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10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča 
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ZAPISNIK 

 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21.lipnja 2018. godine u Pučkom 

otvorenom učilištu. 

Sjednica je započela u 17,00 sati. 

Sjednicom je predsjedavao Niko Orepić, predsjednik Gradskog vijeća. 

Nakon prozivke koju je izvršila voditeljica Pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja 

Marić, predsjednik Vijeća je konstatirao da je na današnjoj sjednici nazočno 16 vijećnika. 

Odsutan je bio vijećnik Dalibor Žderić-opravdano. 

Osim vijećnika bili su nazočni: Mišo Krstičević,gradonačelnik,zamjenici gradonačelnika 

Zoran Majstrović i Ivan Marević , pročelnik JUO-a Izvor Škubonja, voditeljica 

Pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić,voditelj Pododsjeka za proračun i 

financije  Mijo Šuman,  te predstavnici medija.  

 

 Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 

Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na 

postavljena vijećnička pitanja. 

 

Vijećnik Krešimir Šunjić na pitanje postavljeno u svezi palmi koje su uginule tijekom 

velikih hladnoća prije par godina, na području MO Rogotin, zadovoljan je dobivenim 

odgovorom. 

 

Vijećnik Krešimir Vejić na pitanje postavljeno u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS a u 

svezi imenovanja direktora Autobusnog kolodvora Ploče bez provođenja natječaja ističe 

kako nije zadovoljan odgovorom budući nije dobio konkretan odgovor. 

 

Vijećnik Krešimir Vejić ističe kako nije dobio odgovor na vijećničko pitanje što se tiče 

uvjeta za imenovanja direktora Turističke zajednice Grada Ploča. 

 

Vijećnik Marjan Scipioni na pitanje postavljeno u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS na 8. 

sjednici Gradskog vijeća  a u svezi imenovanja novih članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Ploče kaže kako je dobio odgovor, te napominje kako nije u redu da informaciju o 

imenovanju istih, vijećnici saznaju iz medija. 

 

 

 VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

 Vijećnica Jelena Medak 

 

Pitanje za gradonačelnika 

 

1. Jeste li upoznati s navodima o kršenju radne odgovornosti i povredi radne obveze 

uzrokovanim skrivljenim ponašanjem radnika u Komunalnom održavanju, a odnosi se na 



otuđenje imovine poslodavca? Ukoliko jeste, možete li nas izvijestiti o činjenicama i 

eventualnim daljnjim postupcima’? 

Molim pisani odgovor. 

 

 

Vijećnica Tatjana Pavić 

 

Pitanje za gradonačelnika 

 

1. Da li je objekt na č.z. 931/1 k.o. Ploče površine 65 m2 od fizičke osobe otkupljen 

temeljem vlasništava ili nekog drugog stvarnog prava. Kako je utvrđena kupovna cijena 

od 1.000,00 kuna po m2? 

Pisani i usmeni odgovor. 

 

Vijećnik Krešimir Šunjić 

 

Pitanje za gradonačelnika 

 

POSLOVNI REZULTAT KOMUNALNOG ODRŽAVANJA D.O.O. 

1. Nedavno smo imali prilike saznati da je gradonačelnik kao Skupština društva Komunalno 

održavanje d.o.o. donio odluku o rasporedu dobiti Komunalnog održavanja d.o.o. za 

2017. godinu  u zadržanu dobit. Budući da je prilikom uručivanja izvanrednog otkaza 

tadašnjem direktoru društva Ivici Žulju zamjerena  i, kako je rekao gradonačelnik 

„primjena neodgovarajućih računovodstvenih politika da bi se neistinito prikazala  dobit 

koja u stvari ne postoji“, molimo za obrazloženje gradonačelnika kako se dogodilo da je 

potpisao odluku od zadržavanju dobiti koja ne postoji i jesu li računovodstvene politike 

koje je nazivao pogrešnim promijenjene? Ako nisu promijenjene, zašto nisu, s obzirom 

na protek vremena? Ili gradonačelnik priznaje da je dobit postojeća (što je u stvari, 

potpisom za raspored dobiti priznao), a njegova izjava o nepostojanju dobiti i primjeni 

računovodstvenih politika netočna, odnosno politikanska, sa svrhom obmanjivanja 

javnosti i davanja nezakonitog izvanrednog otkaza? 

