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Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja
2020. godine – Grad Ploče

1. Uvod
U Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30.
lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sumarni je pregled aktivnosti
Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti. Apostrofira se angažman na izradi projektno tehničke dokumentacije, prostornog planiranja, izvođenja radova i prijavi projektnih prijedloga
na natječaje. U okviru svoje nadležnosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Ploča, Gradonačelnik kao izvršno tijelo, odgovara
za zakonitost rada kao i za usmjeravanje i nadzor rada nadležnih upravnih odjela u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Sastavni je dio Izvješća i kratki
pregled aktivnosti Gradonačelnika (razdoblje siječanj 2020. godine – lipanj 2020. godine). S
ciljem podizanja transparentnosti rada gradske uprave, građani su o gotovo svim
aktivnostima navedenima u Izvješću obaviješteni putem službene stranice Grada Ploča i
ostalih medija.
Gradonačelnik sa zamjenicima saziva koordinacije u svrhu definiranja ciljeva i
vremenskog okvira unutar kojih ciljeve treba i ostvariti, zauzimaju se stavovi, određuju
prioriteti, donose zaključci i koordinira se rad gradskih službi. Osim koordinacija unutar
gradske uprave, Gradonačelnik, ovisno o potrebama, saziva sastanke s predstavnicima
trgovačkih društava kojima je Grad vlasnik i predstavnicima javnih ustanova kojima je Grad
osnivač.
Hvala svima koji su svojim radom u promatranom razdoblju doprinijeli boljitku Grada Ploča.

Prilog ovog Izvješća su:
•

Akti gradonačelnika u razdoblju od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

2. Aktivnosti Gradonačelnika

Od brojnih aktivnosti u razdoblju od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine,
želim izdvojiti sljedeće:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Objavljen prvi proračunski Vodič za građane u cilju upoznavanja građana s
proračunom i dodatnog povećanja transparentnosti rada gradske uprave Grada
Ploča,
Obilježen Međunarodni dan žena,
Potpisani ugovori o dodjeli stipendija pločanskim studentima,
Započeo zajednički projekt Grada Ploča, Grada Vrgorca i Općine Pojezerje:
„Promocija polja Jezero“,
S radom započelo prometno redarstvo Grada Ploča,
Održana javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu provedbe projekta
„Zeleni val“,
Održano više akcija uklanjanja nepropisno odloženog otpada,
Započeli radovi na uređenju gradske plaže u Pločama, 2. faza,
Izrađena i predstavljena sveobuhvatna idejna rješenja uređenja prostora rive u
Pločama i Trga kralja Tomislava u Pločama,
Izrađeni idejni projekti fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništvu Grada
Ploča,
Predložena Odluka o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih
COVID -19,
S provedbom započeo projekt Smart city Ploče za kojeg je odobreno sufinanciranje
FZOEU, a podrazumijeva uvođenje digitalnog upravljanja dokumentima, instalaciju
sustava videonadzora i izradu Smart city strategije,
Započeli radovi na vanjskom i unutarnjem uređenju tržnice u Pločama i brojni drugi
manji zahvati komunalnog uređenja,
Završeni radovi na izgradnji tlačnog cjevovoda CS Klokun – VS Ploče,
Grad Ploče dobio Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.3. „Partnerstvo između
znanstvenika i ribara“,
Održana inicijalna prezentacija o Programu društveno poticane stanogradnje,
Objavljen prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem vlasništvu RH,
Svečano obilježen Dan državnosti,
Svečano obilježen Dan Grada Ploča i blagdan Kraljice Neba i Zemlje.

