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ZAPISNIK 

5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča  

održane 29. studenog 2021. godine 

  



ZAPISNIK 

 

Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 29. studenog 2021. godine u Domu 

kulture u Pločama, S. S. Kranjčevića 4. 

Sjednica je započela u 17:00 sati.  

Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Ostojić, predsjednik Gradskog vijeća. 

Nakon prozivke, predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.  

Odsutni su bili vijećnici: Zdenko Mateljak i Ana Maria Štrbić. 

 

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

Marević, pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula, pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarski razvoj Damir Živković, pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno 

uređenje Željko Škorić, upravna referentica za opće poslove Nikolina Doboš, viša stručna 

suradnica za proračun i financije Nina Ivičević,  ravnateljica JU „Dječji vrtić Ploče“ Ljiljana 

Bogunović, zapovjednik JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ Eduard Barbir, v.d. ravnatelja 

JU „Dom športova Ploča“ Pero Cvitanović, ravnateljica JU „Pučko otvoreno učilište“ Karla 

Šestan, ravnatelj JU „Narodna knjižnica Ploče“ Jurica Karamatić te predstavnici medija.  

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnica  

Marina Gradac 

Pitanje za stručne službe Grada Ploča 

1. Poštovani, zanima me je li uskoro možemo očekivati nastavak provedbe projekta 

unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji 

je u svojem prvom dijelu zaista ispunio očekivanja djece i roditelja? 

Molim usmeni odgovor. 

 

 

Vijećnik 

Darjan Barbir 

Pitanje za zamjenika gradonačelnika  

1. Poštovani, vi ste Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture iznajmili poslovni 

prostor od 18m2 u zgradi „Centrale“ gdje je bila kancelarija g. Vučkovića kao 

Prometnog inspektora. Zanima nas jeli moguće zakonski iznajmiti gradski prostor za 0 

kuna? 

Isto tako, mi iz PLS-a smo svaku vlast do sada pitali pa i vama smo uputili dva dopisa 

u kojima smo tražili da nam dodijelite nekakav gradski prostor na korištenje na što još 

uvijek nismo dobili nikakav odgovor.  

Vi na Staševici imate prostorije MO uređene tako da se ne bi postidjeli da se nalaze u 

centru Zagreba! Sad vas pitamo, možete li nam pokazati gdje se nalazi prostor MO 

Ploče?  

Slično pitanje smo postavili i bivšoj vlasti HDZ-a i ništa se nije dogodilo, ali su se bar 

složili sa našim prijedlogom da bi Grad trebao urediti „javnog WC-a“ i preinačiti u 

prostorije MO. Tako bi konačno nakon 30 godina samostalne i suverene države 

Hrvatske, MO Ploče dobilo svoj prostor gdje bi građani mogli iznositi svoje probleme, 

kojih nažalost ima.  



Dana 29. 3. 2019 ste donijeli odluku o zatvaranju transakcijskih računa svih Mjesnih 

odbora na području Grada Ploča. Trebate znati da se povijest ponavlja, jer zadnji MO 

koji je osnovan u gradu je MO Ploče 2003.g. 

Pitanje za gradske službe Grada Ploča 

2. Molim dostavu dokumentacije tražene 21. rujna 2021. godine 

Molim pisani odgovor.  

 

 

Vijećnik 

Tomislav Batur 

Pitanje za stručne službe Grada Ploča i Pročelnika 

1. Imate li saznanja dokle se stiglo sa projektom odvodnog tunela Jezero-Birina i kada bi 

se mogla očekivati realizacija navedenog projekta?  

Molim pisani odgovor.  

 

 

Vijećnica  

Sanja Parmać  

Pitanje za stručne službe Grada Ploča i Gradonačelnika  

1. Poštovani, hoće li Grad Ploče ove godine objaviti poziv za isplatu božićnica našim 

umirovljenicima i nezaposlenima i na taj način nastaviti s dobrom praksom na radost 

naših sugrađana?  

Molim usmeni odgovor.  

