REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 24.srpnja 2018. godine

ZAPISNIK
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24. srpnja 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 15 vijećnika.
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, ravnatelj JU za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” Boris Palac i predsjednik
Upravnog vijeća JU “Izvor Ploče” Ivo Karamatić , te predstavnici medija.
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na
postavljena vijećnička pitanja.
Vijećnica Jelena Medak na pitanje postavljeno u svezi kršenje radne odgovornosti i
povredi radne obveze uzrokovane skrivljenim ponašanjem radnika u Komunalnom
održavanju dobila je odgovor s kojim nije zadovoljna te traži dodatni odgovor od direktora
Komunalnog održavanja.
Vijećnica Tatjana Pavić zadovoljna je odgovorom na pitanje postavljeno u svezi otkupa
kao i utvrđene kupovne cijene objekta na č.z.931/1 k.o. Ploče.
Vijećnik Jurica Šunjić zadovoljan je odgovorima na pitanja postavljena u svezi dopisa
radnika JU Izvor upućenog Upravnom vijeću ustanove a što se tiče sistematizacije radnih
mjesta kao i na pitanje oko ukidanja prireza.
Na sjednicu je pristigao vijećnik Krešimir Šunjić pa je predsjednik Vijeća utvrdio da je na
sjednici nazočno 16 vijećnika.
Vijećnik Ivan Kušurin zadovoljan je odgovorima na pitanja koja se tiču navođenja
proslave sv. Staša u brošure Pločanskog ljeta kao i na pitanje postavljeno oko nasipanja
plaže na Staševici.
Vijećnik Marjan Scipioni zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u ime Kluba
vijećnika HDZ-HSLS oko pripreme prijave za poziv na natječaj na dostavu projektnih
prijedloga „energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog
sektora“ od strane Grada Ploča.
Nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno oko financiranja školskih knjiga u
cijelosti za sve osnovnoškolce s područja Grada Ploča. Smatra da se pitanje financiranja

može riješiti preraspodjelom sredstava u proračunu Grada Ploča u dodatnom iznosu od
300.000,00 kuna.
Zadovoljan je odgovorom na postavljeno 3. pitanje u svezi sanacije „dječjeg igrališta“ u
Kominu te se nada da će se što prije pristupiti sanaciji istog.
Vijećnik Krešimir Šunjić djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno što
se tiče obrazloženja gradonačelnika u svezi donošenja odluke o rasporedu dobiti
Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče.
Na sjednicu je pristigao vijećnik Ante Vuković pa je predsjednik Vijeća utvrdio da je na
sjednici nazočno 17 vijećnika.
VIJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnica Jelena Medak
1. Tražim dodatno obrazloženje od direktora Komunalnog održavanja na već postavljeno
pitanje gradonačelniku s 10. sjednice Gradskog vijeća od 21.06.2018. godine.
Vijećnik Severin Krželj
Vijećnička pitanja za gradonačelnika
1. G. Gradonačelniče, upoznati ste s problemom istočnog parka do Robne kuće, kojeg uredno
uređuju sve bivše, a i ova vlast već 20 godina na teret građana Ploča. PLS zanima šta ćete
poduzeti u vezi ovog problema, jer koliko je nama poznato imate samo dvije opcije, da g.
Lučiću netko iz grada konačno pošalje račune i da počne plaćati svoje račune, ili da ga
date na sud pa da naplatite koliko toliko (voda, radni sati, gnojidba).
Za ovaj problem se saznalo kad je naš bivši župnik zatražio lokaciju za spomenik Franji
Tuđmanu , sredinom 2014. godine, pa dobio negativan odgovor da to sporno zemljište nije
u vlasništvu Grada, nego privatni posjed od g. Lučića. I sad se postavlja pitanje što su
radili svi bivši pročelnici i djelatnici gradske uprave i poglavarstva, kako nisu znali za ovaj
problem, ili su znali i uzimali.
Ovo isto pitanje smo postavljali bivšoj vlasti, ali bez odgovora.
Molimo Vas usmeni i pismeni odgovor
.
2. G. Gradonačelniče što ste poduzeli da se gradska putnička obala vrati pod ingerenciju
Grada Ploča. Kao što vam je možda poznato mi smo jedini grad u Hrvatskoj koji se nalazi
na moru a nema svoju obalu, a sve zahvaljujući pločanskim domoljubima u Lučkoj upravi
i Luci d.d., koji dali na višegodišnju koncesiju koju ne plaćaju. Prihod od putničke obale ili
gradske rive je preko milijun kuna godišnje koji je otišao u privatne ruke. Je li vama
normalno da Jadrolinija do sada nikad nije plaćala vez na pločanskoj rivi ali zahvaljujući
novom privatnom koncesionaru sad taj novac ide di je išao zadnjih 50 godina. Pa kakvi
smo to ljudi, sramota…….
Vijećnik Milenko Karić
Pitanje za dogradonačelnika Marevića
1. Poštovani,