Pisani odgovor. 

 

 

Vijećnik Jurica Šunjić 

 

Pitanje  za gradonačelnika 

 

1. Zašto se Upravno vijeće Javne ustanove „Izvor“ oglušilo na dopis radnika u svezi 

sistematizacije radnih mjesta? 

2. Da li razmišljate o ukidanju prireza u dogledno vrijeme? 

Pisani odgovor. 

 

Vijećnik Ivan Kušurin 

 

Pitanja za zamjenika gradonačelnika Ivana Marevića 



 

1. Vidio sam u brošurama Pločanskog ljeta da nije napisana proslava zaštitnika Staševice 

Sv. Staša. Možete li mi reći zašto nije upisano u brošure? Hvala!!! 

2. Kao što se vidi da se nasipaju plaže u gradu Pločama i drugim mjesnim odborima. Recite 

mi kad bi se mogla nasipat plaža na Staševici? Hvala!!! 

 

Vijećnik Marjan Scipioni – Klub vijećnika HDZ-HSLS 

 

Pitanje za gradonačelnika 

 

1. Budući da je na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljena 

obavijest za potencijalne prijavitelje da će se danom 4.9.2018. godine ponovo otvoriti 

poziv na dostavu projektnih prijedloga  „energetska obnova i korištenje obnovljivih 

izvora energije u zgradama javnog sektora“, a riječ je o vrlo važnom pozivu za kojeg je 

osigurano 300 milijuna kuna, molim vas da mi odgovorite priprema li Grad Ploče prijavu 

na ovaj poziv i ako priprema, za koje objekte, te u kojoj je fazi izrada dokumentacije i 

ishođenje potrebnih suglasnosti. 

Molim pisani odgovor. 

 

Vijećnik Marjan Scipioni 

 

Pitanje za gradonačelnika 

 

1. U proračunu za 2018. godinu planirano je 300.000,00 kuna za sufinanciranje školskih 

knjiga. Riječ je o iznosu koji je planiran i realiziran i prethodnih godina, kada je Proračun 

Grada bio kud i kamo manji.Ministarstvo financija i porezna reforma omogućili su nam 

da iznos sredstava fiskalnog izravnavanja u Proračunu za 2018. godinu, iznosi 

8.200.000,00 kuna. S tim u svezi pitam: Može li i hoće li Grad u cijelosti financirati 

nabavku školskih knjiga za sve osnovnoškolce s područja Grada? 

Navedeno financiranje školskih knjiga ne odnosi se na školske knjige za prvaše, obzirom 

da će Županija i ove godine financirati nabavku školskih knjiga za sve prvaše s područja 

Županije. 

Molim pisani odgovor. 

 

Pitanje za zamjenika gradonačelnika gosp. Majstrovića 

 

1. Na petoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj 15.12.2017. godine, postavio sam Vam 

vijećničko pitanje  u svezi sanacije asfaltnog „dječjeg igrališta“ u Kominu. 

Naime, igralište koje je u vlasništvu Grada , nalazi se u veoma lošem stanju. 

Odgovorili ste mi da ćete izaći  na teren, snimiti situaciju, izraditi odgovarajući 

troškovnik i pristupiti sanaciji istog. Gospodine Majstroviću, što je Grad poduzeo u 

svezi sanacije spomenutog igrlišta  

Molim pisani odgovor. 

 

 

 



     Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi Dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća. 

