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                     ZAPISNIK 

13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča 

održane  23. i 30. listopada 2018. godine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ZAPISNIK 

13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 23. i 30.listopada 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  14 vijećnika. 

Odsutni su bili vijećnici: Dalibor Žderić, Ivan Kušurin i Ante Vuković. 

 

 

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, voditelj Odsjeka za 
prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti Željko Škorić, ravnatelj 
JU “Dom športova Ploča” Petar Cvitanović, ravnateljica JU “Dječiji vrtić Ploče” Ljiljana Bogunović, 
zapovjednik JU “Vatrogasna  postrojba Grada Ploča “ Eduard Barbir,direktor TD “Radio postaja Ploče” 
Nikola Vlahović, direktor TD “Autobusni kolodvor Ploče” Joško Štrbić, ravnateljica JU “Pučko otvoreno 
učilište Ploče” Marija  Grgurinović Bebić, ravnatelj JU “Narodna knjižnica Ploče” Jurica Karamatić, 
direktor TD “Komunalno održavanje” Goran Štrbić, ravnatelj JU “Izvoe Ploče” Boris Palac, direktor TD 
“Plora” Ivan Karamatić, te predstavnici medija.  

 

 

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

pitanja postavljena na 13. sjednici Gradskog vijeća. 

 

Vijećnik Krešimir Vejić zadovoljan je odgovorima na postavljena vijećnička pitanja na 13. 

sjednici Gradskog vijeća. 

Vijećnica Ivana Miličević nije zadovoljna odgovorima na postavljena vijećnička pitanja na 

12.sjednici Gradskog vijeća. 

 

 

 

Klub vijećnika HDZ – HSLS 

 

Vijećničko pitanje za gradonačelnika 

 

1. Pitanje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Ploče gđu. Sandru Zekaj koja je, prema odluci 

Upravnog suda , nezakonito razrješena od strane Gradskog Vijeća i koju to isto Gradsko 

Vijeće želi, na današnjoj sjednici, ponovno razrješiti. 

Gospođo Zekaj, gradonačelnik Ploča gosp. Mišo Krstičević obećao je 14. kolovoza 2018. , 

preuređenje i adaptaciju prostorija u Pastoralnom Centru u Pločama za potrebe Dječjeg 

Vrtića Ploče. S tim u svezi pitam ravnateljicu Zekaj : 

Poštovana ravnateljice Zekaj, kojom se dinamikom odvija preuređenje i adaptacija 

spomenutih prostorija te opremanje istih?  

 



 Vijećnik Marjan Scipioni  

 
Vjećničko pitanje za gradonačelnika i direktora TD Komunalno održavanje d.o.o. 

 

1. Zašto Komunalno održavanje d.o.o Ploče na području Komina, točnije ulica Bana Josipa 

Jelačića i Tina Ujevića, vrši odvoz otpada samo jedanput tjedno? Pripomenut ću da se u Ulici 

Bana Josipa Jelačića nalaze odgojno-obrazovne ustanove, dječiji vrtić i škola. U navedenoj ulici 

nalazi se i asfaltno igralište , nogometno igralište kao i igralište s dječijim igračkama. Iz 

navedenog je razvidno da na spomenutom prostoru boravi veći broj djeca. Roditelji, 

odgojitelji, učitelji i treneri educirali su djecu da otpatke ostavljaju u spremniku za otpad ali 

oni to, nažalost, ne mogu činiti jer su spremnici za otpad često puta prepuni. I na kraju s 

pravom postavljam pitannje jesu li građani spomenutih ulica građani drugog reda i što se misli 

poduzeti u svezi navedene problematike. 

 

Vjećničko pitanje za gradonačelnika  

 

2. Što grad misli poduzet u svezi igrališta i dječjih igračaka koje se nalazi ispred dječjeg vrtića u 

Kominu? Igralište a i igračke su u veoma lošem stanju te prijeti opasnost od ozljeđivanja djece. 

