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ZAPISNIK 

12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča  

održane 2. rujna 2022. godine 

  



ZAPISNIK 

 

Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 2. rujna 2022. godine u Pučkom 

otvorenom učilištu Ploča - Gračka 2. 

Sjednica je započela u 16:30 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 Sara Žderić, Zdenko Mateljak, Ana Maria Štrbić i Ivan Žderić. 

 

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, viša stručna suradnica za proračun i financije Nina Ivičević, upravna 

referentica za opće poslove Nikolina Doboš, te predstavnici medija.  

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnik Stjepan Vlahović 

 

Pitanje za gradske službe Grada Ploča 

1. Koje je stanje računa Grada Ploča na današnji dan (usmeno i pismeno) i koje su 

obveze/dugovanja prema svim dobavljačima. Dakle, molim analitički izračun za svakog 

dobavljača (pismeno). Molim da mi se odgovor na pitanje dostavi u odgovarajućem 

roku.  

Pitanje za gradonačelnika ili stručne službe Grada Ploča  

1. Kakva je dinamika provođenja natječaja za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta. 

Grad Ploče imao je rok od 60 dana od  javnog otvaranja ponuda za objavu inicijalnih 

listi s najboljim ponuditeljima. Taj rok je istekao 11.06.2022. Naknadno liste idu na 

procjenu u Županiju i nadležno Ministarstvo te konačno na Gradsko vijeće pa me 

zanima dali se nepoštivanjem tih procedura ugrožava provođenje natječaja. Podsjećam 

da moratorij za dodjelu ili prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta istječe 

01.01.2023 te vremena za novi natječaj u kojem prednost ima domaće stanovništvo neće 

biti.  

Molim usmeni i pisani odgovor.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 12. sjednice Gradskog vijeća s 

dopunom kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. svibnja 2022. 

godine 

2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 6. lipnja 2022. 

godine  



3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine s: 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine; 

4. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2022. godine; 

5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 2201/1 k.o. Ploče 

u zoni Vranjak II  

6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 

kriminaliteta na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/19) 

7. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

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

 

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

 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. svibnja 2022. 

godine 

2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 6. lipnja 2022. 

godine  

3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine s: 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine; 

4. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2022. godine; 



5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 2201/1 k.o. Ploče 

u zoni Vranjak II  

6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 

kriminaliteta na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/19) 

7. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. svibnja 

2022. godine 

 

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

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 19. svibnja 2022. godine 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 6. lipnja 2022. 

godine 

 

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

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 6. lipnja 2022. godine 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine s: 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine; 

 

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 i 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 viša stručna suradnica za proračun i 

financije Nina Ivičević. 

 

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

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine s: 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture za 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

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

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2022. godine; 

 

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. 

 

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

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 2201/1 k.o. Ploče 

u zoni Vranjak II 

 

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 vijećnik Krešimir Šunjić, pomoćnik pročelnika za komunalne 

djelatnosti i prostorno uređenje Željko Škorić, zamjenik gradonačelnika Ivan Marević i 

gradonačelnik Mišo Krstičević. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 2 „protiv“ ) donijelo 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča - dio č.z. 2201/1 k.o. Ploče u zoni Vranjak II 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 

kriminaliteta na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/19) 

 

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

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj 

Damir Živković. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Darjan Barbir i Krešimir Šunjić,  pročelnik Upravnog odjela 

za gospodarski razvoj Damir Živković i zamjenik gradonačelnika Ivan Marević.   

 

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

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području 

Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/19) 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

U ime Odbora za gospodarstvo i razvoj mišljenje je dao predsjednik Josip Ostojić. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj 

Damir Živković. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Darjan Barbir i Krešimir Šunjić,  pročelnik Upravnog odjela 

za gospodarski razvoj Damir Živković i gradonačelnik Mišo Krstičević.   

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“, 1 „protiv“ i 2 „suzdržan“)  donijelo 

 

O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 22:40 sati.  

 

 

 


