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                         Z A P I S N I K 
9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča 

održane 6. lipnja 2018. godine   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAPISNIK 

 
9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 6. lipnja 2018. godine u Pučkom 
otvorenom učilištu. 
Sjednica je započela u 8,00 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. 
Odsutna je bila vijećnica Tatjana Pavić- opravdano. 
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.  

 
  

 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA 

  

 

 Vijećnik Krešimir Vejić- Klub vijećnika HDZ-HSLS  

 pitanje za gradonačelnika 

 

 

Iako ste u svojim istupima na GV, kao i u medijima pozivali se na transparentnost u praksi 

se događa nešto sasvim drugo. Naime, u gradskoj upravi kao i trgovačkim društvima i 

javnim ustanovama u vlasništvu grada zaposlen je niz ljudi bez javnog natječaja što je 

izuzetno loša praksa koja se nikada prije nije primjenjivala. 

 

Najnoviji slučaj je izbor direktora na Autobusnom kolodvoru d.o.o. gdje je imenovan 

direktor bez ikakvog natječaja te se postavlja pitanje legalnosti takve proceure, a da ne 

govorim koliko je to uopće “transparentno” i moralno.  Još je tragičnije što je bivši 

direktor Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za svoj rad dobio samo pohvale na ovom GV 

prilikom izvješća o radu, čak i od vijećnika koji predstavljaju poziciju. 

Meni je izuzetno drago kad je netko društveno angažiran i prepoznatljiv (trkač, veslač itd. 

kako sam navodi novi direktor na lokalnom  portalu), ali smatrate li kako je to važno za 

mjesto direktora, a ne rezultati i iskustvo u radu! 

Koliko je ispravno to da je jedina referenca novog direktora gosp. Joška Štrbića što je Vaš 

osobni prijatelj i kakvu poruku šaljete svim ostalim građanima Ploča? 

 

Krešimir Vejić – pitanje za gradonačelnika 

 

1. Kako je moguće da se na mjesto direktora TZ imenuje osoba koja ne zadovoljava uvjete 

sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom 



uredu Turističke zajednice općine, grada….. (NN 23/2017) pored niza kandidata koji su 

ispunjavali uvjete. Naime, članak 2. stavak 2. Pravilnika kaže da diretkora Turističke 

zajednice grada mora imati namanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim ili 

upravljačkim poslovima s područja turizma. 

Turističko vijeće je namjerno u natječeju izbacilo ovaj uvjet, prekršilo zakon i Pravilnik 

kako bi mogao biti “uhljebljen podobni” kandidat koji nema odgovarajuće uvjete i što 

mislite kao Skupština TZ poduzeti po tom pitanju I hoćete li inzistirati na poštivanju 

zakonskih propisa nakon što sam Vas upoznao s ovom činjenicom!? 

 

 

Predsjednik Vijeća predložio je  

 

    DNEVNI  RED 

 

 

 

1. Usvajanje zapisnika 8.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 29. svibnja  

2018. godine  

2. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Ploča 

3. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Grada Ploča 

 

 

 

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 jednoglasno ( sa 16 glasova “ za „ ) donijelo 

 
                    D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 8.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 29. svibnja  

2018. godine  

2. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Ploča 

3. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Grada Ploča 

 

 
 



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

I.TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 8.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 29. svibnja  2018. 

godine 

 

 
Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za „ ) donijelo 

 
           Z A K LJ U Č A K 

Usvaja se zapisnika 8.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 29. svibnja  2018. godine 

 

 
II.TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Ploča 

 

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

Izvor Škubonja. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Ante Vuković, Severin Krželj, Zdenko 

Mateljak, gradonačelnik Mišo Krstičević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja 

i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Ive Sršena. 

 

Vijeće je jednoglasno( sa 16 glasova „za“) donijelo 

 

ODLUKU 

o prigovoru Ive Sršena 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

      I. 

Djelomično se Usvaja prigovor Ive Sršena na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici 

napomena, za nekretnine označene kao k.č. 4079 i k.č. 4082 k.o. Komin navede oznaka 

višegodišnjeg nasada, te oznaka sklopljene nagodbe sa Republikom Hrvatskom za  nekretnine 

označene kao k.č. 4079, 4164 i 4082 k.o. Komin. 

