
27. ELEKTRONIČKA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLOČA 
 
Poštovani članovi Gradskog vijeća, 
 
temeljem članka 29. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 
1/13, 3/17 i 1/18), a sukladno izvanrednim okolnostima zbog epidemije korona virusa 
COVID-19, sukladno uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA: 023-01/20-
01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, te sukladno članku 37. 
stavku 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 
137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), i članku 102.a stavku 2. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/10, 12/10, 1/13, 3/17 i 
1/18, u daljnjem tekstu: Poslovnik), saziva se 27. elektronička sjednica Gradskog vijeća 
Grada Ploča za ponedjeljak 30. ožujka 2020. godine u trajanju od 15.00 - 20.00 sati.  
 
Sukladno Sazivu za 27. elektroničku sjednicu predlaže se sljedeći Dnevni red: 
 
1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča 
2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. 

godine i zapisnika 26. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24. 
ožujka 2020. godine. 

3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine  
4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče  
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče  
7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih 

pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske 
obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča  

8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o 
izvršenju programa 

9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine  
10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7.do 31.12.2019. godine  
11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča 
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča 

13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih 
koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča 

14. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih 
ustanova u vlasništvu grada Ploča 

15. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća grada 
Ploča. 

U odnosu na prethodnu 26. elektroničku sjednicu Gradskog vijeća od 24. ožujka 2020. 
godine i materijale koje ste već ranije preuzeli u petak, 20. ožujka 2020. godine, dodane su 
dvije nove točke i to 14. i 15. (prijedlog ispred Kluba vijećnika SDP-a), te zapisnik 26. 



elektroničke sjednice Gradskog vijeća, a koje ste dobili putem ove elektroničke pošte kroz 
Saziv 27.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča. 
 
Pitanja vjećnika kao takve zaprimamo samo u pisanoj formi putem e-maila: 
gvgradploce@gmail.com od 15.00-16.00 sati na dan 27.sjednice Gradskog vijeća Grada 
Ploča. 
 
Ljubazno molim sve vijećnike da na samom početku prvo potvrde primitak ovoga e-maila i 
svoje sudjelovanje na 27. elektroničkoj sjednici, te se očituju samo o prijedlogu Dnevnog 
reda (»za«, »protiv« ili »suzdržan«) od 15.00 do 16.00 sati, koristeći opciju ODGOVOR 
SVIMA ili REPLY ALL (eng.) kako bi svi vijećnici imali uvid u očitovanje svakog vijećnika. 
 
Nakon očitovanja vijećnika o Dnevnom redu i nakon što predsjednik Gradskog vijeća 
ustanovi da je prijedlog Dnevnog reda 27. elektroničke sjednice usvojen sukladno Poslovniku 
vijećnici su se dužni zasebno očitovati na svaku točku usvojenog Dnevnog reda na način da 
prethodno navedu redni broj točke Dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju, ostave 
komentar/mišljenje/stajalište i sl. ukoliko žele, te na kraju obavezno navedu »za«, »protiv« 
ili »suzdržan« kako bi se nedvojbeno utvrdilo očitovanje vijećnika o svakoj točki Dnevnog 
reda. Ovdje je također potrebno koristiti opciju ODGOVOR SVIMA ili REPLY ALL (eng.) kako 
bi svi gradski vijećnici imali uvid u očitovanje svakog gradskog vijećnika. 
 
Nakon održavanja 27. elektroničke sjednice Gradskog vijeća u petak 27. ožujka 2020. godine 
svi vijećnici će dobiti e-mail s prikazom glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda. 

 
 
POTVRDA SUDJELOVANJA NA 27. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLOČA I 

OČITOVANJE VIJEĆNIKA 

Poštovani, 

potvrđujem primitak e-maila, materijala za sjednicu te prisutnost na 27. elektroničkoj 

sjednici Gradskog vijeća, te se o predloženim točkama Dnevnog reda izjašnjavam na sljedeći 

način: 

1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča 
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 

2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. 
godine 
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 

 
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine  

OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 



OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče  
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče  
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih 
pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske 
obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča  
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
 

8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o 
izvršenju programa 
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine  
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine  
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 

 
11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča 

OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča 
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
  

13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona  
virusom COVID-19 na području Grada Ploča  
OČITOVANJE: 

       GLASOVANJE: 
 
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih 

ustanova u vlasništvu grada Ploča. 



OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
 

15. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća grada 
Ploča. 
OČITOVANJE: 
GLASOVANJE: 
 

S poštovanjem, 
 
Niko Orepić 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča 
 
 
 
 
 
 

 