Ugovor o izgradnji poduzetničko – impulsnog centra u Pločama potpisan je 27.06.2018.
godine između Županije i tvrtke Medius d.o.o. s predviđenim rokom izgradnje od 365
dana. Da li su započeli radovi na izgradnji, ako nisu kada će započeti i koja je konkretno
uloga Grada Ploča u izgradnji poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama,
odnosno da li Grad Ploče sudjeluje s određenim aktivnostima u izgradnji poduzetničko –
impulsnog centra u Pločama.
Vijećnica Tatjana Pavić
Pitanje za gradonačelnika
1. 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 knjiženja, koliko je izvršeno otpisa potraživanja po kojim
kriterijima, tko je utužen, te na koji način izbjeći da se greške ponove.
Molim pisani odgovor.

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 11. sjednice Gradskog
vijeća kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21. lipnja
2018. godine
2. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove za
komunalne djelatnosti “Izvor“ Ploče
3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijsko-poslovne zone
Vranjak 2 (IK) u Pločama
4. Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Ploča
5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
6. Prijedlog zaključka o početku postupka jednostavne nabave usluga deratizacije na
području Grada Ploča
7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na području
Grada Ploča
Predsjednik Vijeća predložio je i dopunu dnevnog reda s točkom koja glasi:
„Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za članove Upravnog vijeća JU za
komunalne djelatnosti „Izvor Ploče“ Ploče

Vijećnik Krešimir Vejić u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS predložio je dopunu dnevnog
reda s točkom koja glasi :“Prijedlog Rebalansa Grada Ploča za 2018. godinu“.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda vijećnika
Krešimira Vejića u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS.
Za ovaj prijedlog glasovalo je 7 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik
Vijeća utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red s dopunom.
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 4“suzdržana ) donijelo

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21. lipnja
2018. godine
2. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove za
komunalne djelatnosti “Izvor“ Ploče
3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijsko-poslovne zone
Vranjak 2 (IK) u Pločama
4. Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Ploča
5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
6. Prijedlog zaključka o početku postupka jednostavne nabave usluga deratizacije na
području Grada Ploča
7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na području
Grada Ploča
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za članove Upravnog vijeća JU za
komunalne djelatnosti „Izvor Ploče“ Ploče
Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu.
I.TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21. lipnja
2018. godine
Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova „za“) donijelo
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21.lipnja 2018.
godine.
II.TOČKA DNEVNOG REDA

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove za
komunalne djelatnosti “Izvor “Ploče
Obrazloženje o ovoj točki dao je predsjednik Upravnog vijeća JU za komunalne djelatnosti
„Izvor Ploče“ Ivo Karamatić.
Stav Odbora za Statut i Poslovnik iznijela je predsjednica Odbora Jelena Medak.
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS stav je iznio vijećnik Krešimir Vejić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, vijećnica Tatjana
Pavić, gradonačelnik Mišo Krstičević, pročelnik JUO-a izvor Škubonja, voditelj
Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman i predsjednik Upravnog vijeća JU za
komunalne djelatnosti „Izvor Ploče“ Ivo Karamatić.

Predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 17 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova „za“ ,1 glasom „protiv“ i 7 „suzdržanih“)
donijelo
Z AKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta javne ustanove za komunalne
djelatnosti „Izvor Ploče“, Ploče, kojeg je utvrdilo Upravno vijeće na 10. sjednici,
održanoj 13. srpnja 2018. godine.

III.TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijsko-poslovne
zone Vranjak 2 (IK) u Pločama
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 je utvrdio da je na sjednici nazočno 15 vijećnika.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijsko-poslovne zone Vranjak 2 (IK) u
Pločama
IV.TOČKA DNEVNOG REDA

Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Ploča
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 vijećnik Krešimir Vejić, vijećnica Tatjana Pavić i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

V. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu
Obrazloženje o ovoj točki dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor
Škubonja.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Vuković, Krešimir Šunjić i Krešimir Vejić i
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
VI.TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog zaključka o početku postupka jednostavne nabave usluga deratizacije
na području Grada Ploča
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 vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Izvor Škubonja.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo
Z A K LJ U Č A K
o početku postupka jednostavne nabave usluga deratizacije na području Grada Ploča

VII.TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na
području Grada Ploča
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.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o davanju koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na području Grada Ploča
VIII.TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za članove Upravnog vijeća JU
„Izvor“ 1Ploče
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je vijećnik Milenko Karić.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova „za“) donijelo

ODLUKU
o utvrđivanju iznosa naknade za članove Upravnog vijeća JU „Izvor“ Ploče

Budući je iscrpljen dnevni red sjednica je zaključena u 19,35 sati.

Zapisala
Sanja Marić

Predsjednik
Niko Orepić

