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             ZAPISNIK 
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. 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  15 vijećnika. 
Odsutni su bili : vijećnik Dalibor Žderić i vijećnica Tatjana Pavić-opravdano. 
 

 
Osim vijećnika bili su nazočni: Mišo Krstičević,gradonačelnik,zamjenik gradonačelnika Zoran 

Majstrović , pročelnik JUO-a Izvor Škubonja, voditeljica Pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja 
Marić,voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman, te predstavnici medija.  

 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijćnike da se izasne o dobivenim odgovorima postavljenim na 

prethodnoj sjednici Vijeća. 
 
Vijećnik Marjan Scipioni zadovoljan je odgovorom na pitanje u svezi poduzetih radnji oko 

preimenovanja ulice u Rogotinu. 
Nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno oko poduzetih radnji od strane Grada za 

realizaciju dobivanja koncesije za športsku luku. 
 
Vijećnik Ante Vuković zadovoljan je odgovorom na pitanje što se tiče uplate sredstava HSG 
Komin. 
 
 
Vijećnik Krešimir Vejić zadovoljan je odgovorom na postavljeno pitanje na prethodnoj sjednici 

Vijeća a u svezi dostave analitike računa za intelektualne, računalne, promidžbene  i druge usluge. 
Na postavljeno pitanje u svezi iznosa i trajanja ugovora sklopljenog izmeđju Grada I tvrtke 

Neokod j.d.o.o. 
U svezi pitanja koje se tiče natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem postavljenog 
ispred Kluba vijećnika HDZ-HSLS, zadovoljan je odgovorom. 
 
Vijećnik Severin Krželj zadovoljan je u svezi objašnjenja ugovora između Grada i Branke 
Marević u svezi korištenja prostora u ul.V.Nazora.kao i odgovorom  na postavljeno pitanje što se 
tiče realizacije projektne dokumentacije za rješenje prometa u ul.V. Nazora (iza solitera). 
 
NOVA VIJEĆNIČKA PITANJA 

 
Vijećnica Ivana Miličević 
Vijećnička pitanje za gradonačelnika 

 
1. Možete li mi objasniti koji je razlog da se za ove božićne blagdane prekinula prekrasna 

tradicija obilježavanja advent u gradskom paerku na rivi ? 
( molim usmeni i pismeni odgovor). 



2. Je li moguće da Grad u suradnji s turističkom zajednicom za sljedeći advent organizira 
klizalište ( npr. ŠC Močvara ili Športska dvorana)? 
( molim usmeni i pismeni odgovor ) 

 
 

  
Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća kako 
slijedi: 

 
         DNEVNI  RED 
 

1. Usvajanje zapisnika 14.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 4. prosinca 2018. 
godine  

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 
- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 

rasporeda sredstava 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 kulturi Grada Ploča u 2018. 

godini 
- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. 

godini  
3. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča 
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča u 2019. godini s 

financijskom učincima za trogodišnje razdoblje 
5. Odluka o kratkoročnom kreditu-dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu 
6. Odluka o prodaji nekretnine ( stana ) u vlasništvu Grada Ploča 

 
 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red. 
 

Vijeće je jednoglasno ( sa 12 glasova „za“ ) utvrdilo 
 

 
         DNEVNI  RED 
 

1. Usvajanje zapisnika 14.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 4. prosinca 2018. 
godine  
2.Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava 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 kulturi Grada Ploča u 2018. 
godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. 
godini  

3.Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča 
4.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča u 2019. godini s 
financijskom učincima za trogodišnje razdoblje 
5.Odluka o kratkoročnom kreditu-dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu 
6.Odluka o prodaji nekretnine ( stana ) u vlasništvu Grada Ploča 
 
 
1.TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 14.sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 4. prosinca 2018. 
godine  
 

Vijeće je jednoglasno ( sa 13 glasova „za“ ) donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 
 

Usvaja se zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 04. prosinca 2018. 

godine. 

 
 
 

 
2.TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i 
načina rasporeda sredstava 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 kulturi Grada Ploča u 
2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. 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,  vijećnici Krešimir Vejić, Marjan 
Scipioni, vijećnica Ivana Miličević i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je na sjednici nazočno 14 vijećnika. 
 
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova „za“ i 5 glasova „protiv „) donijelo 
 
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i načina 
rasporeda sredstava 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 kulturi Grada Ploča u 2018. 
godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Ploča u 2018. 
godini  

 
 
 
3. TOČKA DNEVNOG REDA  
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča 
Obrazloženje o ovoj točci dnevnog reda dala je vijećnica Jelena Medak. 
Stav odbora za Statut i Poslovnik dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS  mišljenje je dao vijećnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Marjan Scipioni, predsjednik Vijeća Niko 
Orepić i vijećnica Jelena Medak. 
 
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova „za“ i 5 glasova „protiv „) donijelo 
 

Poslovničku odluku 
        o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča 
 
 
 
 
 
4.TOČKA DNEVNOG REDA  
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča u 2019. godini s 
financijskom učincima za trogodišnje razdoblje 
 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 
Škubonja. 



Stav Odbora za društvene djelatnosti dala je predsjednica Odbora Jelena Medak. 
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika. 
 
Vijeće je bez rasprave, većinom glasova ( sa 11 glasova „za i 1 „suzdržanim“) donijelo 
 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča u 2019. 
godini s financijskom učincima za trogodišnje razdoblje 

 
 
 
5. TOČKA DNEVNOG REDA 
Odluka o kratkoročnom kreditu-dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu 
Obrazloženje je dao voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman. 
U ime Odbora za proračun financije i imovinu stav Odbora iznio je predsjednik Siniša 
Marinović. 
 
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“) donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu – dopušteno 
prekoračenje po transakcijskom računu 
 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
Odluka o prodaji nekretnine ( stana ) u vlasništvu Grada Ploča 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 
Škubonja. 
U ime Odbora za proračun financije i imovinu stav Odbora iznio je predsjednik Siniša 
Marinović. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor 
Škubonja. 
 
 
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“) donijelo 
 

O D L U K U 
 o prodaji nekretnine ( stana ) u vlasništvu Grada Ploča 
 

 
      Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u  19,15 sati. 
 
 
 
Zapisala         Predsjednik 
Sanja Marić         Niko Orepić 



 