Molim da se nešto poduzme prije nego li dođe do nezgode  

Molim usmeni i pisani odgovor. 

 

Vijećnik Krešimir Vejić 

 

Vijećnička pitanja za gradonačelnika  

 

1. Rebalansom proračuna za 2018. godinu predviđeno je 200.000,00 kuna za laboratorij u 

Domu zdravlja Ploče. Taj prijedlog su jednoglasno podržali svi vjećnici i o tome je 

gradonačelnik medijski istupao, prvenstveno tu situaciju koristeći za prozivanje župana! 

Međutim, do 17.10. 2018. mi smo iz Proračuna izdvojili točno 0 kuna. Misli li se uistinu 

pomoći Domu zdravlja Ploče ili je to bilo samo u cilju osobne promocije gradonačelnika u 

datom trenutku!  

2. Još malo pa će 1,5 godina proći od mog pitanja za turnir „Ko to more platit“ i promet po 

računu Mjesnog odbora. 

Gradonačelnik mi je odgovorio da će zatražiti promet po računu od Mjesnog odbora i ništa.  

Zatražio sam to sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i opet ništa!  

Nema smisla da tužimo Grad za pravo na pristup informacijama! 

Već mi morate dostaviti određene odgovore kao što je famozna revizija!  

 

Vjećnica Tatjana Pavić  

 

Vjećnička pitanja za gradonačelnika  



 

1. Na sjednici Gv od 16.01.2018. godine donesena je Odluka o načinu prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivoh komunalnog otpada. Davatelj usluge dužan je ispuniti 

tehničko tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumen na cijelom području grada 

Ploče do 1.11.2018. Da li su ispunjeni tehničko – tehnološki uvjeti, ako nisu zašto nisu i 

kada građani mogu očekivati naplatu odvoza otpada sukladno predmetnoj odluci. Koja je 

cijena minimalne javne usluge? 

2. Sukladno revizijskom nalazu od strane BDO revizije kao nepravilnost je označeno da Grad 

Ploče nije donio Strategiju upravljanja imovinom niti je donosio godišnje planove 

upravljanja imovinom. Nakon godine dana od utvrđene nepravilnosti grad prema 

dostupnim podacima nije započeo nikakve aktivnosti oko donošenja Strategije upravljanja 

imovinom. Kada namjerava započeti i zašto se barem ne donose Godišnji planovi 

upravljanja i raspolaganja imovinom? 

Molim pisani i usmeni odgovor.  

 

Vijećnica Ivana Miličević – NL Nike Orepića 

 

 Vijećničko pitanje za gradonačelnika gosp. Mišu Krstičevića 
1. Pitanje vezano za  racionalizaciju poslovanja gradske uprave i javnih ustanova u vlasništvu Grada, 

iz kojeg razloga se outsourcaju usluge za poslove za koje postoje sistematizirana radna mjesta u 
sklopu gradske uprave ( tipa ugovor s tvrtkom Neokod ) pa vas sukladno tome molim da mi 
objasnite razlog za sklapanje ugovora s ovom tvrtkom i koje usluge ona pruža, a da ih ne mogu 
pružiti zaposlenici Grada, te da li su sredstva kojim plaćate usluge ove tvrtke proistekla iz ušteda 
koje ste dobili ukidanjem materijalnih prava djelatnicima Grada Ploča nepotpisivanjem 
Kolektivnog ugovora, također jesu li ove mjere proizašle iz detaljne analize uspješnog 
menagmenta ljudskih potencijala, te što je s motivacijom zaposlenih nakon takvog poteza? 
Molim usmeni i pismeni odgovor. 

