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ZAPISNIK 
 

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 29. svibnja  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 17 vijećnika. 
Osim vijećnika bili su nazočni: Mišo Krstičević,gradonačelnik,zamjenik gradonačelnika 
Zoran Majstrović , pročelnik JUO-a Izvor Škubonja, voditeljica pododsjeka za opće i 
pravne poslove Sanja Marić,voditelj Pododsjeka za proračun i financije  Mijo Šuman,  te 
predstavnici medija.  

 
  

Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na 
postavljena vijećnička pitanja. 
 
Vijećnik Krešimir Vejić nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno u 
svezi visine iznosa potraživanja prilikom primopredaje vlasti budući kako navodi nije 
dobio konkretan odgovor. 
Zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno oko  završetka izvođenja radova na 
gradskom groblju “Laniština”. 
 
Vijećnik Ante Vuković zadovoljan je odgovorom na vijećničko pitanje u svezi donošenja 
Programa o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada 
Ploča. 

  
  

Vijećnik Krešimir Šunjić zadovoljan je odgovorima na postavljena vijećnička pitanja što 
se tiče izgradnje javne rasvjete u Rogotinu i izgradnje biciklističkih staza na lokacijama u 
Gradu. 
Djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno predsjedniku Gradskog 
vijeća u svezi transparentnog i pravovremenog objavljivanja odgovora na vijećnička 
pitanja. 

 
 
Vijećnik Josip Ostojić zadovoljan je odgovorom na postavljeno pitanje u svezi planiranja 
postavljanja LED javne rasvjete u Gradu Pločama. 
 
 
Vijećnik Milenko Karić zadovoljan je odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje što se 
tiče poduzetih radnji oko poziva na dostavu projektnih prijedloga za  “Zaželi”. 



 
Vijećnik Jurica Šunjić zadovoljan je odgovorima na vijećnička pitanja postavljena oko  
dogovora s Županijom u svezi poslovanja laboratorija u Pločama kao I odgovorom na 
pitanje dodjele jednokratnih novčanih naknada za sportaše koji ostvare znakovite 
rezultate na državnoj razini. 
 
 
 

 VIJEĆNIČKA PITANJA 
  

 

Vijećnik Marjan Scipioni – Klub vijećnika HDZ-HSLS 

 

Pitanje za gradonačelnika Mišu Krstičevića 
1. Je li točna informacija da su tri članice UV-a Dječjeg vrtića Ploče, iz redova Osnivača, 

podnijele ostavke? Ukoliko je informacija točna molio bih Vas da nas upoznate s 

razlozima zbog kojih su podnesene ostavke. Dakle, zbog čega su članice UV-a Dječjeg 

vrtića Ploče, iz redova Osnivača, podnijele ostavke? 

Nadalje, jeste li imenovali nove članove UV-a Dječjeg vrtića Ploče? 

Ako jeste, tko su novi članovi UV-a., 

 

 Pitanje za pročelnika 

2. Gosp. Pročelniče mogu li konačno dobiti odgovor na moje pitanje: imam li ili nemam 

pravo, kao gradski vijećnik i član Odbora za izbor i imenovanje, dobiti materijale tj. 

Programe kandidata za ravnatelja JU Izvor? Naime, u četvrtak mi je na odboru kazano 

kako ću ih dobiti u petak. U petak sam dobio poziv te mi je kazano kako materijale 

najvjerovatnije ne mogu dobiti, ali da se čeka Vaš odgovor i Vaše mišljenje. Vi ste mi 

jučer kazali kako materijale najvjerovatnije mogu dobiti, ali da ćete još jedanput 

provjeriti. Odgovor, kao ni materijale još uvijek nisam dobio. Pitam se čemu tolika 

tajnovitost. Pitanje je jednostavno: imam li ili nemam pravo na spomenute materijale? 

 

Vijećnik Krešimir Šunjić 

Pitanje za zamjenika gradonačelnika 

1.Gospodine dogradonačelniče,  

što mislite poduzeti po pitanju palmi na području MO Rogotin koje su uginule tijekom 

velikih hladnoća prije par godina? 

 

 

  

Vijećnik Dalibor Žderić 

Pitanja za gradonačelnika 

1. Postoji li bilo kakva mogućnost isplate božićnice umirovljenicima u 2018. godini? 

2. Dokle je došla izrada dokumentacije za izvođenje radova na tunelu u Stablini? 

 

 

     Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća. 



 
     D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika 7.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 10. travnja 2018. 

godine  

2. Izvješće Mandatnog odbora 

3. Prijedlog za dodjelu nagrada Grada Ploča 

4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Ploča za razdoblje 2018.-2021-godine 

5. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za pružanje dimnjačarskih 

usluga na području Grada Ploča i ponavljanje postupka davanja koncesije 

6. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Ploča i izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Ušće 

T3 u Pločama u istom postupku 

 

Prije glasovanja o dnevnom redu predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 
16 vijećnika. 
 
 

     Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red. 
 
 

 
   Vijeće je većinom glasova ( sa 13 glasova “ za „ i 3 „suzdržana“) donijelo 

 
                    D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 7.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 10. travnja 2018. 

godine  

2. Izvješće Mandatnog odbora 

3. Prijedlog za dodjelu nagrada Grada Ploča 

4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Ploča za razdoblje 2018.-2021-godine 

5. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za pružanje dimnjačarskih 

usluga na području Grada Ploča i ponavljanje postupka davanja koncesije 

6. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Ploča i izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Ušće 

T3 u Pločama u istom postupku 

 

 
 

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



I. TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 7.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 10. 

travnja 2018. godine  

 
Vijeće je većinom glasova ( sa 15 glasova „za „ a 1 vijećnik se nije izjasnio) donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 

Usvaja se Zapisnik 7.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 10. travnja 2018. 

godine  

 
II. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće Mandatnog odbora 

Predsjednica Mandatnog odbora Alena Tomašević Žderić podnijela je izvješće o 

prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti vijećnice Gradskog vijeće 

kao zamjene. 

