REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 10. travnja 2018. godine

ZAPISNIK
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 10. travnja 2018. godine u Pučkom
otvorenom učilištu.
Sjednica je započela u 16,30 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 15
vijećnika.
Odsutni su bili vijećnik Marjan Scipioni i vijećnica Tatjana Pavić-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, 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.
Vijećnik Krešimir Vejić djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje u svezi
potraživanja prilikom primopredaje vlasti te postavlja dopunsko pitanje.
Zadovoljan je odgovorom na pitanje koje se tiče blagajničkog poslovanja Doma športova
Ploča.
Vijećnik Krešimir Šunjić zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u svezi
poduzimanja radnji za sanaciju Primorske ceste u Rogotinu.
Napominje da nije dobio odgovor na 2. vijećničko pitanje postavljeno na prethodnoj
sjednici Gradskog vijeća te traži odgovor na isto.
Vijećnik Siniša Marinović zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u svezi
legalizacije Doma kulture u Baćini.
Vijećnica Jelena Medak zadovoljna je odgovorima na postavljena pitanja u svezi
podupiranja rada darovitih učenika s područja Grada Ploča kao i odgovorom što se tiče
sanacije stepenica od raskrižja prema Osnovnoj školi u Pločama.
Vijećnik Ante Vuković zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno predsjedniku
Gradskog vijeća u svezi efikasnijeg vođenja sjednica Gradskog vijeća.

Vijećnik Ivan Kušurin djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno u svezi
javne objave iznosa šteta koje su dobili poljoprivrednici sa područja Grada Ploča za
elementarnu nepogodu u 2017. godini te postavlja dodatno pitanje.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnik Krešimir Vejić
DOPUNSKO PITANJE
Pitanje za gradonačelnika
1. S obzirom da je gradonačelnik nakon nalaza revizije u svom priopćenju utvrdio da je
lažno prikazano 19.000.000,00 kuna potraživanja prilikom primopredaje vlasti,
odnosno da je citiram “nestalo 9.000.000,00 kuna” molio bih gradonačelnika da mi
odgovori gdje je “pronašao” te novce i kako ih je vratio u financijske izvještaje jer
prema stanju popisa imovine na dan 31.12.2017. godine potraživanja Grada Ploča
iznose 20.012.599,00 kuna.
Ne samo da je gradonačelnik “pronašao nestalih 9.000.000,00 kuna nego je pronašao
dodatnih 1.000.000,00 kuna!!
Pitanja za direktora Komunalnog održavanja i gradonačelnika
1. S obzirom da je u svom istupu medijima gradonačelnik istakao kako je dobit
Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče fiktivna, odnosno da nije utemeljena na realnim
podacima temeljem čega je Grad Ploče “povukao” cca. 2.400.000,00 kuna u proračun
2017. godine, temeljem čega se planira povući još 1.500.000,00 kuna u 2018. godini
i ako su podaci “lažirani” kako je moguće da osoba u ovom slučaju voditelj financija
gosp. Štrbić koji je izrađivao financijske izvještaje postaje direktor Komunalnog
održavanja d.o.o. Ploče. Također bi Vas molio da mi kažete šta je s plaćama
zaposlenika, koliko su smanjene i što je s novim kolektivnim ugovorom u tvrtci
Komunalno održavanje d.o.o. Ploče. Naime, opet citiram gradonačelnika koji je
izjavio “kolektivni ugovor u Komunalnom održavanju d.o.o. je nejštetniji ugovor u
povijesti Grada Ploča”. S obzirom da je gosp. Štrbić, trenutni direktor potpisao
kolektivni ugovor kao predsjednik sindikata što je poduzeo u međuvremenu i je li
možda potpisao novi sam sa sobom.
2. Što se događa s radovima na gradskom groblju Laniština. Radovi se ne izvode,
gradilište je prazno i u katastrofalnom stanju. U gradskim kuloarima ljudi čak
spominju da nestaje kamen koji treba postaviti, a nalazi se na groblju. Što se događa i
kada se može očekivati završetak radova!?
Vijećnik Ante Vuković (HDZ)
Pitanje za gradonačelnika Mišu Krstičevića