 

Vijećničko pitanje za voditelja Pododsjeka za proračun i financije g.Miju Šumana  

 
2. Moje sljedeće pitanje također je vezano za outsourcing i uštede, dok s jedne strane stalno 

forsiramo višak zaposlenih na poslovima računovodstva i financija  u Gradu i gradskim 
ustanovama i tvrtkama,  istovremeno s druge strane u pojedinim gradskim tvrtkama forsiramo 
outsourcing tih istih usluga računovodstva i financija, pa Vas stoga pitam kao Voditelja Pododsjeka 
za proračun i financije Grada Ploča, a obzirom na najavljenu izradu sistematizacije radnh mjesta 
imate li dovoljno djelatnika za rad na tim istim poslovima i ako imate zašto oni ne preuzmu 
poslove koji su dati outsourcing agencijama i samim tim ostvarimo uštede i zaštitimo postojeća 
radna mjesta ? 
 Molim usmeni i pismeni odgovor. 

 

Vijećnik Severin Krželj – PLS  

 Vijećničko pitanje za dogradonačelnika Zoran Majstrović  



1. Molim Vas da mi u usmenom i pisanom obliku odgovorite koja je cijena pitke vode a kolika 
tehničke vode?  
Također mi dostavite zakonsku osnovu po kojoj Javna vatrogasna postrojba dostavlja vodu 

žiteljima Pline kao i specifikaciju troškova.  

Molim usmeni i pismeni odgovor 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća kako 

slijedi: 

 

         DNEVNI  RED 

1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 11. rujna 2018. Godine 

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 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 športu na području Grada Ploča 

u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča 

u 2018. godini 

4. Izvješće o financijskoj reviziji Grada Ploča za 2017. godinu 

5. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  za 

razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

6. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

7. Suglasnost na Statut JU Dom športova Ploča 

8. Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Izvješće o radu 

za pedagošku godinu 2017./18. Dječjeg vrtića Ploče i Izvješće o radu Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

9. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

12. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora  

13. Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje  

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 



14. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

15. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

17. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

18. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje siječanj-  

prosinac 2017. godine 

19. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

20. Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-  prosinac 2017. godine 

21. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

22. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” 

za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine 

23. Financijsko izvješće Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” za razdoblje  

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

24. Financijsko izvješće i izvješće o radu TD “Plora” Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja  2018. godine 

25. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča 

26. Odluka  o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

27. Prijedlog zaključka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave usluga deratizacije  

na području Grada Ploča 

28. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

29. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča  

30. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama i divljim životinjama 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je i  dopunu dnevnog reda s točkom koja glasi: 

„Izvješće Mandatnog odbora o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća i početku obnašanja 

dužnosti zamjene vijećnice“( pod točkom 2.) 

 

Vijećnik Krešimir Vejić u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS predložio je da se točka 26. skine s 

dnevnog reda. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Marjan Scipioni i vijećnica 

Tatjana Pavić. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSLS. 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika , a 9 je bilo protiv pa je predsjednik Vijeća utvrdio kako 

prijedlog nije prihvaćen. 

 

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

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red s dopunom. 

 



Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova  za i 4 glasa protiv ) utvrdilo 

 

 

 

         DNEVNI  RED 

 

1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 11. rujna 2018. 

godine 

2. Izvješće Mandatnog odbora o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća i početku 

obnašanja dužnosti zamjene vijećnice 

3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

4. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 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 športu na području Grada Ploča u 2018. 

godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča u 

2018. godini 

5. Izvješće o financijskoj reviziji Grada Ploča za 2017. godinu 

6. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  

za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

7. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

8. Suglasnost na Statut JU Dom športova Ploča 

9. Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Izvješće o 

radu za pedagošku godinu 2017./18. Dječjeg vrtića Ploče i Izvješće o radu Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

12. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

13. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora  

14. Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje  

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

15. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče 

za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 



16. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

17. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

18. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

19. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje siječanj-  

prosinac 2017. godine 

20. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

21. Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-  prosinac 2017. godine 

22. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

23. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor 

Ploče” za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine 

24. Financijsko izvješće Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” za razdoblje  

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

25. Financijsko izvješće i izvješće o radu TD “Plora” Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja  2018. godine 

26. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča 

27. Odluka  o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

28. Prijedlog zaključka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave usluga 

deratizacije  na području Grada Ploča 

29. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

30. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča  

31. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama i divljim životinjama 

 

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

 

 

 

 

 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA   

Usvajanje zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 11. rujna 

2018.godine 

 

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

 

Vijeće je jednoglasno (sa 12 glasova za )  donijelo 

Z A K L J U Č A K 

 



Usvaja se zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 11. rujna 2018. 

godine 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće Mandatnog odbora o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća i početku 

obnašanja dužnosti zamjene vijećnice 

 

Predsjednik Vijeća pročitao je zaključak Mandatnog odbora. 

 

 

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: 
 

2. Utvrđuje se da vijećnici Aleni Tomašević Žderić izabranoj sa kandidacijske liste 
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) GO Ploče i Pločanske stranke od dana 19. listopada 
2018. godine mandat u Gradskom vijeću Grada Ploča miruje, iz osobnih razloga, na temelju 
pisane obavijesti. 
 

3. Utvrđuje se da Nikica Družijanić, neizabrani kandidat sa kandidacijske liste 
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) GO Ploče i Pločanske stranke, Ploče od dana 19. 
listopada 2018. godine obnaša dužnost zamjenika vijećnice u u Gradskom vijeću Grada Ploča, 
sukladno dogovoru koalicije  Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) GO Ploče i Pločanske 
stranke, Ploče. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević, vijećnici Krešimir Vejić, Marjan 

Scipioni, vijećnice Ivana Miličević i Tatjana Pavić. 

 

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 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 



- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 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 športu na području Grada Ploča 

u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča 

u 2018.godini 

 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dali su gradonačelnik Mišo Krstičević i  voditelj 

Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević, vijećnici Krešimir Vejić, Marjan 

Scipioni i Krešimir Šunjić i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

 

 

Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 5 glasova protiv)   donijelo 

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 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 športu na području Grada 

Ploča u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Ploča u 2018. godini 

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 

5.TOČKA DNEVNOG REDA  

 Izvješće o financijskoj reviziji Grada Ploča za 2017. godinu 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo 

Šuman. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, vijećnica Ivana Miličević  i voditelj Pododsjeka 

za proračun i financije Mijo Šuman. 

 

 



Vijeće je primilo na znanje slijedeći 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prima se na znanje Izvješće o financijskoj reviziji Grada Ploča za 2017. godinu 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  

za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je ravnatelj Doma športova Ploča Petar Cvitanović. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i ravnatelj Doma športova Ploča Petar 

Cvitanović. 

 

 

 

Vijeće je sa većinom glasova ( sa 13 glasova za i 1 glasom protiv) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova 

Ploča“  za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je ravnatelj Doma športova Ploča Petar Cvitanović. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i ravnatelj Doma športova Ploča Petar 

Cvitanović. 

Vijeće je sa većinom glasova ( sa 13 glasova za i 1 glasom protiv) donijelo 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova 

Ploča“  za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA  

Suglasnost na Statut JU Dom športova Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je ravnatelj Doma športova Ploča Petar Cvitanović. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Severin Krželj i ravnatelj Doma športova Ploča Petar 

Cvitanović. 

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



 

Vijeće je sa većinom glasova ( sa 12 glasova za i 1 glasom protiv) donijelo 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta JU Dom športova Ploča kojeg je utvrdilo 

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 6. rujna 2018. godine. 

 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Izvješće o 

radu za pedagošku godinu 2017./18. Dječjeg vrtića Ploče i Izvješće o radu Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Ljiljana Bogunović. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić i ravnateljica Dječjeg vrtića 

Ploče Ljiljana Bogunović. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

 

 Vijeće je  jednoglasno ( sa 10 glasova za ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, 

Izvješće o radu za pedagošku godinu 2017./18. Dječjeg vrtića Ploče i Izvješće o radu Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Ljiljana Bogunović. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić i ravnateljica Dječjeg vrtića 

Ploče Ljiljana Bogunović. 