3. Projekti prijavljeni za sufinaciranje

1. Pločansko ljeto 2020. - Projekt je prijavljen na javni poziv Dubrovačko neretvanske
županije. Cilj projekta osnažiti projekte koji aktivno doprinose razvoju kulturnih
djelatnosti u lokalnoj zajednici, te pridonijeti kvaliteti života stanovnika. Projekt se
ostvario kroz koncert „od2do2“, jer se ostale aktivnosti nisu mogle održati zbog
primjene epidemioloških mjera.
2. Grad od kartona - Projekt je prijavljen na javni poziv Dubrovačko neretvanske
županije. Cilj projekta je promicanje stvaralačkih sposobnosti, razvoj sposobnosti
izražavanja i stvaranja, jačanje procesa socijalizacije. Projekt „Grad od kartona“
zamišljen je kao kreativno likovno - graditeljska radionica. Ukupna vrijednost projekta:
18.300,00 HRK od kojih DŽN financira: 14.640,00 HRK (75%).
3. Uređenje gradske plaže – faza 3 – Projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva
turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture. Ukupna vrijednost
projekta 797.766,25 HRK od kojih je zatraženi iznos potpore 638.000,00 HRK.
Projektna prijava je u obradi.
4. Izgradnja i opremanje sortirnice u Pločama – Projekt je prijavljen putem sustava
eFondovi 30. lipnja 2020. godine. Cilj projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za
sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i
kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad
je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni
tekstil, otpadno drvo i sl.). Projektna prijava je u fazi obrade, zatraženo sufinanciranje
20.333.681,80 HRK.
5. Opremanje Dječjeg vrtića u Rogotinu - odobreno financiranje - Lokalna akcijska grupa
Neretve odobrila je financiranje projektnog prijedloga Grada Ploča naziva ''Opremanje
Dječjeg vrtića u Rogotinu'' u iznosu od 198.016,88 kn. Projekt će se financirati 90%
sredstvima Europske unije (EU) i 10% sredstvima Državnog proračuna (RH). Cilj
projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života mlađih obitelji čija su djeca trenutni ili
budući korisnici vrtića. Opremanjem dječjeg vrtića stanovništvu i obiteljima s djecom
omogućuje se kvalitetnije i prostorno primjerenije pohađanje dječjeg vrtića te
povećanje aktivnosti djece vrtićke dobi kroz edukacijske, sportske i rekreacijske
sadržaje.
6. ''Uređenje Trga u Peračkom Blatu'' - odobreno financiranje - Lokalna akcijska grupa
Neretve, Odlukom o financiranju od 15. lipnja 2020. g., odobrila je financiranje
projektnog prijedloga Grada Ploča, '' ređenje Trga u Peračkom Blatu'' u iznosu od
222.375, 00 kn. Projekt će se financirati 90% sredstvima Europske unije (EU) i 10%
sredstvima Državnog proračuna (RH). Cilj projekta je doprinijeti povećanju kvalitete
života ruralnog područja aktiviranjem i obnovom zapuštenog prostora kroz
multipliciranje društvenih, edukativnih, sportskih i rekreacijskih sadržaja koji su od

iznimnog značaja kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste i posjetitelje svih
dobnih skupina.

7. Ribarsko znanstvena mreža grada Ploča - Projekt je odobren, a prijavljen je na Poziv
Ministarstva poljoprivrede u sklopu Mjere I.3. Mjere „Partnerstvo između znanstvenika
i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.
Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog,
konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt uključuje izradu elaborata o
gospodarskom ribolovu i ribarstvu u Gradu Ploče, kao i idejno rješenje otkupno –
distribucijskog i prihvatnog centra (komore) za ribarstvo, procjenu stanja okoliša
vezano uz gospodarski ribolov u G5 zoni i donjem toku rijeke Neretve. Kroz projekt će
se analizirati mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na
području grada te će provesti znanstvenu studiju komercijalnog i tradicijskog
ribolovnog alata u estuarijskom i priobalnom ribolovu u G zoni. Ukupna vrijednost
projekta koji je sufinanciran u 100%-tnom iznosu je 2.919.828,41 HRK.