 

 

Vijećnica  

Sara Žderić 

Pitanje za zamjenika gradonačelnika 

1. Poštovani, možete li nam kazati što je sa POS stanovima u našem gradu?  

Naime 10. listopada 2019. g. donijeli ste „Odluku o uključivanju Grada Ploča u Program 

POS-a“. Isto tako ste 13. prosinca 2019. g. proveli „Postupak i tijela za utvrđivanje liste 

prvenstva za kupnju stana“ na području Grada Ploča.  

Objavili ste listu, i koliko nam je poznato na natječaj se javilo oko 130 naših sugrađana. 

Po tome smo vidjeli kolike su potrebe za POS stanovima čime bi mnoge mlade obitelji 

riješile svoj životni problem.  

Svim pločanskim vlastima do sada, pa tako i vama, su puna usta o brizi za mladim 

obiteljima samo kada su vam potrebni.  

 

2. Poštovani, jeste li upoznati da za četiri godine, pet-šest pločanskih doktora ide u 

mirovinu?  

Naše pitanje je: što ste poduzeli po tom pitanju? 

Očigledno vas ova tema ne zanima jer se netko pobrinuo za vas ili će te se sami 

pobrinuti. Zar će „sutra“ pločanima doktori opće medicine biti u Metkoviću, Makarskoj 

ili u privatnim ordinacijama? Hoćemo li za svaki pregled morati tražiti usluge u 



susjednim gradovima? Kad već od POS-ovih stanova nema ništa, jeste li razmišljali o 

zaduženju Grada za kupnju stanova na pločanskom tržištu, da stimulirate dolazak novih 

liječnika, ljudi bježe iz vašeg Grada! 

Drugi dio pitanja je: ako imamo status Grada, zašto nedjeljom i praznikom nemamo 

dežurnu Ljekarnu? 

Vi kao gradska vlast bi trebali sudjelovati u koordinaciji i dogovoru jer ih imamo tri u 

gradu pa bi bilo poželjno da se dogovore. Mi trebamo imati dežurnu ljekarnu praznicima 

i nedjeljom! Grad smo starih i bolesnih ljudi, uz to još i ova pandemija. Tranzitni smo 

grad, gosti koji ljeti prolaze kroz Ploče također imaju potrebe za lijekovima, ni njima 

nije važno jeli praznik ili je nedjelja.  

Molim pisani odgovor. 

 

 

Vijećnik  

Branko Jelavić  

Pitanje za stručne službe Grada Ploča 

1. Poštovani, bavljenje disciplinama iz STEM područja je jako bitno za razvoj kognitivnih 

sposobnosti djece, a ujedno otvara mogućnosti ranog ulaska u primamljivu tržišnu sferu. 

Obzirom na najave provedbe projekta STEM centra Ploče u kojem je partner i Grad 

Ploče te važnost ranog ulaska djece u ovo područje molim vas informaciju o trenutnom 

stanju projekta i kada možemo očekivati prve aktivnosti.  

Molim usmeni odgovor.  

 

Vijećnica  

Ana Dugandžić 

Pitanje za stručne službe Grada Ploča 

1. Obzirom da je vodoopskrbni cjevovod Rogotinski most Ušće jedan od glavnih 

infrastrukturnih preduvjeta koji otvara mogućnost realizacije projekta kamp Ušće, 

molim Vas informaciju o trenutnom stanju projekt? 

 

2.  U kojem je trenutno stanju projekt rekonstrukcije igrališta NK Gusar u Kominu?  

Molim usmeni i pisani odgovor 

 

 

Vijećnik  

Ivan Žderić  

Pitanje za Stručne službe Grada Ploča i Gradonačelnika  

1. Tko je donio odluku da se na GV ne prezentiraju izvješća o radu i financijska izvješća 

trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča (Izvor Ploče, Komunalno održavanje, 

Autobusni kolodvor Ploče, Radio postaja Ploče, Pločanska razvojna agencija Plora)? 

Od kada postoji Grad Ploče izvješća su dolazila na GV bez obzira propisuje li to Zakon 

ili ne. Budući da je sada popularna transparentnost, u čemu je problem? Smatram da 

ovo tijelo treba imati sve informacije vezane uz poslovanje Grada. 

2. Izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koje su stupile na snagu 1.1.2021. u 

članku 68a kažu: Općina, grad i županija dužne su javno objavljivati informacije o 



trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije 

budu lako dostupne i pretražive (računi dobavljača, narudžbenice, ugovori). Kada 

mislite početi poštivati Zakon i to objavljivati? 

Molim pisani odgovor. 

 

 

Vijećnik 

Krešimir Šunjić  

Pitanje za Pročelnika Službe za opće poslove 

1. Što se zbiva s natječajem za zakup poljoprivrednog zemljišta najavljeno je da će do 

kraja godine biti raspisan natječaj za oko 670 hektara? Zašto do sada, a već je kraj 

studenoga, nema nikakvih informacija?  

Pitanje za gradonačelnika 

2. Zašto po drugi put u zadnjih godinu dana zapošljavamo pročelnika za financije? Po 

kojim kriterijima je gosp. Živković koji se natjecao za mjesto pročelnika i prošli put, 

kada nije prošao, ovaj put dobar i zadovoljava? 

Molim pisani odgovor.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća kako 

slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. rujna 2021. 

godine 

2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča 

4. Prijedlog Odluke o koeficijentu za obračun plaće za radno mjesto: čistačica, spremačica, 

dostavljačica Narodne knjižnice Ploče 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Vranjak 

III“ 

6. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ploča 

7. Plan proračuna Grada Ploča za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu s: 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2022. godini 

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

- Programom javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 2022. godinu 

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

8. I. Izmjene i dopune (rebalans) Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s: 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2021. godini 



- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Ploča za 2021. godinu 

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

2021. godinu 

9. Izvješće o radu JU „Dječji vrtić Ploče“ Ploče za pedagošku godinu 2020./2021. i 

Financijsko izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća  

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” Ploče s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

13. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća  JU „Dom športova Ploča“  Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

14. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Dom športova Ploča” Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

15. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Pučko otvoreno učilište“ Ploče s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Pučko otvoreno učilište” Ploče s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

17. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Ploče“ Ploče za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

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

1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi Dnevni red. U raspravi je sudjelovao vijećnik 

Krešimir Šunjić. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 10 glasova „za“ i 3 „protiv“) usvojilo 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. rujna 2021. 

godine 

2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča 

4. Prijedlog Odluke o koeficijentu za obračun plaće za radno mjesto: čistačica, spremačica, 

dostavljačica Narodne knjižnice Ploče 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Vranjak 

III“ 

6. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ploča 

7. Plan proračuna Grada Ploča za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu s: 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2022. godini 

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

- Programom javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 2022. godinu 



Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

8. I. Izmjene i dopune (rebalans) Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s: 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Ploča za 2021. godinu 

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

2021. godinu 

9. Izvješće o radu JU „Dječji vrtić Ploče“ Ploče za pedagošku godinu 2020./2021. i 

Financijsko izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća  

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” Ploče s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

13. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća  JU „Dom športova Ploča“  Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

14. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Dom športova Ploča” Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

15. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Pučko otvoreno učilište“ Ploče s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Pučko otvoreno učilište” Ploče s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

17. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Ploče“ Ploče za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

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

1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. rujna 2021. 

godine 

 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi dnevni red. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Darjan Barbir. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržan“) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 28. rujna 2021. godine 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti 

i prostorno uređenje Željko Škorić. 



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

okoliša mišljenje je dao predsjednik Odbora Aleksandar Ostojić.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić, Darjan Barbir i gradonačelnik Mišo 

Krstičević  

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo 

 

 ODLUKU  

o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B), za utvrđivanje 

iznosa komunalne naknade na području Grada Ploča. 

 

Članak 2. 

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru 

(m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Ploča. 

 

Članak 3. 

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u iznosu od 3,60 kn po četvornome 

metru (m2). 

Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda 

komunalne naknade (B) (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 13/18). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča, a stupa na snagu                    

1. siječnja 2022. godine. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča  

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula.  

