzelo da se izvrše ispravke u knjiženjima,
koliko je izvršeno otpisa potraživanja po kojim kriterijima, tko je utužen te na koji
će se način izbjeći da se iste greške više ne ponove, a sve prema preporukama
vanjske revizije.
Molim usmeni i pisani odgovor – pitanje za Zorana Majstrovića – zamjenika
gradonačelnika
3. Radi točne informacije gradskim vijećnicima i cjelokupnoj javnosti molim odgovor
tko je potpisao Ugovor sa Hrvatskim šumama čime je otklonjena i zadnja
prepreka rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na sanaciji odlagališta otpada
Lovornik.
Jednostavna pravna radnja upisa ove čestice u zemljišnik medijski je popraćena
kao rješavanje devetogodišnjeg naslijeđenog problema bivše gradske vlasti.
Usmeni odgovor – pitanje za gradonačelnika

Vijećnica Jelena Medak – Klub vijećnika SDP
Vijećnička pitanja - gradonačelniku
1. Učenici s područja Grada Ploča uvijek postižu zapažena postignuća u natjecanjima
u raznim područjima i razinama čime dokazuju visoku motiviranost, trud i
upornost te naravno stečeno znanje.
Navedeno se ostvaruje uz stručno vodstvo njihovih učitelja i nastavnika putem
dodatnog intenzivnog i kontinuiranog rada izvan redovnog nastavnog procesa.
Na koji način i po kojim kriterijima namjeravate poduprijeti znanje i izvrsnost
vrijednih i darovitih učenika?
Molim pismeni odgovor.
Vijećnica Jelena Medak
1. Stepenice od raskrižja koje vode prema Osnovnoj školi u Pločama su već duže
vremena skliske, osobito za kišnog vremena.
Što možete poduzeti u svezi sanacije stepenica?
Molim pismeni odgovor.
Vijećnik Siniša Marinović
Vijećničko pitanje za gradonačelnika
1. Da li će se i kad će se pokrenuti pitanje legalizacije Doma kulture u Baćini?
Molim pismeni odgovor.
Gradski vijećnik Ivan Kušurin
Pitanje za gradonačelnika
1. pitanje:
Molim Vas da se javno objave iznosi šteta koje su dobili poljoprivrednici sa područja
Općine Ploče za elementarnu nepogodu (mraz) u 2017. godini na trajnim nasadima,
koje je dodjelila dubrovačko-neretvanska županija nakon popisa kojeg je poslao Grad
Ploče, tj. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta. Nadalje, imamo saznanja da je na
području Staševice kod pojednih vinograda razlika u šteti 60% do 70%, to ne bi bilo
ništa čudno da nije vinograd do vinograda, znači ista sorta, isto sve, ali Hdz-ov
vinograd je Bog čuvao od mraza, a Sdp-ov i Hss-ov nažalost nije, pa je iz tog razloga
šteta veća. Zbog velikog interesa javnosti, a prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13 i 85/15) obveza tijela javne vlasti (čl.10) je javno objaviti
informacije o dodjeljenim sredstvima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa.

Vijećnik Krešimir Šunjić
1.Pitanje Primorske ulice u Rogotinu
Poštovani gospodine gradonačelniče,
želim ponovo skrenuti Vašu pozornost na iznimno loše stanje jedne od najduljih i
najprometnijih ulica u Rogotinu. Primorska je cijelom svojom dužinom prvi red uz
jezero Vlaška (more) i riječ je o jednoj od najatraktivnijih ulica na području Grada.
Uz građane Grada Ploča, ulicom se koristi i rastući broj turista. U svom trenutnom
stanju Primorska ne samo da ne pridonosi sigurnom i nesmetanom prometu nego i
narušava izgled prostora u kojem se nalazi.
U svrhu sanacije Primorske ulice je prošle godine izrađen troškovnik pa se ista našla i
u prijedlogu proračuna. U uvjetima slabijeg ostvarenja prihoda od prodaje
nefinancijske imovine obnova se nažalost nije ostvarila.
Ove godine će nastavno na zakonske izmjene u području financiranja lokalne uprave
koje su stupile na snagu početkom ove godine, Grad Ploče uprihodovati dodatnih 8
milijuna HRK, o čemu je bilo riječi na 4. sjednici Vijeća. Vlada RH je tako ovom sazivu
Vijeća i Vama gospodine gradonačelniče otvorila put prema promjeni modela
izgradnje i obnove gradske infrastrukture kojem su pribjegavali svi gradonačelnici od
stjecanja samostalnosti RH.
Poštovani gospodine Gradonačelniče, namjeravate li i u kojem roku riješiti problem
Primorske ulice?
2.Pitanje rješavanja problema neiskorištenih i zapuštenih nekretnina
Poštovani gospodine gradonačelniče,
u jednom od prethodnih izlaganja vijećnik gosp. Karić je upozorio na problem
nekretnina koje narušavaju izgled sredine u kojoj se nalaze. Tom prigodom je jednu
od nekretnina odnosno njeno trenutno stanje nazvao i „ruglom Grada“. Nažalost i
neke druge nekretnine na području Grada bismo mogli svrstati u ovu kategoriju.
Srećom, istovremeni oporavak gospodarske aktivnosti i dostupnost značajnih stranih
i domaćih izvora financiranja, ostavlja šansu za iznalaženje sveobuhvatnog rješenja
ovog problema.
a) Na koji način Grad želi odgovoriti na ovaj problem te na preporuku predstavnika
BDO-a (prisjetimo se samo 3,9 milijuna m2 zemljišta) kada je riječ o boljem
upravljanju gradskom imovinom?
b) Što se poduzima da se pomogne građanima koji bi željeli primjerice prenamjeniti i
obnoviti svoje nekretnine?