 



    II. 

Odbija se u dijelu  u kojem se traži povećanje maksimalne površine za zakup sa 10 

na 15 ha. 

      III. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem djelomično će se 

izmjeniti u skladu s prigovorom Ive Sršena. 

      IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Ante 

Vukovića. 

Vijeće je jednoglasno( sa 16 glasova „za“) donijelo 

 

ODLUKU 

o prigovoru Ante Vukovića 

na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

 Usvaja se prigovor Ante Vukovića na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Ploča, na način da se u 

rubrici napomena za nekretninu označenu kao k.č. 4094 k.o. Komin navede oznaka 

višegodišnjeg nasada u površini od 3,08 ha. 

     II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u 

skladu s osnovanim prigovrom Ante Vukovića.  

      III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Borisa 

Šumana. 

 

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

Vijeće je jednoglasno( sa 15 glasova „za“) donijelo 



      ODLUKU 

o prigovoru Borisa Šumana 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

       I. 

Usvaja se prigovor Borisa Šumana, vlasnika Poljoprivrednog gospodarstva „S.A.M.“, na 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za nekretnine označene kao k.č. 2783 i k.č. 2867 

k.o. Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada a  za nekretninu označenu kao k.č. 2865 k.o. 

Komin navede oznaka oranica.  

      II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

osnovanim prigovrom Borisa Šumana.  

      III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Ante 

Medaka. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo 

 

ODLUKU 

o prigovoru  Ante Medaka 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

      I. 

Usvaja se prigovor Ante Medaka na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča. 

     II.  

Nekretnina označena kao k.č. 3927/1 k.o. Komin izuzet će se iz Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Ploča.  

      III. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 



prigovorom Ante Medaka. 

      IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Ivice Čelića. 

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

 

Vijeće je većinom glasova ( sa 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“) donijelo 

      ODLUKU 

o prigovoru Ivice Ćelića 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Ivice Ćelića na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za 

nekretninu označenu kao k.č. 4044 k.o. Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada.  

II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem izmjeniti će se u skladu s 

prigovorom Ivice Ćelića. 

      III.      

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

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

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Ante 

Šumana. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo 

 

 



              ODLUKU 

o prigovoru Ante Šumana 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

       I. 

Usvaja se prigovor Ante Šumana na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Ploča, na način da se u 

rubrici napomena za nekretninu označenu kao k.č. 4022 k.o. Komin navede oznaka 

višegodišnjeg nasada u površini od 2,561 ha.  

      II. 

Prijedlog  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem djelomično će se 

dopuniti u skladu s prigovrom Ante Šumana.  

      III. 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Vedrana 

Parmaća. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo 

 

          ODLUKU 

o prigovoru Vedrana Parmaća 

na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Vedrana Parmaća na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u 

rubrici napomena za nekretninu označenu kao k.č. 2853 k.o. Komin navede oznaka 

višegodišnjeg nasada u površini od 2,11 ha.  

    II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u 

skladu s osnovanim prigovorom Vedrana Parmaća.  

 

     III. 



 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Tomislava 

Markote. 

 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 14 glasova „za“) donijelo 

 

 

    ODLUKU 

       o prigovoru Tomislava Markote 

                                na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

     

      I. 

Odbija se prigovor Tomislava Markote na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, a koji je 

Prigovor sastavni dio ove Odluke. 

     II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Intrada 

Neretva d.o.o. 

 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 13 glasova „za“) donijelo 

 

     

ODLUKU 

o prigovoru Intrada Neretva d.o.o. 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

       I. 

 Djelomično se usvaja prigovor Intrada Neretva d.o.o. na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Ploča, na 



način da se u rubrici napomena za nekretninu označenu kao k.č. 2792 navede oznaka 

višegodišnjeg nasada, dok dio nekretnine u površini od 1,94 ha predstavlja oranicu.  

     II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem djelomično će se 

izmjeniti u skladu prigovorom Intrada Neretva d.o.o..  

