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ZAPISNIK 

9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča  

održane 14. ožujka 2022. godine 

  



ZAPISNIK 

 

Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. ožujka 2022. 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 i upravna referentica za opće poslove Nikolina Doboš te 

predstavnici medija.  

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnica Ana Dugandžić 

Pitanje za stručne službe Grada Ploča 

1. Poštovani, s obzirom na skore radove na aglomeraciji u naselju Šarić Struga kod 

mještana je i dalje prisutna zabrinutost pristupa svojim kućama. Vjerujem da je Grad 

Ploče prepoznao važnost izgradnje puta od završetka naselja Šarić Struga prema 

lokalnoj županijskoj prometnici 69086. Je li prometnica uvrštena u prioritete i kad 

možemo očekivati početak radova? 

Molim usmeni i pisani odgovor  

 

Vijećnik Stjepan Vlahović  

Pitanje za stručne osobe Grada Ploča 

1. Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča izglasan je prijedlog odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 

katastarskim općinama Komin i Opuzen I, nakon toga je i objavljen natječaj.  

Pošto je prema nadležnom Ministarstvu ranije poslan program objave ovog natječaja, 

kojeg je Ministarstvo prihvatilo Grad je bio dužan slijediti prihvaćeni program.  

Dali je Grad Ploče pri objavi natječaja slijedio poslani, odnosno prihvaćeni program od 

strane Ministarstva poljoprivrede? 

Molim usmeni i pisani odgovor. 

 

Pitanje za gradonačelnika Grada Ploča 

2. U slučaju uspješne provedbe natječaja za dodjelu državnog zemljišta u gradsku blagajnu 

bi se trebalo sliti 215-430 kuna (65% ukupnog iznosa koje po zakonu pripada Gradu) 

godišnje od plaćanja najma za isto poljoprivredno zemljište.  

Pošto se u zadnje vrijeme često priča o agro kriminalu u kontekstu državnog zemljišta, 

zanima me dali ćete novce koje će Grad uprihoditi utrošiti namjenski, recimo na 

formiranje službe poljoprivrednih redara koje bi uočene nepravilnosti prijavile što bi 

bio temelj za raskidanje ugovora između države i stranke koja je ugovor potpisala. 



Molim usmeni i pisani odgovor.  

 

Vijećnik Ivan Žderić  

Pitanje za gradonačelnika i stručne službe Grada Ploča 

1. Hoće li se projektom Izgradnje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče u 

potpunosti asfaltirati sve lokalne prometnice (nerazvrstane ceste) te, ako neće, po 

kojim će se kriterijima odlučivati koje će se asfaltirati, a koje ne? 

Naime, vidimo da su pojedine dionice nerazvrstanih cesta asfaltirane u cijelosti (Birina 

i Prišnica), a neke djelomično (ulica Petra Svačića, Stablinska ulica). 

Molim usmeni i pisani odgovor.  

 

Vijećnik Krešimir Šunjić  

Pitanje za stručne službe Grada Ploča 

1. Koliko zaposlenih u gradskoj upravi ima u veljači 2022. A koliko je bilo 2017? 

Molim pisani odgovor 

 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća s 

dopunama kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 16. veljače 

2022. godine 

2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog odbora o mirovanju 

mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 

4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - 

turističke namjene Ušće T3 u Pločama 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče  

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Ploča 

9. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

10. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i razvoj 

11. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2021. godinu 

 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi Dnevni red s dopunama.  

 

 

 

 

 



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

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 16. veljače 

2022. godine 

2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog odbora o mirovanju 

mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 

4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - 

turističke namjene Ušće T3 u Pločama 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče  

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Ploča 

9. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

10. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i razvoj 

11. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2021. godinu 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 16. veljače 2022. 

godine 

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 16. veljače 2022. godine 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog odbora o mirovanju 

mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

 

U ime Mandatnog odbora mišljenje je dao predsjednik odbora Nikica Družijanić.  

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

 

Z A K L J U Č A K 

o primanju na znanje Izvješća Mandatnog odbora o mirovanju mandata vijećnika i 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

 

 

 

 



3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu  

 

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

okoliša mišljenje je dao predsjednik odbora Aleksandar Ostojić. 

Sukladno članku 85. Poslovnika Gradskog vijeća gradonačelnik Mišo Krstičević kao 

predlagatelj Odluke je podnio 2 amandmana koja su automatski postala sastavni dio Odluke. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik 

Upravnog odjela za gospodarski razvoj Damir Živković. 

Prije otvaranja rasprave vijećnik Boris Šuman je zatražio podnošenje 2 amandmana, no budući 

da vijećnik nije predlagatelj Odluke, sukladno članku 85. stavku 1. Poslovnika Gradskog vijeća 

je prethodno provedeno glasovanje o zahtjevu za podnošenje amandmana te je isti jednoglasno 

prihvaćen (sa 13 glasova „za“). 

Nakon prihvaćanja zahtjeva za podnošenje amandmana vijećnik Boris Šuman je obrazložio 2 

amandmana, nakon čega se sukladno članku 88. Poslovnika Gradskog vijeća gradonačelnik 

Mišo Krstičević izjasnio da je suglasan s predmetnim amandmanima te su isti postali sastavni 

dio Odluke.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić, Darjan Barbir, Stjepan Vlahović i Josip 

Ostojić, gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj 

Damir Živković. 

 

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

 

O D L U K U 

o komunalnom doprinosu 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi  

 

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.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić i Josip Ostojić, te gradonačelnik Mišo 

Krstičević. 

 

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

 

O D L U K U 

o komunalnoj naknadi  

 

Predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 



5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča 

 

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 dala je gospođa Zrinka Rudež iz IGH Urbanizam 

Dubrovnik. 

 

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

O D L U K U 

o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča 

 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - 

turističke namjene Ušće T3 u Pločama 

 

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 dala je gospođa Zrinka Rudež iz IGH Urbanizam 

Dubrovnik. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić, Stjepan Vlahović, Boris Šuman i Josip 

Ostojić, gradonačelnik Mišo Krstičević, zamjenik gradonačelnika Ivan Marević i predsjednik 

Gradskog vijeća Aleksandar Ostojić. 

 

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

 

O D L U K U 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke namjene Ušće T3 u 

Pločama 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

 

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

 

O D L U K U 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 

 



8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Ploča 

 

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

 

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

 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

 

U ime Odbora za izbor i imenovanje mišljenje je dao predsjednik Odbora Josip Ostojić. 

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

 

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

 

O D L U K U 

o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i razvoj 

 

U ime Odbora za izbor i imenovanje mišljenje je dao predsjednik Odbora Josip Ostojić. 

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

 

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

 

O D L U K U 

o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i razvoj 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2021. godinu 

 

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

 

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

 

ANALIZU  

stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2021. godinu 

 

 



Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 19:45 sati.  

 

 

 