4. Projektno tehnička dokumentacija, prostorno planiranje i izvođenje radova za
razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

NAZIV

NAPOMENE

Radovi izvođenja radova izgradnje u tijeku.
Izvođač radova je tvrtka TRAG d.o.o., ugovoren
iznos izvođenja radova s ankesima je
1.788.963,50 kn + PDV (25%), sveukupno
2.236.204,38 kn
1

EDU-EKO kompleks Trovro

Rok za izvođenje radova je 19 mj. (29.11.2020.)
Radovi na nabavi opreme u sklopu EDU-EKO
kompleksa Trovro završeni. Izvođač radova je
tvrtka TRAG d.o.o.
Izvođenje radova na izgradnji u tijeku (stanje 15.
rujna 2020.)

Radovi završeni. Izvođač radova je tvrtka
TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo.

2

Promatračnica za bioraznolikost
na Baćinskim jezerima

Ugovoreni iznos izvođenja radova 389.858,32 kn
+ PDV (25%), sveukupno 487.322,90 kn.
Izvođenje radova sukladno Pravilniku o
jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
U tijeku radovi na opremanju promatračnice
(stanje 15. rujna 2020.).

3

Rekonstrukcija stare škole u
Baćini

Radovi u tijeku. Izvođač radova je tvrtka DOKO
GRAĐENJE d.o.o. Metković
Ugovoren iznos sa aneksima Ugovora o
izvođenju radova je 2.258.952,29 kn + PDV
(25%), sveukupno 2.823.690,36 kn.
Izvršena primopredaja radova od izvođača i
priprema dokumentacije za tehnički pregled
objekta (stanje 15. rujna 2020.).
Izrada dijela dokumentacije završena, u tijeku
izrada preostalih snimaka izvedenog stanja.

4

Legalizacija objekata u
vlasništvu Grada Ploča

Vrijednost izrade Snimaka izvedenog stanja je
66.521,00 kn (nema PDV-a), izrađivač snimaka
izvedenog stanja je tvrtka Markota projektiranje
d.o.o. Metković.
Ugovorena izrada geodetskih podloga potrebnih
za postupak legalizacije. Vrijednost izrade
geodetskih podloga je 41.250,00 kn sa PDV-om,
izrađivač geodetskih podloga je ured ovlaštenog
inženjera geodezije Boško Pavlović.

5

6

Projekt sanacije dijela Ul. Tina
Ujevića u Pločama od škole do
križanja sa ŽC 6216

Pješački pristup - stepenice Riva
- Dom kulture Ploče

Radovi izvedeni. Pregled radova održan
20.4.2020. Radove izvela tvrtka Patrlji d.o.o.
Podbablje Gornje, vrijednost izvedenih radova je
1.892.920,09 + PDV (25%), sveukupno
2.366.150,11 kn.
Radovi u tijeku. Izvođač radova je tvrtka DOKO
GRAĐENJE d.o.o. Metković.
Priprema dokumentacije za primopredaju radova
(stanje 15. rujna 2020.).
Radovi na izradi prostorno - planske
dokumentacije u tijeku. Izrađivač prostorno planske dokumentacije je tvrtka Urbanizam
Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik.

7

II. ciljane IDPPU Grada Ploča

Vrijednost ugovorenih radova je 69.000,00 kn +
PDV (25%), sveukupno 86.250,00.
Izrađen nacrt prijedloga Plana (svibanj 2020.).
Provedena javna rasprava i javno izlaganje
(stanje 15. rujna 2020.).

Izabran izrađivač prostorno planske
dokumentacije Urbanizam Dubrovnik d.o.o.
Dubrovnik.

8

UPU Ušće

Vrijednost ugovorenih radova je 87.000,00 kn +
PDV (25%), sveukupno 108.750,00.
Izrađen je nacrt prijedloga plana, objavljena
javna rasprava i javno izlaganje.
Provedena javna rasprava i javno izlaganje
(stanje 15. rujna 2020.).
Izabran izrađivač prostorno planske
dokumentacije IPZ Uniprojekt d.o.o. Zagreb.
Vrijednost ugovorenih radova je 40.000,00 kn +
PDV (25%), sveukupno 50.000,00.