 

     D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika 9.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 6.lipnja 2018. 

godine  

2. Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.806/1, dio č.z.806/4 i dio 

č.z. 806/5,  sve u k.o. Ploče, u ulici Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče 

3. Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.430 k.o. Ploče, u ulici Tina 

Ujevića, Ploče 

4. Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.931/1 k.o. Ploče,u 

Dalmatinskoj ulici, Ploče 

5. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja JU za komunalne djelatnosti „Izvor“ 

Ploče 

6. Donošenje odluke o prodaji zemljišta po raspisanom natječaju ( dio č.z.2196, dio 

č.z.2201/5, i dio č.z.2175/2, sve u k.o. Ploče) najpovoljnijem ponuditelju 

 

Predsjednik Vijeća predložio je  dopunu dnevnog reda točkama kako slijedi: 

- Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti 

- Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

                     

 

 

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 s dopunama. 

 

 

 

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

 

                    D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika 9.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 6.lipnja 2018. 

godine  

2. Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.806/1, dio č.z.806/4 i dio    č.z. 

806/5,  sve u k.o. Ploče, u ulici Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče 

3. Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.430 k.o. Ploče, u ulici Tina 

Ujevića, Ploče 

4. Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.931/1 k.o. Ploče,u Dalmatinskoj 

ulici, Ploče 

5. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja JU za komunalne djelatnosti „Izvor“ Ploče 



6. Donošenje odluke o prodaji zemljišta po raspisanom natječaju ( dio č.z.2196, dio 

č.z.2201/5, i dio č.z.2175/2, sve u k.o. Ploče) najpovoljnijem ponuditelju 

7. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti 

8. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

 

 

 

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

 

 

 

         I.TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 9.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 6.lipnja 2018. 

godine 

 

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

 

     Z A K LJ U Č A K 

 

Usvaja se zapisnik 9.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 6.lipnja 2018. godine. 

 

 

 

II.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.806/1, dio č.z.806/4 i dio 

č.z. 806/5,  sve u k.o. Ploče, u ulici Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče 

 

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. 

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

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

 

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

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

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča 

 

I. 

Donosi se odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča- čestice zemljišta- dio č.z 

806/1 k.o. Ploče, odnosno dio 5992/1 k.o Baćina , površine 17 m², dijela č.z.806/4 k.o. 

Ploče, odnosno dio 5992/1 k.o. Baćina, površine 976 m² , i dijela  č.z. 806/5 k.o. Ploče 

,odnosno dio 5992/1 k.o. Baćina, površine 492 m² u ulici Fra Andrije Kačića Miošića  u 

Gradu Pločama- stambene namjene,( ukupne kvadrature 1.485 m²,  (ukupnog  početnog 



iznosa za natječaj  1485 m² x 703,70 kn/m²=1.044.982,00 kn ) ). -prema preglednoj 

situaciji-predparcelaciji, izrađenoj od Ureda ovlašetenog inženjera geodezije Boška 

Pavlovića, kako slijedi: 

 

II. 

 

-   Ponuditelj za jamstvo ponude uplaćuje 10% jamčevine od početne cijene u korist 

Grada Ploča – gradskog  proračuna br: – gradskog proračuna HR4023400091833500008, 

Model 68,Poziv na broj:7889-OIB uplatitelja. 

-    Ugovor o kupnji nekretnine za koju je ponuditelj dostavio ponudu koja je na natječaju 

ocijenjena najboljom, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih 

strana, zaključit će se u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana izbora ponuditelja  

- Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Ploča gosp.Mišo Krstičević, za potpis 

kupoprodajnog ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za nekretninu po provedenom 

natječaju.  

-   Nekretnina se prodaje po principu –viđeno-kupljeno. 

-    Grad Ploče zadržava pravo poništiti natječaj za nekretninu, pravo ne    prihvatiti niti 

jednu ponudu,  te pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije 

potpisivanja kupoprodajnog ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju i bez 

obveze obrazložiti svoje odluke. 

-    Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja u      

„Narodnim novinama”,oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici  Grada 

Ploča. 

 

III.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.430 k.o. Ploče, u ulici Tina 

Ujevića, Ploče 

 

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. 

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

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

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić, Krešimir Vejić, vijećnica Tatjana 

Pavić,gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 

Škubonja. 

 

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

Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržanih“) donijelo 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča 

 

I. 



