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ZAPISNIK 

6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča  

održane 28. prosinca 2021. godine 

  



ZAPISNIK 

 

Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. prosinca 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 11 vijećnika, od kojih 

jedan nije prisegnuo. Prije otvaranja 6. sjednice vijećnik Zdenko Mateljak je prisegnuo.  

Odsutni su bili vijećnici: Darjan Barbir, Sara Žderić, Tomislav Batur 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  te predstavnici medija.  

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnik Krešimir Šunjić 

Pitanje za gradonačelnika 

1. Mogu se nadovezati na moje pitanje sa 5. sjednice, u odgovoru se spominje odlazak 

gospođe pročelnice pa me zanima gdje je gospođa pročelnica otišla i gdje će nastaviti 

svoju karijeru ?  

Molim pisani odgovor 

 

Vijećnik Zdenko Mateljak 

Pitanje za gradonačelnika 

1. Kad će se nastaviti radovi na Briškom putu, i koliko je predviđeno sredstava za isto?  

2. Koliko je novaca koštalo Grad Ploče bruto dovođenje novog pročelnika?  

Molim pisani i usmeni odgovor  

 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća kako 

slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 29. studenoga 2021. 

godine  

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2022. godinu  

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu-

dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu  

4. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2022. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  



5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ploča 

2022. - 2025. godina  

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za 

razdoblje siječanj - travanj 2021. godine  

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje svibanj - prosinac 2021. godine  

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Ploča za 2022. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Ploča  

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča  

11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča 

12. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi Dnevni red.  

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) usvojilo 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 29. studenoga 2021. 

godine  

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2022. godinu  

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu-

dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu  

4. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2022. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  

5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ploča 

2022. - 2025. godina  

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za 

razdoblje siječanj - travanj 2021. godine  

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje svibanj - prosinac 2021. godine  

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih 

u Gradskom vijeću Grada Ploča za 2022. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Ploča  

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča  



11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča 

12. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine. 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 29. studenoga 

2021. godine 

 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi dnevni red. 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 29. studenog 2021. 

godine 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 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 dala je viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Šunjić i viša stručna suradnica za proračun i 

financije Nina Ivičević. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 3 „suzdržan“) donijelo 

 

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2022. godinu 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu-

dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu 

 

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

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić i gradonačelnik Mišo Krstičević. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 3 „protiv“) donijelo 

 

 

 



ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje 

po transakcijskom računu 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 

2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

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.  

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA 

PLOČA ZA 2022. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE 

RAZDOBLJE 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Ploča 2022. - 2025. godina 

 

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.  

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA 

PODRUČJU GRADA PLOČA 2022. - 2025. GODINA 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Ploča za razdoblje siječanj - travanj 2021. godine 

 

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

Gradac. 

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

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih 

s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje siječanj - travanj 

2021. godine 



7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ploča za razdoblje svibanj - prosinac 2021. godine 

 

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

Gradac. 

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

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Ploča za razdoblje svibanj - prosinac 2021. godine 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću 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 dao je pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula.  

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Ploča za 2022. godinu 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području 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. 

  

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Ploča 

 

 

 

 



Predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča 

 

U ime Odbora za poljoprivredu mišljenje je dao predsjednik odbora Boris Šuman. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Krešimir Šunjić, Boris Šuman, Zdenko Mateljak i 

gradonačelnik Mišo Krstičević.  

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 3 „suzdržan“) donijelo 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Ploča 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča 

 

U ime Odbora za poljoprivredu mišljenje je dao predsjednik odbora Boris Šuman. 

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

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) donijelo 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Ploča 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine. 

 

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

Gradac. 

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

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić.  

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 3 „suzdržan“) donijelo 

 

 

 



O D L U K U 

o kupnji nekretnine. 

 

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 19:00 sati.  

 

 


