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          ZAPISNIK 

14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 04. prosinca 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, voditelj Odsjeka za 
prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti Željko Škorić, , te 

predstavnici medija.  

 

 

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

pitanja postavljena na 13. sjednici Gradskog vijeća. 

 

Vijećnik Marjan Scipioni postavlja dopunsko pitanje u svezi pitanja postavljenog u ime Kluba 

vijećnika HDZ-HSLS  sa prethodne sjednice Gradskog vijeća koje glasi:Kada možemo očekivati da 

odgojne skupine započnu s radom u Pastoralnom centru?Pitanje postavlja gradonačelniku. 

Na drugo postavljeno pitanje oko odvožnje otpada u ulici bana Josipa Jelačića u Kominu 

djelomično je zadovoljan odgovorom.Smatra da bi trebalo povećati broj spremnika kako bi se ovaj 

problem riješio. 

Zadovoljan je odgovorom na 3. vijećničko pitanje u svezi poduzimanja radnji oko igrališta i 

dječjih igračaka koje se nalaze ispred Dječjeg vrtića u Kominu. 

 

Vijećnica Tatjana Pavić djelomično je zadovoljna odgovorom na 1. vijećničko pitanje u svezi 

dužnosti ispunjenja tehničko tehnoloških uvjeta davatelja usluga za prikupljanje miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području grada Ploča do 1. studenoga 2018. 

 

Vijećnica Ivana Miličević zadovoljna je odgovorom na svoje 2. vijećničko pitanje postavljeno na 

prethodnoj sjednici Gradskog vijeća. 

Nije zadovoljna odgovorom na 3. vijećničko pitanje vezano za outsourcing i uštede u Gradskoj 

upravi i ustanovama u vlasništvu Grada . 

 

Vijećnik Severin Krželj nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno u svezi 

cijena pitke i tehničke vode. 

 

Vijećnik Krešimir Vejić na 1. postavljeno pitanje što se tiče sredstava iz Proračuna Grada Ploča 

za pomoć laboratoriju u DZ Ploče kaže kako je zadovoljan odgovorom ali ne i dinamikom i 

realizacijom pomoći istom. 

Na 2. Vijećničko pitanje u svezi turnira „Ko to more platit“i dostave prometa po računu MO 

Ploče kaže kako nije dobio odgovor. 

 



VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnik Jurica Šunjić 
 
1.Vijećničko pitanje za gradonačelnika 

Da li će Grad Ploče donijeti na vrijeme odluku o visini paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače ? 

2.Da li se mogu iznaći sredstva za asfaltiranje jednosmjerne ulice iza solitera; pošto ista nikada do sada 

nije bila sanirana, a nalazi se u zoni 1? 

Vijećnik Krešimir Vejić  
 
1.Vijećničko pitanje za gradonačelnika i gosp. Miju Šumana 

S obzirom na “bujanje” određenih pozicija u proračunu kao što su intelektualne usluge,računalne usluge, 

usluge promidžbe i informiranja itd., molio bih da se dostavi analitika koji su to računi, odnosno na koje 

osobe, fizičke I pravne se trše ovolika sredstva. 

Radi se o pozicijama R-86, R-090 , R-091!!! 

2. Vijećničko pitanje za pročelnika i gosp. Šumana 

Koliki je iznos ugovora između Grada Ploča i tvrtke Neokod  j.d.o.o. i za koje razdoblje je sklopljen (vrijeme 

trajanja ugovora) !? 

 

Klub vjećnika HDZ-a i HSLS-a  
 
1.Vijećničko pitanje za zamjenika Marevića i pročelnika Škubonju 

U kojoj je fazi natječaj za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem! 

Naime, nakon jedne rasprave na Gradskom vijeću čini se kao da je sve stalo!? Ima li nekakav razlog ili ta 

tema trenutno nije prioritet gradske uprave!? 