 

Vijeće je  većinom glasova ( sa 9 glasova za i 1 suzdržanim ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Ploče za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

 

 



11.TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ploča 

Eduard Barbir. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Marjan Scipioni. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Marjan Scipioni vijećnica Tatjana Pavić, 

zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ploča Eduard Barbir  i voditelj Pododsjeka za proračun i 

financije Mijo Šuman. 

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

 

Vijeće je  većinom glasova ( sa 9 glasova za i 5 suzdržanih ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za 

razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ploča 

Eduard Barbir. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Marjan Scipioni. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Marjan Scipioni, vijećnica Tatjana Pavić, 

zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ploča Eduard Barbir  i voditelj Pododsjeka za proračun i 

financije Mijo Šuman. 

Vijeće je  većinom glasova ( sa 9 glasova za i 5 glasova protiv ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora  

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Radio postaje Ploče Nikola Vlahović. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marjan Scipioni, Krešimir Vejić i direktor Radio postaje Ploče 

Nikola Vlahović. 

 

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

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 



 

 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora 

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje  

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Radio postaje Ploče Nikola Vlahović. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marjan Scipioni, Krešimir Vejić i direktor Radio postaje Ploče 

Nikola Vlahović. 

 

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

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Autobusnog kolodvora Ploče Joško Štrbić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

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

direktor Autobusnog kolodvora Ploče Joško Štrbić. 

 

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče  

za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

 

16.TOČKA DNEVNOG REDA   

Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018.godine 

 



Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Autobusnog kolodvora Ploče Joško Štrbić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

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

direktor Autobusnog kolodvora Ploče Joško Štrbić. 

 

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” 

d.o.o.Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

 

 

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Marija 

Grgurinović Bebić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Marjan Scipioni. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marjan Scipioni, Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, vijećnica 

Tatjana Pavić i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Marija Grgurinović Bebić. 

 

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja  2018.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Marija 

Grgurinović Bebić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Marjan Scipioni. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marjan Scipioni, Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, vijećnica 

Tatjana Pavić i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Marija Grgurinović Bebić. 

 

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

 

 



Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

 

 

 

19. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje siječanj-  

prosinac 2017.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Narodne knjižnice Ploče Jurica 

Karamatić. 

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

knjižnice Ploče Jurica Karamatić. 

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

Vijeća je jednoglasno (sa 12 glasova za ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje 

siječanj-  prosinac 2017. godine 

 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja  2018.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Narodne knjižnice Ploče Jurica 

Karamatić. 

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

knjižnice Ploče Jurica Karamatić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

Vijeća je većinom glasova (sa 10 glasova za  i 1 suzdržanim) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

 

 

21. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-  prosinac 2017.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran Štrbić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 



U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Milenko Karić, vijećnica 

Ivana Miličević, gradonačelnik Mišo Krstičević i direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran 

Štrbić. 

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

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za 

razdoblje siječanj-  prosinac 2017. godine 

 

 

22. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran Štrbić. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Milenko Karić, vijećnica 

Ivana Miličević, gradonačelnik Mišo Krstičević i direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran 

Štrbić. 

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

Vijeća je većinom glasova (sa 8 glasova za  i 5 suzdržanih) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

 

 

23. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” 

za razdoblje siječanj- prosinac 2017.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Javne ustanove Izvor Ploče Boris Palac. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Siniša Marinović, Krešimir Šunjić, Nikica 

Družijanić, Zdenko Mateljak, Milenko Karić, vijećnica Tatjana Pavić, gradonačelnik Mišo 

Krstičević i ravnatelj Javne ustanove Izvor Ploče Boris Palac. 