     III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Darke 

Vuletića. 

 

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

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo 

    ODLUKU 

o prigovoru Darka Vuletića 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

       

       I. 

Djelomično se usvaja prigovor Darka Vuletića na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici 

napomena za nekretninu označenu kao k.č. 3401 k.o. Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada 

u površini od 3,9371 ha. 

      II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem djelomično će se dopuniti u 

skladu s prigovorom Darka Vuletića.  

      III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Mary Jane 

Alice Jerković. 

 



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

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

 

     

ODLUKU 

o prigovoru  Mary Jane Alice Jerković 

                                     na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Djelomično se usvaja prigovor Mary Jane Alice Jerković na prijedlog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način 

da se u rubrici napomena za nekretninu označenu kao k.č. 1901 k.o. Komin navede oznaka 

višegodišnjeg nasada u površini od 1,35 ha. Odbija se prigovor u dijelu u kojem je zatraženo 

pravo prvozakupa na nekretnini označenoj kao k.č. 1901, k.o. Komin. 

II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

prigovorom Mary Jane Alice Jerković. 

      III. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Velibora 

Šumana. 

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

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 14 glasova „za“) donijelo 

 



ODLUKU 

o prigovoru Velibora Šumana 

na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

      I. 

Usvaja se prigovor Velibora Šumana na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u 

rubrici napomena za nekretninu označenu kao k.č. 2789 k.o. Komin navede oznaka 

višegodišnjeg nasada u površini od 0,84 ha, i napomena o sklopljenoj Izvansudskoj 

nagodbi s Republikom Hrvatskom.  

      II. 

Prijedlog  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u 

skladu s  prigovorom Velibora Šumana.  

      III. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Marka 

Sršena. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 14 glasova „za“) donijelo 

 

ODLUKU 

o prigovoru Marka Sršena 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Djelomično se usvaja prigovor Marka Sršena na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici 

napomena za nekretninu označenu kao k.č. 4020 k.o.Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada, 

dok se u preostalom dijelu koji se odnosi na maksimalnu površinu zakupa prigovor odbija. 

 



           II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

prigovorom Marka Sršena. 

               III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Stipe Oršulića. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika. 

Vijeće je većinom glasova ( sa 11 glasova „za“i 1 „suzdržanim“) donijelo 

 

ODLUKU 

o prigovoru Stipe Oršulića 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Stipe Oršulića na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za 

nekretninu označenu kao k.č. 1832 k.o.Komin navede kultura "oranica". 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Jurice 

Dugandžića. 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 14 glasova „za“) donijelo 

 

 



ODLUKU 

      o prigovoru  Jurice Dugandžića 

                          na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Jurice Dugandžića na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za 

nekretninu označenu kao k.č. 4016 k.o. Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada u površini od 

1.76 ha. 

                                                                II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

prigovorom Jurice Dugandžića. 

 

                          III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Vilme Mujić. 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo 

 

 ODLUKU 

o prigovoru Vilme Mujić 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

       I. 

Odbija se prigovor Vilme Mujić na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, kojim prigovara naravi poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države na području Grada Ploča te kojim predlaže da se produži rok javnog 

uvida u prijedlog Programa uz objavu istog na mrežnim stranicama Grada Ploča. 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Željka 

Dugandžića. 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

 

ODLUKU 

o prigovoru Željka Dugandžića 

na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Željka Dugandžića na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča na način da se u rubrici 

napomena za nekretninu označenu kao k.č. 2878 k.o.Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada 

u površini od 0,84 ha. 

 

     II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopunit će se u skladu s 

osnovanim prigovorom Željka Dugandžića. 

 

     III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

    

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Mije Šumana. 

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

   

           ODLUKU 

         o prigovoru Mije Šumana 

                         na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Mije Šumana na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za 

nekretnine označene kao k.č. 131 i 135 k.o. Opuzen I. navede oznaka višegodišnjeg nasada. 

II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopunit će se u skladu s 



osnovanim prigovorom Mije Šumana. 

     III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Radenka Burića . 