 

 

Vijećnik Marijan Scipioni  

 1.Vijećničko pitanje za zamjenika gradonačelnika  gosp. Zorana Majstrovića i pročelnika JUO 
gosp. Izvora Škubonju  
Na sjednici Vijeća mjesnog odbora Rogotin, održanoj 21. rujna 2018. godine, a kojoj su nazočili 

predstavnici Grada, zamjenik gradonačelnika gosp.Zoran Majstrović I pročelnik JUO gosp. Izvor Škubonja, 

Vijeće mjesnog odbora donjelo je prijedlog o preimenovanju prostora “Klanac”, ispred Crkve i župnog 

ureda (Ulica Ante Rončevića 7) u Trg Stipe Štrbića i Siniše Musulina. Grad se, preko svojih predstavnika, 

obvezao informirati Vijeće mjesnog odbora o daljnjim koracima. Nažalost, to svoje obećanje nije, za sada, 

izvršio. S tim u svezi pitam: Koje je korake,a u svezi navedene problematike Grad poduzeo i zašto o tim 

poduzetim radnjama nije izvjestio Vjeće mjesnog odbora Rogotin?  

Nadalje, kada možemo očekivati preimenovanje navedenog područja u Trg Stipe Štrbića i Siniše Musulina? 

 



2.Vjećnićko pitanje za gradonačelnika gosp. Mišu Krstičevića i predsjednika Gradskog vijeća i Upravnog 

vijeća JU Dom športova Ploče  gosp.Niku Orepića 

Godine 2017. Upravno vijeće Doma športova Ploče donijelo je, na prijedlog Ravnatelja, plan rada za 2018. 

godinu. Među inim u plan je uvrštena i koncesija za športsku luku koja je, što je vrlo bitno, planirano PUP-

om. Svakako treba naglasiti da upravo Dom športova ispunjava uvjete za dobivanje koncesije jer već 

desetak godina obavlja djelatnost servisa i održavanja brodova. Slijedom odluke Upravnog vijeća 

napravljeno je i plaćeno idejno rješenje. Ravnatelj ustanove obavio je dodatne razgovore s predstavnicima 

Županije, konkretno Županom i Pročelnikom. Na spomenutom sastanku Ravnatelj je dobio podršku 

Županije, konkretno i obećanje kako će županija financirati idejni projekt i lokacijsku dozvolu. Dakle, 

stvoreni su svi preduvjeti da se navedeni projekt,koji je u interesu naših sugrađana, što prije realizira. S 

tim u svezi pitam: Što Grad poduzima da se spomenuti projekt što prije realizira? Nadalje,jesu li netočne 

priče, nadam se da jesu, kako je Grad stopirao spomenuti projekt? 

Molim usmeni i pisani odgovor na vjećnička pitanja.  

 

Vijećnik Severin Krželj 

 

1. Pitanje za pročelnika 
Poštovani molio bi vas da nam objasnite ugovor između Grada Ploča i g.Branke Marević u ulici V.Nazora, 

sklopljen 15. srpnja 2016.  

U ugovoru stoji da je površina zakupa 20m2. 

Članak 8 da se ne može dati lokaciju drugome u podzakup. 

U rješenju za komunalnu naknadu površina je 35m2 , i glasi na drugu osobu. 

 

2.  Pitanje za pročelnika 

Poštovani da li je gotova projektna dokumentacija za rješenje prometa u ulici V.Nazora iza solitera. Naime 

požarni put treba biti širok 3m a prilikom ocrtavanja puta negdje je širina i do 6m. postavljanjem znaka 

zabrane napisane su desetke kazni stanarima i žiteljima Grada Ploča. 

Na čiji nalog se stavio znak i kada će se ozbiljno pristupiti rješavanju ovog problema.  

Za početak mi bi dali prijedlog da se stanarima od br.41 do 51 izdaju markice ili naljepnice za parkiranje i 

da bude istaknuto ispod znaka na ulazu ispred Splitske banke. 