1. Prije mjesec dana donesen je Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji obvezuje Grad
Ploče da u roku 90 dana donese Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Prošlo je već 30 dana, u kakvom stanju je budući Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem na području Grada Ploča?
Hoće li grad uspjeti sve napraviti na vrijeme?
Odgovor u pisanom i usmenom obliku.
Vijećnik Josip Ostojić
Vijećničko pitanje – sjednica Gradskog vijeća 10/4/2018
1. Poštovani, moje pitanje je upućeno gradonačelniku, zamjenicima ili gradskim
službama, ovisno tko je bolje upućen u situaciju te bih molio usmeni i pisani odgovor.
U Metkoviću i Vrgorcu je postavljena nova LED javna rasvjeta koja po onome što se
može provjeriti, ostvaruje značajne uštede po pitanju potrošnje električne energije.
Planira li Grad Ploče odraditi nešto po tom pitanju?
Isto tako, s obzirom da su primjetni značajni radovi na popravljanju vizuelnog dojma
i vizure samog grada i središta, a imamo i u proračunu vidljive stavke predviđene za
isto područje, da li je planirano čišćenje i pjeskarenje rive kako bi se možda
izjednačio izgled dijelova koji su sanirani novim pločama i starijeg dijela rive te da li
je razmišljano možda nakon projekta aglomeracije i dislociranja ispusta kanalizacije o
postavljanju LED rasvjete u more – po uzoru na grad Šibenik koji je u vrlo kratko
vremena prikupio sredstva i sponzore za isti projekt te ujedno dao novo značenje
gradskoj rivi i ujedno je učinio još atraktivnijom za kulturna i umjetnička zbivanja i
same turiste.
Vijećnik Jurica Šunjić
Pitanje za gradonačelnika
1. Kako napreduje dogovor sa županijom u svezi sa poslovanjem laboratorija u
Pločama?
2. Da li grad ima financijskih sredstava za dodjelu jednokratne naknade za sportaše koji
ostvare znakovite rezultate na državnoj razini?
Molim usmeni i pisani odgovor.
Vijećnica Alena Tomašević-Žderić
Pitanje za gradonačelnika

1. Da li se Grad Ploče aktivno uključio u riješavanje problema vezanog za zatvaranje
laboratorija u Pločanskom domu zdravlja?
Molim Vas usmeni i pisani odgovor.
Vijećnik Milenko Karić
Pitanje za dogradonačelnika Ivana Marevića
1. Obzirom da sam po medijima pročitao kako je poziv na dostavu projektnih prijedloga
Zaželi programa obustavljen, zanima me da li ste iskoristili mogućnost prijave na isti
i što konkretno prijava podrazumijeva.
Vijećnik Ivan Kušurin
¸
(dopunsko pitanje)
1. Poštovani gospodine gradonačelniče,
na prošloj sjednici dobio sam usmeno odgovor da će traženi popis korisnika koji su
dobili odštetu od elementarne nepogode biti javno objavljen. Molim Vas još jednom da
traženi popis zatražite od županije i javno ga objavite. A možda se u tom popisu nešto i
skriva pa niste spremni da taj popis ugleda svjetlo dana. Možda Naša cijenjena gospoda
od kojih je jedan i predsjednik Povjerenstava za procjenu ne žele da taj popis izađe, da se
ne bi vidjelo kako su HDZ-ovi vinogradi bili zaštićeni od leda, a nažalost SDP-ovi nisu.
Ukoliko Vi stvarno ne želite taj popis javno objaviti mi ćemo morati tražiti daljnje korake
kako bi došli do istog. Hvala!
Vijećnik Krešimir Šunjić
1. Pitanje za dogradonačelnika gosp. Majstrovića
Poštovani,
u pojedinim ulicama u području MO Rogotin je dulje vrijeme prisutan problem
nefunkcioniranja javne rasvjete. Kada mislite riješiti taj problem?
2.Pitanje za dogradonačelnika gosp. Majstrovića
Poštovani,
nastavno na izgradnju biciklističkih staza na nekim lokacijama u Gradu, planirate li
spajanje Rogotina i Čeveljuše, kako bi se biciklističkim stazama povezalo cjelokupno
gradsko područje?

