REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 16. veljače 2022. godine

ZAPISNIK
Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 16. veljače 2022. godine u Domu
kulture u Pločama, S. S. Kranjčevića 4.
Sjednica je započela u 18:00 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 Ivan Žderić i Tomislav Batur koji je stavio mandat u mirovanje.
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 te predstavnici
medija.
VJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnica Ana Dugandžić
Pitanje za stručne službe Grada Ploča
1. Poštovani, na 5. sjednici gradskog vijeća Grada Ploča donijeli smo odluku o objavi
javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Grada Ploča. Molim Vas informaciju, ima li novih iskoraka u provedbi javnog
poziva i kad možemo očekivati njegovu objavu
2. Poštovani, s obzirom da se radi o veoma bitnom infrastrukturnom projektu, posebno za
razvoj turističke djelatnosti na ušću rijeke Neretve, molim Vas informaciju o trenutnom
stanju projekta kamp Ušće?
Molim usmeni odgovor
Vijećnik Josip Ostojić
Pitanje za stručne službe Grada Ploča
1. 29. 12. 2020. smo na Gradskom vijeću Grada Ploča podržali, tj. Izglasali izdvajanje luke
Mala Pošta Ploče – koja se koristi isključivo za komunalni vez, iz sustava upravljanja
Lučke uprave Ploče te shodno tome, formiran je zahtjev za osnivanje nove županijske
lučke uprave Ploče – sukladno članku 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama.
Možete nas ukratko i konkretno uputiti u stanje stvari vezano za taj slučaj, što je točno
poduzeto od strane Grada do današnjeg dana te prezentirati da li imamo ikakvih pomaka
vezano za taj zahtjev.
Molim usmeni odgovor.
Vijećnica Marina Gradac
Pitanje za stručne službe Grada Ploča
1. Poštovani, s obzirom na to da je nautički turizam značajna gospodarska djelatnost važna
za područje turizma i pruža veliki potencijal razvoja destinacije zanima me trenutno

stanje projekta Luke nautičkog turizma i kada se mogu očekivati prvi koraci u realizaciji
istog?
Molim usmeni odgovor.
Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća s
dopunama kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. prosinca
2021. godine
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 30. prosinca
2021. godine
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama
Komin i Opuzen I
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama Plina
i Kobiljača
5. Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu robe „Uredska oprema
za Centar znanstvenog ribarstva“
6. Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova „Uređenje i
prometno rješenje školskog trga u Ulici Tina Ujevića u Pločama“
7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 921/12 i dio
č.z. 921/17 k.o. Ploče, odnosno dijela č.z. 4559/30 i 4559/154, k.o. Komin-stari,
površine 1.263,0 m², u Poduzetničkoj zoni Vranjak I.
8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja
9. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za pomoć obitelji pogođenoj potresom na području
Sisačko-moslovačke županije
10. Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova uređenja poučno
rekreativnih staza na poluotoku Mali Milosavac u Pločama
Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi Dnevni red s dopunama.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) usvojilo
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. prosinca
2021. godine
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 30. prosinca
2021. godine
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama
Komin i Opuzen I

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama Plina
i Kobiljača
5. Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu robe „Uredska oprema
za Centar znanstvenog ribarstva“
6. Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova „Uređenje i
prometno rješenje školskog trga u Ulici Tina Ujevića u Pločama“
7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 921/12 i dio
č.z. 921/17 k.o. Ploče, odnosno dijela č.z. 4559/30 i 4559/154, k.o. Komin-stari,
površine 1.263,0 m², u Poduzetničkoj zoni Vranjak I.
8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja
9. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za pomoć obitelji pogođenoj potresom na području
Sisačko-moslovačke županije
10. Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova uređenja poučno
rekreativnih staza na poluotoku Mali Milosavac u Pločama
1. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. prosinca 2021.
godine
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. prosinca 2021.
godine

2. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 30. prosinca
2021. godine
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 30. prosinca 2021.
godine
3. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama
Komin i Opuzen I
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 i Darjan Barbir, predsjednik
Gradskog vijeća Aleksandar Ostojić i pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula.
Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „suzdržan“) donijelo
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama Komin i Opuzen I
4. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama Plina
i Kobiljača
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: Zdenko Mateljak i Krešimir Šunjić, pročelnik Službe za
opće poslove Danijel Štula i zamjenik gradonačelnika Ivan Marević.
Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“ i 2 „suzdržan“) donijelo
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Ploča u katastarskim općinama Plina i Kobiljača
5. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu robe „Uredska oprema
za Centar znanstvenog ribarstva“
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina
Gradac.
Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj
Damir Živković.
Vijeće je bez rasprave, (sa 12 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu robe „Uredska oprema za Centar znanstvenog
ribarstva“

6. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova „Uređenje i
prometno rješenje školskog trga u Ulici Tina Ujevića u Pločama“
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina
Gradac.
Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti
i prostorno uređenje Željko Škorić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Krešimir Šunjić i Darjan Barbir, pomoćnik pročelnika za
komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Željko Škorić, zamjenik gradonačelnika Ivan
Marević i gradonačelnik Mišo Krstičević.
Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržan“) donijelo
ODLUKU
o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova „Uređenje i prometno rješenje školskog
trga u Ulici Tina Ujevića u Pločama“
Predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.
7. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 921/12 i dio č.z.
921/17 k.o. Ploče, odnosno dijela č.z. 4559/30 i 4559/154, k.o. Komin-stari, površine 1.263,0
m², u Poduzetničkoj zoni Vranjak I.
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina
Gradac.
Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti
i prostorno uređenje Željko Škorić.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Krešimir Šunjić i Darjan Barbir, pomoćnik pročelnika za
komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Željko Škorić i gradonačelnik Mišo Krstičević
Vijeće je većinom glasova ( sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 921/12 i dio č.z. 921/17 k.o. Ploče,
odnosno dijela č.z. 4559/30 i 4559/154, k.o. Komin-stari, površine 1.263,0 m², u
Poduzetničkoj zoni Vranjak I.

8. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja
U ime Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprjeđenje prirodnog
okoliša mišljenje je dao predsjednik Odbora Aleksandar Ostojić.
Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj
Damir Živković.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
9. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za pomoć obitelji pogođenoj potresom na području
Sisačko-moslovačke županije
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina
Gradac.
Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj
Damir Živković.
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo
ODLUKU
o dodjeli sredstava za pomoć obitelji pogođenoj potresom na području Sisačko-moslovačke
županije
10. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova uređenja poučno
rekreativnih staza na poluotoku Mali Milosavac u Pločama
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina
Gradac.
Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti
i prostorno uređenje Željko Škorić.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić, pročelnik Službe za opće poslove Danijel
Štula i gradonačelnik Mišo Krstičević.
Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo

ODLUKU
o osiguravanju dodatnih sredstava za nabavu radova uređenja poučno rekreativnih staza na
poluotoku Mali Milosavac u Pločama

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 20:35 sati.