U raspravi je sudjelovao vijećnik Darjan Barbir. 

 

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

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Ploča 

 

Članak 1.  

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 13/18 i 8/19), u članku 4. stavku 1.,  

tablici „1. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA PLOČA“ koeficijent radnog mjesta pod 

rednim brojem 12. „Spremačica“ koji iznosi 1,00 mijenja se i glasi „1,105“. 

 

 

 



Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča, a stupa na snagu                   

1. siječnja 2022. godine.  

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o koeficijentu za obračun plaće za radno mjesto: čistačica, spremačica, 

dostavljačica Narodne knjižnice Ploče 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je ravnatelj JU “Narodna knjižnica Ploče“ Jurica 

Karamatić.      

 

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

 

ODLUKU 

 o koeficijentu za obračun plaće za radno mjesto: čistačica, spremačica, dostavljačica Narodne 

knjižnice Ploče 

 

Članak 1. 

Koeficijent za obračun plaće za radno mjesto: čistačica, spremačica, dostavljačica 

Narodne knjižnice Ploče iznosi 1.193, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. 

 

Članak 2. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentu za obračun 

plaće za radno mjesto: čistačica, spremačica, dostavljačica Narodne knjižnice Ploče (Službeni 

glasnik Grada Ploča, broj 6/21). 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča, a stupa na snagu                   

1. siječnja 2022. godine. 

  

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone 

„Vranjak III“  

 

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

okoliša mišljenje je dao predsjednik Odbora Aleksandar Ostojić.  

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti 

i prostorno uređenje Željko Škorić 

 

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

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Vranjak III“ 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o osnivanju Poduzetničke zone „Vranjak III“ (Službeni glasnik Grada Ploča, 

broj 3/19 i 7/21) članak 2. mijenja se i glasi: „Poduzetnička zona „Vranjak III“ obuhvaća 

područja sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini Ploče: 2177/14, 2065/20, 2065/22, 

2065/16 (dio), 2065/17 (dio), 2065/8 (dio), 2065/9, 2065/13, 2065/1 (dio), 2065/5, 



2065/15(dio), 2065/14 (dio), 2065/10 (dio), 2177/4, 2177/2, 2177/12 (dio), 2177/9 (dio), 2043 

(dio), 2177/10, 2175/9, 2176/1, 2176/3, 2176/2, 2175/8, 2175/10 (dio), 2175/1, 2175/6, 2175/5, 

2175/23, 2175/26, 2175/25, 2175/28, 2175/27, 2175/13, 2175/24, 2175/22, 2175/19, 2175/16, 

2175/29, 2175/20, 2175/17, 2175/4, 2175/7, 2175/21, 2173/6, 2175/31, 2175/11, 2175/12, 

2175/18, 2178/1, 2197, 2196, 2200, 2175/2, 2172/6, 2201/3, 2202, 2203, 2172/4, 2201/2, 

2201/1, 2173/2, 2172/2, 2201/5, 2201/4, 2172/1, 2170, 2169/1, 2169/2, 2169/3, 2169/4, 2169/5, 

2169/6, 2177/1 (dio), 2177/11 (dio), 2065/21, 2065/3, 2178/5, 2178/6. 

 

Poduzetnička zona „Vranjak III“ obuhvaća ukupnu površinu od približno 38,5 ha i 

prema veličini pripada u kategoriju male zone (ukupne površine od 10 do 50 ha).“. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Ploča. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ploča  

 

U ime Odbora za društvene djelatnosti mišljenje je dala predsjednica Odbora Ana Dugandžić 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Službe za Opće poslove Danijel Štula.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ana Dugandžić i Josip Ostojić. 

 

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

 

ODLUKU 

o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Grada Ploča 

 

Članak 1. 

Objavljuje se javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Grada Ploča. 

 

Tekst javnog poziva sastavni je dio ove Odluke, te se nalazi u prilogu. 

 

Članak 2. 

Javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama i Oglasnoj ploči Grada Ploča.  

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Ploča za provedbu postupka 

javnog poziva iz članka 1. ove Odluke 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ploča. 