Vijećnik Krešimir Šunjić (HDZ) u ime kluba HDZ- HSLS
1.Pitanje za predsjednika Vijeća gosp. Orepića
Poštovani,
što namjeravate poduzeti da bi se transparentno i pravovremeno objavljivali odgovori na
vjećnička pitanja sa aktualnog sata?

Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27. siječnja
2018. godine
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017.do 31.12.2017. godine
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u
2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2017. godini
4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31. prosinca
2017. godine
5. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve na dan 31. prosinca 2017. godine
6. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s:
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i
načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Ploča u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča
u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu Grada Ploča
u 2018. godini
7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta JU „Izvor“ Ploče
8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče
9. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2017.
godinu
10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Ploče u
2018. godini.

11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Ploča za 2018. godinu
12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2196 k.o.
Ploče, ( 4559/219 k.o. Komin – stari ) i dijela č.z. 2201/5 k.o. Ploče ( 4559/27
k.o. Komin - stari )
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Ploča
16. Prijedlog Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Ploča
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a Luke Ploče I1

Predsjednik Vijeća predložio je da se iz prijedloga dnevnog reda skine točka 7. koja
glasi:“ Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta JU „Izvor“ Ploče“.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27. siječnja 2018.
godine
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017.do 31.12.2017. godine
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2017. Godini
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2017. Godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u
2017. Godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2017. godini
4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31. prosinca 2017.
godine
5. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve na dan 31. prosinca 2017. godine
6. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s:
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i

načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini,
Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Ploča u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča
u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu Grada Ploča
u 2018. godini
7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče
8. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2017. godinu
9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Ploče u 2018.
godini
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Ploča za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2196 k.o. Ploče, (
4559/219 k.o. Komin – stari ) i dijela č.z. 2201/5 k.o. Ploče ( 4559/27 k.o. Komin - stari )
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Ploča
15. Prijedlog Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Ploča
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a Luke Ploče I1
-

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova “ za „) donijelo
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27. siječnja
2018. godine
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017.do 31.12.2017. godine
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u
2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2017. godini
4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31. prosinca
2017. godine
5. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve na dan 31. prosinca 2017. godine
6. Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s:

Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i
načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Ploča u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča
u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu Grada Ploča
u 2018. godini
7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče
8. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2017. godinu
9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Ploče u 2018.
godini.
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Ploča za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2196 k.o.
Ploče, ( 4559/219 k.o. Komin – stari ) i dijela č.z. 2201/5 k.o. Ploče ( 4559/27 k.o.
Komin - stari )
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Ploča
15. Prijedlog Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Ploča
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a Luke Ploče I1
-

Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu.
I. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27. siječnja
2018. godine
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za „) donijelo
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Zapisnik 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27.siječnja
2018. godine
II. TOČKA DNEVNOG REDA
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017.do 31.12.2017. godine
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević.

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je iznio vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Ivan Karamatić i
gradonačelnik Mišo Krstičević.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“)
donijelo
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2017.do
31.12.2017. godine

III. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture
u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča
u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini
- Izvješćem o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2017. godini
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i
voditelj pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman.
U ime Odbora za društvene djelatnosti obrazloženje je dala predsjednica
Odbora Jelena Medak.
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu obrazloženje je dao predsjednik
Siniša Marinović.
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Dalibor Žderić, gradonačelnik Mišo
Krstičević, voditelj pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman i voditelj Odsjeka za
prostorno uređenje, komunalni sustav , gospodarstvo i društvene djelatnosti Željko
Škorić.
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ ) donijelo
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2017. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017. godini

-

Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture
u 2017. godini
Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča
u 2017. godini
Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini
Izvješćem o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2017. godini

IV. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31. prosinca
2017. godine
Obrazloženje o ovoj točki dao je voditelj pododsjeka za proračun i financije Mijo
Šuman.
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu obrazloženje je dao predsjednik Siniša
Marinović.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ ) donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31. prosinca 2017. godine

V. TOČKA DNEVNOG REDA
Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve na dan 31. prosinca 2017. godine
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika.
Vijeće je jednoglasno (sa 15 glasova „za“ donijelo)
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve na dan 31. prosinca
2017. godine