Vijećnik Ante Vuković
Vijećničko pitanje za predsjednika Gradskog vijeća Niku Orepića
1.Za 3. točku dnevnog reda na 6. sjednici Gradskog vijeća predložili ste Poslovničku
odluku o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča, na
prijedlog Odbora za statut i poslovnik.
Da li ste Vi imali neke prijedloge kako bi sjednice bile efikasnije, a vi se lakše snalazili i
bolje vodili sjednice?
Odgovor u usmenom i pisanom obliku.

Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15. prosinca
2017. godine
2. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ploča
3. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ploča
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne
zaštite Grada Ploča
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene Grada Ploča
6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Ploča
7. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i bio
razgradivog komunalnog otpada
8. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje
2017.do 2022.godine
9. Prijedlog Odluke o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena i
dopuna Prostornog uređenja Grada Ploča
Predsjednik Vijeća predložio je i dopune dnevnog reda s točkama koje glase:
10. Prijedlog Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča
11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Predsjednik Vijeća predložio je i izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda na način da
dosadašnja točka 7.koja glasi:“ Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada“postane točka 2.,
a ostale točke se pomiču za jedan broj.

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu na predloženi dnevni red s dopunama.
Vijećnik Krešimir Vejić u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS predložio je da se slijedeće točke
skinu s dnevnog reda, i to:
- Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Ploča
- Prijedlog Odluke o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna
Prostornog uređenja Grada Ploča
- Prijedlog Odluke o komunalnom redu

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić , Marjan Scipioni, vijećnica Tatjana Pavić,
gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a, predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSLS da se točka
koja glasi:“ Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Ploča“ skine s dnevnog reda.
Za ovaj prijedlog je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv, pa je predsjednik
Vijeća utvrdio da prijedlog nije prihvaćen.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSLS da se točka
koja glasi:“ Prijedlog Odluke o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena
i dopuna Prostornog uređenja Grada Ploča“ skine s dnevnog reda.
Za ovaj prijedlog je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv, pa je predsjednik
Vijeća utvrdio da prijedlog nije prihvaćen.

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSLS da se točka
koja glasi:“ Prijedlog Odluke o komunalnom redu“ skine s dnevnog reda.
Za ovaj prijedlog je glasovalo 7 vijećnika, a 9 vijećnika je bilo protiv, pa je predsjednik
Vijeća utvrdio da prijedlog nije prihvaćen.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red s dopunama.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15. prosinca
2017. godine
2. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i bio
razgradivog komunalnog otpada
3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ploča
4. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ploča

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne
zaštite Grada Ploča
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene Grada Ploča
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Ploča
8. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje
2017.do 2022.godine
9. Prijedlog Odluke o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena i
dopuna Prostornog uređenja Grada Ploča
10. Prijedlog Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča
11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 7 protiv ) donijelo
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15. prosinca
2017. godine
2. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i bio
razgradivog komunalnog otpada
3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ploča
4. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ploča
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne
zaštite Grada Ploča
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene Grada Ploča
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Ploča
8. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje
2017.do 2022.godine
9. Prijedlog Odluke o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena i
dopuna Prostornog uređenja Grada Ploča
10. Prijedlog Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča
11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

