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ZAPISNIK 

13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča  

održane 28. studenog 2022. godine 

  



ZAPISNIK 

 

Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28. studenog 2022. godine u 

Pučkom otvorenom učilištu Ploča - Gračka 2. 

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 11 vijećnika. 

Odsutni su bili vijećnici Darjan Barbir, Sara Žderić, Zdenko Mateljak i Ana Maria Štrbić. 

Tokom aktualnog sata vijećnica Ana Maria Štrbić je stigla na sjednicu pa je naknadno 

utvrđeno kako je nazočno 12 vijećnika.  

 

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, upravna referentica za opće poslove Nikolina Doboš te 

predstavnici medija.  

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnik Ivan Žderić  

Pitanje za gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća ili stručne službe Grada Ploča 

1. Projekt aglomeracije je u punom zamahu barem što se tiče broja otvorenih gradilišta i 

semafora na području grada Ploča. Budući da su Grad i Izvor d.o.o. sudionici u projektu, 

a informacije o provedbi projekta se daju na kapaljku zanima me u kojoj je fazi projekt 

aglomeracije i kako ide dinamika radova na projektu? Nadam ste da ste kao 

gradonačelnik upoznati s istim i da mi možete prezentirati dinamiku radova.  

Molim usmeni i pisani odgovor.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća s 

dopunama kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 2. rujna 2022. 

godine  

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

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

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

6. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Ploče Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  

8. Suglasnost na Statut Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“   



9. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Dječji Vrtić 

Ploče“   

10. Financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dječji vrtić 

Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

11. Izvješće o radu Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za pedagošku godinu 2021./2022.  

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove 

„Pučko otvoreno učilište Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Ploče“ 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

14. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dom športova 

Ploča“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine   

15. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“ za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

  

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

 

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

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 2. rujna 2022. 

godine  

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

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

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

6. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Ploče Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  

8. Suglasnost na Statut Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“   

9. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Dječji Vrtić 

Ploče“   

10. Financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dječji vrtić 

Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

11. Izvješće o radu Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za pedagošku godinu 2021./2022.  

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove 

„Pučko otvoreno učilište Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Ploče“ 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine  

14. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dom športova 

Ploča“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine   

15. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“ za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

  



1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 2. rujna 2022. 

godine 

 

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

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 2. rujna 2022. godine 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević. 

 

Vijeće je primilo na znanje  

IZVJEŠĆE 

o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

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  (sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“) donijelo 

 

O D L U K U 

o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.)  

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 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. 

Vijećnik Ivan Žderić je ispred kluba vijećnika HDZ-a podnio amandman koji je predlagatelj 

odbio.  

 

 

 



Vijeće je bez rasprave  (sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“) donijelo 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.)  

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

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, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 3 „protiv“) donijelo 

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.)  

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Ploče Sporazumu gradonačelnika za klimu i 

energiju 

 

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 11 glasova „za“) donijelo 

 

O D L U K U 

o pristupanju Grada Ploče Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.)  

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

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 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 uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.)  

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Suglasnost na Statut Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“   

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 4 „suzdržan“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“ 

 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Dječji 

Vrtić Ploče“   

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 3 „suzdržan“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove 

„Dječji Vrtić Ploče“ 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.) 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dječji vrtić 

Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica Edita Mucić Šutić. 

 

Vijeće je bez rasprave, (sa 8 glasova „za“, 3 „suzdržan“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Financijskog izvješća s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove 

„Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.) 

 

 

 

 



11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za pedagošku godinu 2021./2022.  

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica Edita Mucić Šutić. 

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 3 „suzdržan“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za pedagošku godinu 

2021./2022. 

(Vijećnik Krešimir Šunjić nije bio prisutan tokom glasovanja.) 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu i financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove 

„Pučko otvoreno učilište Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je v.d. ravnateljice JU „Pučko otvoreno učilište“ 

Maja Barbir.  

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 4 „suzdržan“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

Javne ustanove „Pučko otvoreno učilište Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Ploče“ 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je Zapovjednik JVP Ploče Zoran Šetka. 

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 4 „suzdržan“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove „Javna vatrogasna 

postrojba Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Predsjednik Vijeća je obavijestio sve članove Vijeća da je v.d. ravnatelja Javne ustanove „Dom 

športova Ploča“ iz nepredviđenih i opravdanih razloga spriječen doći na izlaganje 14. točke 

dnevnog reda pod nazivom „Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne 

ustanove „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine“ 

slijedom čega se predmetna točka skida s dnevnog reda i o njoj će se raspravljati na sljedećoj 



sjednici Vijeća. Predsjednik Vijeća ujedno konstatira da dosadašnja točka 15. postaje točka 14. 

dnevnog reda.  

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“ za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je ravnatelj Jurica Karamatić.  

 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 4 „suzdržan“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica 

Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 20:04 sati.  

 

 

 