Molim pisani i usmeni odgovor.  

 

 

Vijećnica Tatjana Pavić 
 
1.Pitanje za gradonačelnika  
Molim informaciju u kojoj se trenutno fazi nalazi projekt luke nautičkog turizma- marina Ploče obzirom da 

je ministarstvo mora,prometa i infastrukture dalo suglasnost gradu Ploče za ishodovanje lokacijske 

dozvole.  

Molim pisani i usmeni odgovor. 

 



Vijećnik Ante Vuković  
 
1.Pitanje za gradonačelnika 
Hrvatska seljačka glazba Komin nastala je 1928 god. i jedno je od najuspješnijih kulturnih 
društava u Neretvi. Zasigurno zaslužuje veliku podršku od Grada Ploča koja je uskraćena ove 
godine. U  proračunu je predviđeno 40 000 kuna a nije do danas ništa uplaćeno. 
Zašto? Kad će? 
Molim usmeni i pismeni odgovor.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća kako 

slijedi: 

 

         DNEVNI  RED 

 

 

 

1. Usvajanje zapisnika 13.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 23. i 30. 

listopada 2018. godine  

2. Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu, Projekcije za 2020. i 2021 

godinu i Plan razvojnih programa za 2019.,2020. i 2021. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2019. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava u 

2019. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2019. 

godini 

3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu  

4. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

uređaja i za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ploče 

5. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

podmorskog ispusta Aglomeracije Ploče 

6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 2175/17 k.o. Ploče 

(4559/232 k.o. Komin stari) 

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2172/1 k.o. Ploče 

(4559/27 k.o. Komin stari) 

8. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča 

10. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Ploča 

11. Odluka o prodaji nekretnine ( stana ) u vlasništvu Grada Ploča 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je i  dopunu dnevnog reda s točkama koje glase: 



 

 

- Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Gradskog 

vijeća i verifikaciji mandata zamjenika vijećnika( pod točkom 2.) 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Ploča 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Odbora za 

predstavke i pritužbe 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Mandatnog 

odbora 

Predlaže da se točka 11. koja glasi: Odluka o prodaji nekretnine ( stana ) u 

vlasništvu  Grada Ploča skine  se s dnevnog reda. 

 

 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red s dopunama kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 
1. Usvajanje zapisnika 13.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 23. i 30. listopada  2018. 

godine  

2.   Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Gradskog vijeća i 

verifikaciji mandata zamjenika vijećnika 

3. Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu, Projekcije za 2020. i 2021 godinu 

i Plan razvojnih programa za 2019.,2020. i 2021. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2019. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava u 

2019. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2019. 

godini 

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu  

5. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

uređaja i za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ploče 

6. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

podmorskog ispusta Aglomeracije Ploče 

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 2175/17 k.o. Ploče 

(4559/232 k.o. Komin stari) 

8. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2172/1 k.o. Ploče (4559/27 

k.o. Komin stari) 

9. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča 



11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Ploča 

12. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Ploča 

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Odbora za predstavke 

i pritužbe 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Mandatnog odbora 

 

 

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

 

 

         DNEVNI  RED 

 

1.Usvajanje zapisnika 13.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 23. i 30. listopada 

2018. godine  

2.   Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Gradskog vijeća i 

verifikaciji mandata zamjenika vijećnika 

3. Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu, Projekcije za 2020. i 2021 godinu 

i Plan razvojnih programa za 2019.,2020. i 2021. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2019. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava u 

2019. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2019. 

godini 

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu  

5. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

uređaja i za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ploče 

6. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

podmorskog ispusta Aglomeracije Ploče 

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 2175/17 k.o. Ploče 

(4559/232 k.o. Komin stari) 

8. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2172/1 k.o. Ploče (4559/27 

k.o. Komin stari) 

9. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča 

11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Ploča 

12. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Ploča 



13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Odbora za predstavke 

i pritužbe 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Mandatnog odbora 

 

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

 

 

 

 

1.TOČKA DNEVNOG REDA   

Usvajanje zapisnika 13.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 23. i 30. listopada 

2018. godine  
 

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

 

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

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 13.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 23. i 30. listopada 2018. 

godine  

 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće Mandatnog odbora o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Gradskog vijeća i 

verifikaciji mandata zamjenika vijećnika 

 

Član Mandatnog odbora Severin Krželj pročitao je zaključak Mandatnog odbora. 