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

I. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15. prosinca
2017. godine

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
Usvaja se Zapisnik 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 15. prosinca 2017.
godine

II. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i bio
razgradivog komunalnog otpada
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je gđa. Koviljka Aškić,predstavnica tvrtke
EKO-ADRIA d.o.o. koja je izradila predmetnu Odluku.
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 dao vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Dalibor Žderić, Severin Krželj, Ivan
Karamatić, Krešimir Šunjić,zamjenik gradonačelnika Ivan Marević, predstavnica tvrtke
EKO-ADRIA Koviljka Aškić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja i
djelatnica Komunalnog održavanja Matea Pirjevac.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 17 vijećnika.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova ( sa 10 glasova za i 7 suzdržanih ) donijelo
Odluku
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada

III. TOČKA DNEVNOG REDA
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ploča
U ime Odbora za Statut i Poslovnik obrazloženje je dala predsjednica Odbora Jelena
Medak.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić,vijećnica Tatjana Pavić, zamjenik
gradonačelnika Ivan Marević i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Nakon rasprave, predsjednik Vijeća dao je na glasovanje zaključak o prijedlogu za
promjenu Statuta Grada Ploča.
Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo

ZAKLJUČAK
o prijedlogu za promjenu Statuta Grada Ploča

I.
Prihvaća se prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ploča za
promjenu Statuta Grada Ploča.
II.
Pristupa se promjeni Statuta Grada Ploča .
III.
O promjeni Statuta neće se provoditi javna rasprava.
IV.
Zadužuje se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi prijedlog promjene Statuta i
podnese Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.
V.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Grada Ploča.

Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ploča
IV. TOČKA DNEVNOG REDA
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Ploča
U ime Odbora za Statut i Poslovnik obrazloženje je dala predsjednica Odbora Jelena
Medak.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS dala je vijećnica Tatjana Pavić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić,Ante Vuković, Zdenko
Mateljak,vijećnice Jelena Medak i Tatjana Pavić, zamjenik gradonačelnika Ivan Marević
i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika.
Nakon rasprave, Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 6 protiv) donijelo
POSLOVNIČKU ODLUKA
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča
V. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite
Grada Ploča

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U ime Odbora za Statut i Poslovnik obrazloženje je dala predsjednica Odbora Jelena
Medak.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 15 glasova za ) donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Ploča

VI. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U ime Odbora za Statut i Poslovnik obrazloženje je dala predsjednica Odbora Jelena
Medak.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 15 glasova za ) donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Ploča
VII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS dao je vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić,vijećnica Tatjana Pavić,gradonačelnik
Mišo Krstičević, i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 5 suzdržanih) donijelo
ODLUKU
o dopuni Odluke o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Ploča

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017.do
2022.godine

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je djelatnica trgovačkog društva
Komunalno održavanje d.o.o. Matea Pirjevac
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 dao vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Vuković, Krešimir Vejić, Milenko Karić, vijećnica
Tatjana Pavić, djelatnica trgovačkog društva Komunalno održavanje d.o.o. Matea
Pirjevac, zamjenik gradonačelnika Ivan Marević i pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Izvor Škubonja.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika.
Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova za ) donijelo
ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017.do
2022.godine

IX. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena i
dopuna Prostornog uređenja Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
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 dao vijećnik Krešimir Vejić.
Gradonačelnik je dao amandman na Prijedlog odluke na način da se u članku 4.stavku
1.iza riječi „a nastavak rečenice“, dodaju se riječi „iza riječi 11,4 ha, se briše“.
Amandman je postao sastavni dio prijedloga Odluke.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, vijećnica Tatjana Pavić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja i gradonačelnik Mišo Krstičević.
Nakon rasprave, Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 4 suzdržana ) a jedan
vijećnik se nije izjasnio, donijelo
ODLUKU
o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog
uređenja Grada Ploča
X. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja i djelatnica trgovačkog društva Komunalno održavanje d.o.o. Matea
Pirjevac.
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Šunjić, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Izvor Škubonja i djelatnica trgovačkog društva Komunalno održavanje d.o.o.
Matea Pirjevac.

Nakon rasprave, Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 4 suzdržana) donijelo
ODLUKU
o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Grada Ploča
XI. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Šunjić, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Izvor Škubonja.
Nakon rasprave, Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 4 suzdržana) donijelo
ODLUKU
o komunalnom redu

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 13,40 sati.
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