 

Vijeće je primilo na znanje slijedeći 

 

    Z A K LJ U Č A K 

       

1. Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatnog odbora o mirovanju mandata 

vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjene vijećnika u Gradskom vijeću Grada 

Ploča kako slijedi: 

 

a) Utvrđuje se da vijećniku Ivanu Karamatiću, izabranom sa kandidacijske liste grupe 

birača nositelja Nike Orepića od dana 17. svibnja 2018. godine mandat u Gradskom 

vijeću miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti, na temelju pisane obavijesti. 

 

b) Utvrđuje se da Ivana Miličević, neizabrana kandidatkinja sa kandidacijske liste grupe   

birača nositelja Nike Orepića od 17. svibnja 2018. godine obnaša dužnost zamjenice 

vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ploča umjesto Ivana Karamatića, sukladno 

pisanoj obavijesti nositelja Kandidacijske liste grupe birača Nike Orepića. 

 

Nakon što je predsjednik Vijeća pročitao tekst prisege člana Gradskog vijeća Grada 

Ploča, vijećnica Ivana Miličević je prisegnula te potpisala tekst prisege. 

 
 

III. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog za dodjelu nagrada Grada Ploča 

Prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja iznijela je predsjednica Odbora Jelena 

Medak. 

Stav Kluba vijećnika HDZ-HSLS dao je vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Alena Tomašević Žderić, vijećnici Krešimir 

Šunjić i Krešimir Vejić. 

 

 



Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje da se nagrada  Grada Ploča za životno djelo  

u 2018. godini dodijeli Anti Karamatiću iz Banje. 

Za ovaj prijedlog glasovala je 8 vijećnika, 2 su bila protiv i 7 suzdržanih, pa je 

predsjednik Vijeća utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se osobna nagrada  Grada Ploča 

u 2018. godini dodjeli Slobodanu Bobi Grujičiću. 

 
            Vijeće je jednoglasno glasova (sa 17 glasova „za“ ) donijelo  
 
 
     Z A K LJ U Č A K 

Grad Ploče u 2018. godini dodjeljuje osobnu Nagradu Grada Ploča Slobodanu Bobi 

Grujičiću  iz Rijeke za aktivno promicanje glazbene kulture  na području Grada 

Ploča u prethodnoj godini. 

 

 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se osobna nagrada  Grada Ploča u 

2018. godini dodjeli Luki Gašparu iz Ploča. 
 

Vijeće je jednoglasno glasova (sa 17 glasova „za“ ) donijelo  
 
     Z A K LJ U Č A K 

Grad Ploče u 2018. godini dodjeljuje osobnu Nagradu Grada Ploča Luki  Gašparu  

iz Ploča za doprinos u razvoju športa i športske kulture  na području Grada Ploča u 

prethodnoj godini. 

 
 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se skupna nagrada u 2018. godini 

dodjeli streljačkom klubu Prestige iz Ploča. 
 
 

Vijeće je jednoglasno glasova (sa 17 glasova „za“ ) donijelo  
 
     Z A K LJ U Č A K 

Grad Ploče u 2018. godini dodjeljuje skupnu Nagradu Grada Ploča Streljačkom 

klubu „Prestige“iz Ploča za izniman doprinos  u promicanju športa i postignute 

rezultate u streljaštvu u prethodnoj godini . 

 

 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se skupna nagrada u 2018. godini 

dodjeli malonogometnom klubu „Maslina“ iz Ploča. 

 

 

 



Vijeće je jednoglasno glasova (sa 17 glasova „za“ ) donijelo  
 
 
 

 
     Z A K LJ U Č A K 

Grad Ploče u 2018. godini dodjeljuje skupnu Nagradu Grada Ploča 

Malonogometnom klubu „Maslina“ iz Ploča za  promicanje i organizaciju 

društvenih i športskih aktivnosti na području Grada Ploča u prethodnoj  godini. 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Grada Ploča za razdoblje 2018.-2021-godine 

Obrazloženje o ovoj točki dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 
Škubonja. 
Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Jelena Medak. 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno ( sa 14 glasova „za“) donijelo 
 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Ploča za razdoblje 2018.-2021-godine 

 
 

 
V.  TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za pružanje 

dimnjačarskih usluga na području Grada Ploča i ponavljanje postupka davanja 

koncesije 

Obrazloženje o ovoj točki 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 14 vijećnika. 
 
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 14 glasova „za“) donijelo 
 

Odluku 

 o poništenju postupka davanja koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na 

području Grada Ploča i ponavljanje postupka davanja koncesije 

 

 

 

 



VI. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča i izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke 

namjene Ušće T3 u Pločama u istom postupku 

Obrazloženje o ovoj točki 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 vijećnici Krešimir Vejić, Ante Vuković, vijećnica Tatjana 
Pavić, gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 
Škubonja. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika. 
 
Vijeće je većinom glasova (sa 15 glasova „za“ i 1  „suzdržanim“ glasom) donijelo 
 
 

Odluku 

 o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča i 

izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Ušće 

T3 u Pločama u istom postupku 

 
 
 
 

 
 

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 18,00 sati. 
 
 
 
Zapisala       Predsjednik 
Sanja Marić       Niko Orepić 
  

 
 