 

 

Vijeće je primilo na znanje  slijedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

o primanju na znanje Izvješće Mandatnog odbora o mirovanju mandata vijećnika i 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ploča 

 

 

      

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 vijećniku Krešimiru Šunjiću  izabranom sa kandidacijske liste 
Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Ploče i Hrvatske socijalno-liberalne 



stranke (HSLS),Ploče od dana 23. studenoga 2018. godine mandat u Gradskom 
vijeću Grada Ploča miruje, iz osobnih razloga, na temelju pisane obavijesti. 

 

3. Utvrđuje se da Ante Štrbić, neizabrani kandidat sa kandidacijske liste Hrvatske 
demokratske zajednice (HDZ), Ploče i Hrvatske socijalno-liberalne stranke 
(HSLS),Ploče od dana 26. studenoga 2018. godine obnaša dužnost zamjenika 
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ploča, sukladno dogovoru koalicije  Hrvatske 
demokratske zajednice (HDZ), Ploče i Hrvatske socijalno-liberalne stranke 
(HSLS),Ploče. 

 

Predsjednik Vijeća pročitao je tekst prisege nakon čega je Ante Štrbić kao kao 
član Gradskog vijeća prisegnuo. 

 

3.TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Plana Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu, Projekcije za 2020. i 2021 

godinu i Plan razvojnih programa za 2019.,2020. i 2021. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava komunalne naknade u 2019. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava u 2019. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 

2019. godini 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj 

Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

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

Marinović. 

Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 

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

stav je iznio  predsjednik Odbora Niko Orepić. 

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

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević, zamjenik gradonačelnika Ivan Marević 

vijećnici Krešimir Vejić, Marjan Scipioni, Milenko Karić,Ante Štrbić,vijećnica Tatjana Pavić i   

voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

 

Nakon rasprave predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 

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

Vijećnik Krešimir Vejić u ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  predložio je amandmane na 

Prijedlog Proračuna kako slijedi: 



 

1.amandman 

Na poziciji P-046-primici od zaduživanja-  iznos od 4.000.000,00 kuna da se  prebaci na poziciju 

R-344-energetska obnova (led) 

Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi amandman. 

Za ovaj amandman glasovalo je 6 vijećnika a 9 je bilo protiv, pa je predsjednik Vijeća utvrdio 

kako amandman nije prihvaćen. 

 

 

 

 

2.amandman 

Na poziciji R-090-Usluga promidžbe i informiranja –da se predloženi iznos umanji za 80. 000,00 

kuna , sa 95.000,00 na 15.000,00 kuna, te da se formira nova pozicija-„stipendiranje učenika 

obrtničkog smjera Grada Ploča“na koju bi se prebacio iznos od 80.000,00 kuna. 

 

Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi amandman. 

Za ovaj amandman glasovalo je 6 vijećnika a 9 je bilo protiv, pa je predsjednik Vijeća utvrdio 

kako amandman nije prihvaćen. 

 

3.amandman 

-Na poziciji R-094 –Intelektualne i osobne usluge- iznos 300.000.00 kuna  umanji za 200.000,00 

kuna. 

- Na poziciji R-095-Računalne usluge- iznos od 140.000,00 kuna umanji za 60.000,00 kuna 

- Na poziciji R-097-Grafičke i tiskarske usluge-iznos od 105.000,00 kuna umanji za 40.000,00 

kuna 

- Na poziciji R-142-Donacija za ostale športske priredbe-iznos od 50.000,00 kuna umanji za 

40.000,00 kuna, te da se formira nova pozicija-Financiranje školskih udžbenika za srednjoškolce 

sa iznosom od 340.000,00 kuna. 