Za ovu Odluku glasovalo je 8 vijećnika,1 je bio protiv i 7 suzdržanih, pa je predsjednik Vijeća 

utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Darke Šumana. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

 

 ODLUKU 

o prigovoru  Darka Šumana 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Darka Šumana na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča na način da se u rubrici napomena za 

nekretninu označenu kao k.č. 2834 k.o. Komin, navede oznaka višegodišnjeg nasada, kao i 

činjenica sklopljene izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom. 

II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

osnovanim prigovorom Darka Šumana. 

      III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Brune 

Medaka. 

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

     ODLUKU 

o prigovoru  Brune Medaka 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

      I. 



Usvaja se prigovor Brune Medaka na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča na način da se u rubrici napomena za 

nekretninu označenu kao k.č. 2791 k.o.Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada u površini od 

1.4 ha. 

                                                                II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopunit će se u skladu s 

osnovanim prigovorom Brune Medaka. 

                     III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Marija Vlatkovića. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

ODLUKU 

o prigovoru  Marija Vlatkovića 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Djelomično se usvaja prigovor Marija Vlatkovića na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici 

napomena za nekretninu označenu kao k.č. 3389 k.o.Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada 

u površini od 4 ha, dok se u preostalom dijelu koji se odnosi na maksimalnu površinu zakupa 

prigovor odbija. 

 

       II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

prigovorom Marija Vlatkovića. 

             III. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Jure Stanića. 

Vijeće je većinom glasova ( sa 15 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“) donijelo 

 ODLUKU 



o prigovoru Jure Stanića 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

       I. 

Usvaja se prigovor Jure Stanića na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za 

nekretninu označenu kao k.č. 2860 k.o.Komin navede oznaka višegodišnjeg nasada. 

 

II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

osnovanim prigovorom Jure Stanića. 

 

      III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Lea 

Vuletića. 

Vijeće je jednoglasno ( sa 16 glasova „za“) donijelo 

ODLUKU 

o prigovoru Lea Vuletića 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

       I. 

Djelomično se usvaja prigovor Lea Vuletića na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici 

napomena za nekretnine označene kao k.č. 4107 i 4156 k.o. Komin navede oznaka višegodišnjeg 

nasada u površini od  0,25 odnosno 9,7 ha, te navede činjenica sklopljene izvansudske nagodbe s 

Republikom Hrvatskom. U preostalom dijelu koji se odnosi izuzimanje nekretnina označenih kao 

k.č. 4108/1, 4108/2 i 3886 k.o. Komin prigovor  odbija kao neosnovan. 

                            II.    

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

osnovanim dijelom prigovora Lea Vuletića. 

     III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 



Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prigovoru Milana 

Medaka. 

 

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

Vijeće je jednoglasno ( sa 14 glasova „za“) donijelo 

     ODLUKU 

o prigovoru  Milana Medaka 

                                  na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 

      I. 

Usvaja se prigovor Milana Medaka na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ploča, na način da se u rubrici napomena za 

nekretnine označene kao k.č. 4093 k.o. Komin navede činjenica sklopljenje izvansudske nagodbe 

s Republikom Hrvatskom. 

II. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dopuniti će se u skladu s 

osnovanim prigovorom Milana Medaka. 

      III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

I. TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Grada Ploča 

 

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

Škubonja. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Ante Vuković, Severin Krželj, Zdenko 

Mateljak, Siniša Marinović, Milenko Karić, Marjan Scipioni, gradonačelnik Mišo Krstičević, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja i voditelj Pododsjeka za proračun i 

financije Mijo Šuman. 

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  donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

                                                     zemljištem u vlasništvu RH 

 

                                                                                 I.  

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje 

Grada Ploča, sa prihvaćenim prigovorima a koji su sastavni dio ove Odluke. 

 

                                                                     II.  

Program iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke. 

 

                                                                    III.  

Ova Odluka objavit će se u  „Službenom glasniku“ Grada Ploča a stupa na snagu prvog 

dana od dana objave. 

 

 

 

 

     

 
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 11,00 sati. 

 
 

Zapisala       Predsjednik 
Sanja Marić       Niko Orepić 
  

 
 

 