 

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor 

Ploče” za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine 



 

24. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” za razdoblje  

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018.godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Javne ustanove Izvor Ploče Boris Palac. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Siniša Marinović, Krešimir Šunjić, Nikica 

Družijanić, Zdenko Mateljak, Milenko Karić, vijećnica Tatjana Pavić, gradonačelnik Mišo 

Krstičević i ravnatelj Javne ustanove Izvor Ploče Boris Palac. 

 

Vijeća je jednoglasno (sa 13 glasova za ) donijelo 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prihvaća se Financijsko izvješće Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

 

 

25. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i izvješće o radu TD “Plora” Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja  2018.godine 

 

Obrazloženje je dao direktor TD Plora Poče Ivan Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i direktor TD Plora Poče Ivan Karamatić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 9 vijećnika. 

Vijeća je jednoglasno (sa 9 glasova za ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

Prihvaća se Financijsko izvješće i izvješće o radu TD “Plora” Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 

30. lipnja  2018. godine 

 

 

 

26. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča 

 

Obrazloženje je dao pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

Stav Odbora za komunalno uređenje, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša 

iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 11 glasova za ) donijelo 

 

 



O  D  L  U  K  U 

o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča 

 

27. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka  o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Marjan Scipioni, vijećnica Tatjana Pavić i 

pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

 

 

Nakon izvršene prozivke vijećnika, predsjednik Vijeća je utvrdio da je sjednici nazočno 8 

vijećnika te da ne postoji potrebna većina za nastavak sjednice. 

Postupajući po odredbi članka 99. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča predsjednik Vijeća 

zakazao je nastavak sjednice i to za 30. listopada 2018. godine s početkom u 16,00 sati. 

Završeno u 00:20. 

 

Nastavak 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 30. listopada 2018. godine održane u 

Pučkom otvorenom učilištu Ploče s početkom u 16.00 sati. 

Sjednici su bili nazočni: svi vijećnici Gradskog vijeća Grada Ploča, gradonačelnik Mišo 

Krstičević, 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 javnih medija. 

 

27. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka  o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

 

Vijećnik Krešimir Vejić u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS predložio je da se o ovoj točci glasuje 

poimenično. 

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HDZ-HSLS. 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 8 vijećnika a 9 vijećnika je bilo protiv pa je predsjednik Vijeća 

utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 

 

Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 8 glasova protiv) donijelo 

 

O  D  L  U  K  U 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

 

28. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog zaključka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave usluga 

deratizacije  na području Grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

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



U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, pročelnik JUO-a Izvor Škubonja i 

gradonačelnik Mišo Krstičević. 

 

 

Vijeće je većinom glasova ( sa 16 glasova za i 1 suzdržanim ) donijelo 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave usluga deratizacije   

na području Grada Ploča 

 

29. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, skrb i unaprijeđenje prirodnog 

okoliša mišljenje je iznio predsjednik Odbora Niko Orepić. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić, vijećnica Tatjana Pavić i pročelnik JUO-a Izvor 

Škubonja. 

 

 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 17 glasova za)  donijelo 

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

 

30. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je vijećnik Milenko Karić. 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu stav je iznio predsjednik Odbora Siniša Marinović. 

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

 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 17 glasova za)  donijelo 

 

O  D  L  U  K  U 

o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča 

 

31. TOČKA DNEVNOG REDA 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama i divljim životinjama 

 



Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, skrb i unaprijeđenje prirodnog 

okoliša mišljenje je iznio predsjednik Odbora Niko Orepić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić, Ante Vuković, Dalibor Žderić, 

Severin Krželj, vijećnica Tatjana Pavić i pročelnik JUO-a Izvor Škubonja. 

 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 17 glasova za )  donijelo 

 

O  D  L  U  K  U 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama i divljim životinjama 

 

 

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 16,45 sati. 

 

 

 

Zapisala         Predsjednik 

Sanja Marić         Niko Orepić 