Predlagatelj nije prihvatio predloženi amandman. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi amandman. 

Za ovaj amandman glasovalo je 6 vijećnika a 9 je bilo protiv, pa je predsjednik Vijeća utvrdio 

kako amandman nije prihvaćen. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za, 5 glasova „protiv“ i 1 „suzdržanim“) donijelo 

 

 Plan Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu, Projekcije za 2020. i 2021 godinu i Plan 

razvojnih programa za 2019.,2020. i 2021. godinu s 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2019. godini  

- Programom održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda sredstava u 

2019. godini  

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u športu Grada Ploča u 2019. godini 



- Programom javnih potreba u kulturi Grada Ploča u 2019. godini 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča u 2019. 

godini 

 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu  

 

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

Šuman. 

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

Marinović. 

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

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević,vijećnici Krešimir Vejić i Milenko 

Karić, vijećnica Tatjana Pavić i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

 

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

O D L U K U 

 o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2019. godinu  

 

 

 

5.TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

uređaja i za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ploče 

 

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

Škubonja. 

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

stav je  iznio  predsjednik Odbora Niko Orepić. 

 

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

 

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

 

O D L U K U 

 o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje uređaja i za 

pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Ploče 

 

 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

podmorskog ispusta Aglomeracije Ploče 

 



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

Škubonja. 

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

stav je  iznio  predsjednik Odbora Niko Orepić. 

 

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

 

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

 

 

O D L U K U 

o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog 

ispusta Aglomeracije Ploče 

 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 2175/17 k.o. Ploče (4559/232 

k.o. Komin stari) 

Obrazloženje o ovoj točki dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja. 

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

stav je  iznio  predsjednik Odbora Niko Orepić. 

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

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević, vijećnik Krešimir Vejić i voditelj 

Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 

 

 

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

 

 

O D L U K U 

prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z. 2175/17 k.o. Ploče (4559/232 k.o. Komin 

stari) 

 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2172/1 k.o. Ploče (4559/27 

k.o. Komin stari) 

Obrazloženje o ovoj točki dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja. 

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

stav je  iznio  predsjednik Odbora Niko Orepić. 

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

 

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

 

 

O D L U K U 



o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, dio č.z.2172/1 k.o. Ploče (4559/27 k.o. Komin 

stari) 

 

 

 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

Obrazloženje o ovoj točki dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja. 

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

stav je  iznio  predsjednik Odbora Niko Orepić. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 

Škubonja. 

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  

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je gradonačelnik Mišo Krstičević. 

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

 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv i 5“suzdržanih“) donijelo 

 

OD L U K U 

   o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ploča 

 

 

 

11.TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dao je gradonačelnik Mišo Krstičević. 

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

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

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

Scipioni i Ivan Kušurin, pročelnik JUO-a Izvor Škubonja i voditelj Pododsjeka za proračun i 

financije Mijo Šuman. 

 



Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv i 5“suzdržanih“) donijelo 

 

 

OD L U K U 

 o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča 

 

 

 

12.TOČKA DNEVNOG REDA  

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Ploča 

Obrazloženje o ovoj točki dao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja. 

 

 

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

 

OD L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Ploča 

 

 

13.TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Odbora za predstavke 

i pritužbe 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje  Josip 

Ostojić. 

 

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

 

O D L U K U 

 o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Odbora za predstavke i pritužbe 

 

 

 

14.TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Mandatnog odbora 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje  Josip 

Ostojić. 

 

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

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanja člana Mandatnog odbora 

 

 



Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u  20,20 sati. 

 

 

 

Zapisala         Predsjednik 

Sanja Marić         Niko Orepić  

    