9

Strateška studija Ušće

Održane konzultacije sa javnopravnim tijelima,
donesena Odluka o sadržaju strateške studije,
izrađen prijedlog Plana, objavljena javna rasprava
i javno izlaganje.
Doneseno Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj
utemeljenosti Strateške studije utjecaja na okoliš
Ciljanih IIDPPUG Ploča (travanj 2020.).
Provedena javna rasprava i javno izlaganje
(stanje 15. rujna 2020.).
U veljači 2020. godine donesena je Odluka o
izmjenama i dopunama odluke o izradi
sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja grada Ploča. Odluka je poslana svim
javnopravnim tijelima da dostave svoje mišljenje,
prijedloge i primjedbe.

10

Sveobuhvatne (ograničene)
izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Ploča

Prikupljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi od
javnopravnih tijela.
U tijeku je izrada nacrta prijedloga plana i
priprema za javnu raspravu i javno izlaganje.
Prikupljana mišljenja, prijedlozi i primjedbe od
javnopravnih tijela (stanje 15. rujna 2020.).

11

Izrada projekta nastavka
uređenja rive od hotela Bebić do
svjetionika (komunalna lučica
Mala Pošta)

Od Ministarstva zaštite okoliša ishođeno mišljenje
da nije potrebno raditi Studiju utjecaja na okoliš.
Ishođena lokacijska dozvola u ožujku 2020.
U tijeku izrada glavnog projekta (stanje 15. rujna
2020.).

Radovi u tijeku. Izvođač radova je tvrtka Trag
d.o.o. Dubrovnik.
12

Uređenje plaže u Pločama II Faza

Izvođenje radova sukladno Pravilniku o
jednostavnim građevinama.
Završeni radovi i izvršena primopredaja (stanje
15. rujna 2020.).
Ishođena građevinska dozvola.

13

Izgradnja vodovoda dionica
Ploče - Stablina

14

Projekt kružni tok (križanje Ulica
Ruđera Boškovića, Gračka ulica,
Ulica Crna Rika) i most (spoj
jezero Birina)

15

Priprema natječajne dokumentacije za izvođenje
radova (stanje 15. rujna 2020.).
Ishođena lokacijska dozvola (ožujak 2020).
Nabava za izradu glavnog projekta provedena
svibnju 2020.
U tijeku izrada glavnog projekta (stanje 15. rujna
2020.).

Pokrenuti postupci izvlaštenja.
Projekt kružni tok (križanje Ulica Ishođenje građevinske dozvole u tijeku.
Stjepana Radića i Gračka ulica)
Ishođena građevinska dozvola (stanje 15. rujna
2020.).
Usluga nadzora radova u okviru projekta
Izgradnja vodno komunalne infrastrukture
Aglomeracije Ploče – Odluka o odabiru.
Usluge informiranja javnosti o projektu i vidljivosti
u okviru projekta Izgradnja vodno komunalne
infrastrukture Aglomeracije Ploče – Odluka o
odabiru.

16

Aglomeracija Ploče

Usluge upravljanja projektom Izgradnja vodno
komunalne infrastrukture Aglomeracije Ploče –
postupak nabave u tijeku.
Stanje 15. rujna 2020. – Odluka o odabiru.
Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i
sanacija dijela vodoopskrbne mreže Aglomeracije
Ploče – obavijest o nadmetanju.
Stanje 15. rujna 2020. – Odluka o odabiru.
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
i podmorskog ispusta – obavijest o nadmetanju.

Projektnu i natječajnu dokumentaciju izrađuje
zajednica ponuditelja Hidrotech d.o.o.,
Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Hidro-expert
d.o.o., Geo-VV d.o.o. i Vita projekt d.o.o.
17

Aglomeracija Komin - Banja
Vrijednost ugovora 1.766.250,00 kn sa PDV-om.
Izrada projektne dokumentacije u tijeku (stanje
15. rujna 2020.).