 

Predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.  

 

 

  



7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Plan proračuna Grada Ploča za 2022.  godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu s: 

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2022. godini 

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

- Programom javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 2022. godinu 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča za 2022. 

godinu 

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dali su: viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević i pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Željko 

Škorić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Krešimir Šunjić, Nikica Družijanić, Josip Ostojić, Tomislav 

Batur, Sanja Parmać, Boris Šuman i Marina Gradac.  

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo 

 

Plan proračuna Grada Ploča za 2022.godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu s:  

- Programom i mjerilima održavanja komunalne infrastrukture i načina rasporeda 

sredstava komunalne naknade u 2022. godini 

- Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

- Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

- Programom javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 2022. godinu 

- Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Ploča za 2022. godinu 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 

I. Izmjene i dopune (rebalans) Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s: 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Grada Ploča za 2021. godinu 

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

Ploča za 2021. godinu 

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dali su: viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević i pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Željko 

Škorić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Šunjić i gradonačelnik Mišo Krstičević. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo 

 

I. Izmjene i dopune (rebalans) Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s: 



- Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2021. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Ploča za 2021. godinu 

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

2021. godinu 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu JU „Dječji vrtić Ploče“ Ploče za pedagošku godinu 2020./2021. i 

Financijsko izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća  

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica JU „Dječji vrtić Ploče“ Ljiljana 

Bogunović.   

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić.   

 

Vijeće je većinom glasova (sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržan“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

povodom Izvješća o radu JU „Dječji vrtić Ploče“ za pedagošku godinu 2020./2021. i 

Financijskog izvješća s Izvješćem o radu upravnog vijeća za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2020. godine 

 

 

Prihvaća se Izvješće o radu JU „Dječji vrtić Ploče“ Ploče za pedagošku godinu 2020./2021. i 

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine s Izvješćem o radu 

Upravnog vijeća. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić Ploče“ Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica JU „Dječji vrtić Ploče“ Ljiljana 

Bogunović.  

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržan“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

povodom Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU “Dječji vrtić Ploče“  za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

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

razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2021. godine. 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” Ploče s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

 



Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je zapovjednik JU Vatrogasne postrojbe Grada 

Ploča Eduard Barbir. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić.      

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom Financijskog izvješća, Izvješća o radu i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU 

“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“  za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće, Izvješće o radu i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU  

“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“  za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA 

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je zapovjednik JU Vatrogasne postrojbe Grada 

Ploča Eduard Barbir.  

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom Izvješća o radu i Financijskog izvješća JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča“  za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

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

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća  JU „Dom športova Ploča“  Ploče 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je v.d. ravnatelja  JU „Dom Športova Ploča“ Pero 

Cvitanović.  

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU “Dom športova Ploča“  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

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

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Dom športova Ploča” Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 



Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je v.d. ravnatelja JU „Dom športova Ploča“ Pero 

Cvitanović. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU “Dom športova Ploča“  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

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

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Pučko otvoreno učilište“ Ploče s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica JU „Pučko otvoreno učilište“ Karla 

Šestan.  

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić.  

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća, Izvješća o radu i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU “Pučko 

otvoreno učilište“ Ploče  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće, Izvješće o radu i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Pučko 

otvoreno učilište“ Ploče za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

16. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Pučko otvoreno učilište” Ploče s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica JU „Pučko otvoreno učilište“ Karla 

Šestan.  

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu JU “Pučko otvoreno učilište“ Ploče  za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće, Izvješće o radu JU  “Pučko otvoreno učilište“ Ploče za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Ploče“ Ploče za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je ravnatelj JU „Narodna knjižnica Ploče“ Jurica 

Karamatić.  



 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu JU “Narodna knjižnica“ Ploče  za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

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

od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.  

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA 

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

od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je ravnatelj JU „Narodna knjižnica Ploče“ Jurica 

Karamatić.   

 

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

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu JU “Narodna knjižnica“ Ploče  za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

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

od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

 

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 20:40 sati.  

 
 

 

 

 

 

 