VI. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s:
- Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i
načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Ploča u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča
u 2018. godini,
- Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu 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.
U ime Odbora za društvene djelatnosti obrazloženje je dala predsjednica
Odbora Jelena Medak.
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu obrazloženje je dao predsjednik
Siniša Marinović.
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
Gradonačelnik Mišo Krstičević dao je amandman na Prijedlog izmjene i dopune
Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu koji glasi:“Na rashodovnoj strani proračuna
formira se nova pozicija R 173-1 „Tekuće donacije Domu zdravlja“, u okviru aktivnosti i
programa Sufinanciranja rada Doma zdravlja u Pločama, u iznosu od 200.000,00 kuna.
Na prihodovnoj strani proračuna povećava se pozicija P002-1“Porez na dohodak-sredstva
fiskalnog izravnanja“ sa planiranog iznosa od 8.000.000,oo kuna na ukupno 8.200.000,00
kuna“.
Ovaj amandman postao je sastavni dio prijedloga izmjene i dopune Proračuna
Grada Ploča za 2018. godinu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Dalibor Žderić,
Jurica Šunjić, gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj pododsjeka za proračun i financije
Mijo Šuman.
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“ ) donijelo

-

Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s:
Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini,
Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture i
načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini,
Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Ploča u 2018. godini,
Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi Grada Ploča
u 2018. godini,
Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu Grada Ploča
u 2018. godini

VII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče
Obrazloženje je dala predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče Ivana Miličević.
U ime Odbora za društvene djelatnosti stav je dala predsjednica Odbora Jelena Medak.

Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, vijećnik Krešimir Vejić i predsjednica Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ploče Ivana Miličević.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“) donijelo

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče
I.
Imenuje se Ljiljana Bogunović za ravnateljicu Dječjeg vrtića Ploče, na
vrijeme od 4 godine, počevši od 11. travnja 2018. godine.

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Analize sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2017. godinu
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U ime Odbora za društvene djelatnosti obrazloženje je dala predsjednica Odbora
Jelena Medak.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
Vijeće je većinom glasova ( sa 14 glasova „za i 1 „suzdržanim“) donijelo
ANALIZU
sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2017. godinu
IX. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Ploče u 2018.
godini
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U ime Odbora za društvene djelatnosti obrazloženje je dala predsjednica Odbora Jelena
Medak.
Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS iznio je vijećnik Krešimir Vejić.
Vijeće je jednoglasno (sa 15 glasova „za“) donijelo
G O D I Š NJ I P L A N
razvoja sustava CZ na području Grada Ploče u 2018. godini

X. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Ploča za 2018. godinu
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu obrazloženje je dao predsjednik Siniša
Marinović.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika.
Vijeće je bez rasprave (sa 12 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
Gradskog vijeća Grada Ploča za 2018. godinu

XI. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2196 k.o.
Ploče, ( 4559/219 k.o. Komin – stari ) i dijela č.z. 2201/5 k.o. Ploče ( 4559/27 k.o.
Komin - stari )
Obrazloženje je dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvor Škubonja.
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu obrazloženje je dao predsjednik
Siniša Marinović.
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
U raspravi su sudjelovali predsjednik Vijeća Niko Orepić i pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Ploča Izvor Škubonja.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 10 glasova „za“ , 1 glasom „protiv“
i 1 „suzdržanim“) donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2196 k.o. Ploče, ( 4559/219 k.o.
Komin – stari ) i dijela č.z. 2201/5 k.o. Ploče ( 4559/27 k.o. Komin - stari )

XII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja

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.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika.
Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 5
„suzdržanih“ ) donijelo
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
XIII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Izmjena i dopuna Popisa nerazvrstanih cesta na području 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.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 15 glasova „za“) donijelo
Izmjene i dopune Popisa
nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
XIV. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Izvor Škubonja.
Vijeće je jednoglasno (sa 15 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča

XV. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana
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 raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
Vijeće je većinom glasova (sa 11 glasova „za“, i 4 „suzdržana“ ) donijelo
ODLUKU
o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

XVI. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a Luke Ploče I1
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić,gradonačelnik Mišo
Krstičević i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Vijeće je većinom glasova (sa 13 glasova „za“, 1 glasom“protiv“ i 1 „suzdržanim“ )
donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a Luke Ploče I1

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 20,30 sati.
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