Donosi se odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča- čestice zemljišta- dio č.z 

zemljišta- dio č.z 430 k.o. Ploče, odnosno dio 5992/1 k.o Baćina , površine 825 m² u ulici  

Tina Ujevića u Gradu Pločama- stambene namjene. Ukupna kvadratura nevedenie čestice 

je 825 m². Utvrđuje se  početna cijena od 592,90 kn/m², za nekretninu (ukupnog  

početnog iznosa za natječaj  825 m² x 592,90 kn/m²=489.140,00 kn ) -prema preglednoj 

situaciji-predparcelaciji, izrađenoj od Ureda ovlašetenog inženjera geodezije Boška 

Pavlovića, kako slijedi: 

 

II. 

-   Ponuditelj za jamstvo ponude uplaćuje 10% jamčevine od početne cijene u korist   

Grada Ploča – gradskog  proračuna br: – gradskog proračuna HR4023400091833500008, 

Model 68,Poziv na   broj:7889-OIB uplatitelja. 

-  Ugovor o kupnji nekretnine za koju je ponuditelj dostavio ponudu koja je na natječaju 

ocijenjena najboljom, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih 

strana, zaključit će se u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana izbora ponuditelja  

- Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Ploča gosp.Mišo Krstičević, za potpis 

kupoprodajnog ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za nekretninu po provedenom 

natječaju.  

          -  Nekretnina se prodaje po principu –viđeno-kupljeno. 

                     -  Grad Ploče zadržava pravo poništiti natječaj za nekretninu, pravo ne    prihvatiti niti   

jednu ponudu,  te pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije 

potpisivanja kupoprodajnog ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju i bez 

obveze obrazložiti svoje odluke. 

-  Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja u :   

„Narodnim novinama”,oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici  

Grada Ploča. 

 

         III. 

Ova odluka će se objaviti u “ Službenom glasniku Grada Ploča.“ 

 

 

      IV.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o prodaji nekretnine-zemljišta, dio č.z.931/1 k.o. Ploče,u 

Dalmatinskoj ulici, Ploče 

 

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. 

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

 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, vijećnica Tatjana Pavić i pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja. 

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



 

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

 

 

                                                    O D L U K U 

 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča 

 

 

I. 

Donosi se odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča- čestice zemljišta- dio č.z  

931/1 k.o. Ploče, odnosno dio 4559/30 k.o Komin-stari, površine 10.000 m² u Dalmatinskoj 

ulici  u Gradu Pločama- poslovne namjene. Ukupna kvadratura nevedenie čestice je 10.000 

m². Utvrđuje se  početna cijena za natječaj od 260,00 kn/m², za nekretninu (ukupnog  

početnog iznosa za natječaj  10.000 m² x 260,00 kn/m²= 2.600.000,00 kn)  -prema 

preglednoj situaciji-predparcelaciji, izrađenoj od Ureda ovlašetenog inženjera geodezije 

Boška Pavlovića, kako slijedi: 

 

II. 

 

-Ponuditelj za jamstvo ponude uplaćuje 10% jamčevine od početne cijene u korist Grada 

Ploča – gradskog  proračuna br: – gradskog proračuna HR4023400091833500008, Model 

68,Poziv na broj:7889-OIB uplatitelja. 

-Ugovor o kupnji nekretnine za koju je ponuditelj dostavio ponudu koja je na natječaju 

ocijenjena najboljom, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih 

strana, zaključit će se u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana izbora ponuditelja  

-Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Ploča gosp.Mišo Krstičević, za potpis kupoprodajnog 

ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za nekretninu po provedenom natječaju.  

-Nekretnina se prodaje po principu –viđeno-kupljeno. 

-Grad Ploče zadržava pravo poništiti natječaj za nekretninu, pravo ne prihvatiti niti jednu 

ponudu,  te pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja 

kupoprodajnog ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju i bez obveze obrazložiti 

svoje odluke. 

- Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja u  

„Narodnim novinama”,oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici  Grada 

Ploča. 

 

         III. 