Izrada idejnog projekta u tijeku.
18

19

Luka nautičkog turizma u
Pločama, lokacija "Pod cestom"
i lokacija "Sidrište"

Izrada elaborata evidencije
nerazvrstanih prometnica na
području grada Ploča

Zatražena ponuda za izradu zahtjeva za
prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za
ekološku mrežu (stanje 15. rujna 2020.).
U tijeku postupak ovjeravanja geodetskog
elaborata u Odjelu za katastar nekretnina u
Ispostavi Ploče. Geodetske elaborate izrađuje
tvrtka Geodetski zavod d.d. Split, vrijednost
usluge je 83.406,25 kn sa PDV-om.
Provedeni geodetski elaborati za formiranje
katastarske čestice nerazvrstane ceste za ulice
Šarić Struga, Mlinska, Plinska i Put Jezera (stanje
15. rujna 2020.).
Ugovorena vrijednost radova je 68.500,00 bez
PDV-a. Izrađivač projektne dokumentacije je
Centar građevinskog fakulteta d.o.o. Zagreb.

20

21

22

Stabilizacija centralnog objekta
dječjeg vrtića Ploče
Provedeni geomehanički istražni radovi.
.
U tijeku izrada glavnog projekta stabilizacije
objekta (stanje 15. rujna 2020.).
Ugovorena vrijednost izvođenja radova iznosi
7.107.780,75 kn sa PDV-om. Izvođač radova je
Izgradnja i opremanje dječjeg tvrtka Doko građenje d.o.o. Metković.
vrtića Staševica
Izvođenje radova na izgradnji objekta u tijeku
(stanje 15. rujna 2020.).
Evidenciju zemljišta izrađuje tvrtka Geodetski
zavod d.d. Split, vrijednost izrade evidencije je
Evidencija zemljišta za nužnu
85.000,00 kn.
upotrebu oko zgrada na
području grada Ploča
Izrada evidencije je u tijeku (stanje 15. rujna
2020.).

23

Sanacija II tunela u Stablini

Izrađen izvedbeni projekt sanacije tunela. Projekt
izradila tvrtka Centar građevinskog fakulteta
d.o.o. Zagreb.
Vrijednost izrade izvedbenog projekta je
68.500,00 kn. Ishođene potvrde od javnopravnih
tijela na izvedbeni projekt.
Radovi na sanaciji klizišta završeni (travanj
2020.).

24

Sanacija klizišta u ulici Petra
Svačića

25

Sortirnica za odvojeno
prikupljanje komunalnog otpada

Izvođač radova je Monterra d.o.o. Rijeka.
Ugovorena vrijednost radova je 1.450.000 kn bez
PDV-a.
Za izradu geodetskog elaborata i glavnog projekta
za građenje i opremanje potpisan ugovor sa
tvrtkom Hidroplan d.o.o. Zagreb. Vrijednost
ugovora 143.900,00 kn + PDV, sveukupno
179.875,00 kn.
Ishođena lokacijska dozvola.
Izrada glavnog projekta u tijeku (stanje 15. rujna
2020.).

26

Sanacija I tunela u Stablini

Izrađena revizija projekta – ustanovljeno da je
promjenom tehnologije izvođenja radova
predviđene u prvotnoj verziji projekta moguće
ostvariti značajne uštede.
U tijeku je izrada izmjene projekta sukladno
nalazu revizije (stanje 15. rujna 2020.).
Izrađeno idejno rješenje.

27

Aneks centralnog objekta
dječjeg vrtića u Pločama

Provedeni geomehanički istražni radovi.
Izrada glavnog projekta u tijeku. (stanje 15. rujna
2020.).
Izrađeno idejno rješenje.

28

29

Uređenje prostora rive u
Pločama (dnevni boravak Grada
Ploča)

Uređenje prostora Trga kralja
Tomislava u Pločama

Provedeni geomehanički istražni radovi.
U tijeku izrada glavnog projekta za 1. fazu. (stanje
15. rujna 2020.).

Izrađeno idejno rješenje.

30

Staza „Tragom bunkera“

Izrađeno idejno rješenje i pripadajući troškovnik.
Izrađena idejna studija ulaganja.
Zatraženo sufinanciranje (stanje 15. rujna 2020.).