 Ova odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Ploča.“ 

 

 

V. TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja JU za komunalne djelatnosti „Izvor“ 

Ploče 



Prijedlog  Odbora za izbor i imenovanje iznio je predsjednik Odbora Josip Ostojić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS stav je iznio vijećnik Marjan Scipioni. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici  Siniša Marinović, Milenko Karić, Josip Ostojić, 

Marjan Scipioni i vijećnica Tatjana Pavić. 

 

 

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

   

ODLUKU 

o imenovanju ravnatelja JU za komunalne djelatnosti "IZVOR" Ploče 

 

I. 

Imenuje se Boris Palac iz Ploča za ravnatelja JU za komunalne djelatnosti "IZVOR" 

Ploče, na vrijeme od 4 godine,  počevši od 01. srpnja 2018. godine. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Ploča". 

 

 

 

 

    VI.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o prodaji zemljišta po raspisanom natječaju ( dio č.z.2196, dio 

č.z.2201/5, i dio č.z.2175/2, sve u k.o. Ploče) najpovoljnijem ponuditelju 

 

 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 ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je iznio predsjednik Odbora Siniša 

Marinović. 

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

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

 

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

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča -dio č.z 2196 k.o. Ploče, odnosno 

4559/219k.o.Komin stari, površine 6283 m²,i dijela č.z.2201/5 ko. Ploče, odnosno dijela  

4559/27 k.o. Komin stari, površine 3 m² i dijelu č.z. 2175/2 k.o.Ploče, odnosno 4559/27 

k.o.Komin stari, površine 1218 m² u Poduzetničkoj zoni Vranjak III-Ploče , poslovne 

namjene.Ukupna kvadratura nevedenih čestica je 7.503,0 m². 

 

I. 



Grad Ploče po raspisanom i provedenom natječaju, podzeću „Ploče-Šped“ d.o.o., 20 340 

Ploče, Trg kralja Tomislava 8,  kao najpovoljnijem ponuditelju prodaje nekretninu - dio č.z 

2196 k.o. Ploče, odnosno 4559/219k.o.Komin stari, površine 6283 m², dijela č.z.2201/5 ko. 

Ploče, odnosno dijela  4559/27 k.o. Komin stari, površine 3 m² i dijela č.z. 2175/2 k.o.Ploče, 

odnosno 4559/27 k.o.Komin stari, površine 1218 m² u Poduzetničkoj zoni Vranjak III-Ploče 

, poslovne namjene, ukupne kvadrature čestica 7.503,0 m². 

 

II. 

 

  

Grad Ploče,  kupcu „Ploče-Šped“ d.o.o., 20 340 Ploče, Trg kralja Tomislava 8. prodaje 

nekretninu-zemljište po cijeni od 118,01 kn/m², odnosno 7.503,0 m² x 118,01 kn/m²= 

885.429,03 kn. Porez na kupoprodajnu cijenu nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac. 

Nekretnina se prodaje po principu viđeno-kupljeno. 

 

III. 

 

  Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Ploča da na temelju ove odluke sklopi ugovor sa 

„Ploče- Šped“ d.o.o., 20 340 Ploče, Trg kralja Tomislava 8. o  prodaji nekretnine iz točke I. 

ove odluke. 

 

IV. 

Ova odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Ploča.“ 

 

 VII.TOČKA DNEVNOG REDA 

  Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti 

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje iznio je predsjednik Josip Ostojić. 

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

 

 

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

 

 

                                                       O D L U K U 

 
1. Ivan Karamatić razrješava se dužnosti člana Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća   

Grada Ploča. 

2. Niko Orepić imenuje se za člana Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada 

Ploča. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Ploča“. 

 

 



      VIII.TOČKA DNEVNOG REDA 

     Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje iznio je predsjednik Josip Ostojić. 

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

                     

 

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

 

 

O D L U K U 

 

1. Ivan Karamatić razrješava se dužnosti člana Odbora za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća 

Grada Ploča. 

2. Ivana Miličević imenuje se za člana Odbora za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada 

Ploča. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Ploča“. 

 

 

 

 
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u  sjednicu u 19 ,00 sati. 

 

 

Zapisala          Predsjednik 

Sanja Marić          Niko Orepić 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


