
Z A P I S N I K 
25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 16. ožujka 2012. godine u Pučkom 

otvorenom učilištu u Pločama. 
Sjednica je počela u 8,30. 
Sjednicom je predsjedavao Mate Dugandžić, predsjednik Gradskog vijeća. 
 Prije otvaranja sjednice Gradskog vijeća predsjednik Vijeća je dao riječ gosp.Božidaru 
Medaku koji je izvjestio vijećnike o problemima u svezi poplava na području Grada Ploča te 
predložio rješenje u svezi istog. 

Nakon prozivke koju je izvršila stručna suradnica Sanja Marić, predsjednik Vijeća je 
konstatirao da je današnjoj sjednici nazočno 11 vijećnika. 

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Krešimir Vejić gradonačelnik, zamjenik 

gradonačelnika Zdenko Mateljak, stručna suradnica Sanja Marić, v.d. pročelnika Upravnog 

odjela za lokalnu samoupravu Goran Radonić, v.d. pročelnika Službe za proračun i financije 

Mijo Šuman, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Goran 

Ižotić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu 

okoliša Mijo Vlahović, polaznik stručnog osposobljavanja za rad Luka Radoš i predstavnici 

sredstava javnog informiranja. 

Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na 

postavljena vijećnička pitanja. 

 

Vijećnik Dino Doboš kazao je kako nije zadovoljan odgovorom na pitanje u svezi 

nelegalne građevine na Trgu kralja Tomislava. Traži  da mu se odgovori konkretno, čija je to 

površina.  

Vijećnik Zvonko Jerković zadovoljan je odgovorom na pitanje sa prethodne sjednice. 

Vijećnik Ante Ćopo želi da mu se odgovori na pitanje tko je vlasnik prostora 

poglavarstva gdje bi se trebale održavati sjednice Gradskog vijeća. Traži da mu se odgovori i 

na sva neodgovorena pitanja sa prethodnih sjednica ( koliko je plaćeno ovlaštenom sudskom 

vještaku Barčotu za procjenu „Brodometala“,  informacija o ugovorima o održavanju 

informatičke opreme u gradskoj upravi), te upozorava na propisane kazne za uskraćivanje 

informacija prema „Zakonu o pravu na pristup informacijama“. 

Vijećnik Ante Vuković, vezano za svoje pitanje, predlaže da se napajanje električnom 

energijom istočnog dijela grada Ploča osigura preko Opuzena, te da taj problem napajanja 

Komina električnom energijom gradonačelnik što žurnije riješi. 

Vijećnik Tomislav Batur nije zadovoljan odgovorom na pitanje oko trafostanice. 

Apelira da se oko ovog pitanja postigne konsenzus svih stranaka (pozicije i opozicije). 

Vijećnik Toni Zmijarević kazao je kako nije dobio odgovor na dopunu pitanja sa 

prethodne sjednice vezano za financijsko izvješće predizborne kampanje gradonačelnika. 



Vijećnička pitanja 

Vijećnik Ante Ćopo 

Gosp. gradonačelniku 
1. Zašto izbjegavate obveze koje je jednoglasno donijelo Gradsko Vijeće, a iz kojeg 

proizlazi vaša obveza u svezi spora, slučaja Stipići – Grad Ploče? 
 
Upravnom vijeću Izvora 

2. Što je Upravno vijeće Izvora poduzelo u otklanjanju štete od 100.000,00 kn na razini 
fiskalne godine, a u svezi sa snabdijevanjem vodom naselja Desne? 
 

 

Gosp. Gradonačelniku 

3. Koliko je koštao spor oko osporavanja prava prodaje poljoprivrednog zemljišta na 

spornim parcelama za koje je natječaj raspisao grad Opuzen? 

 

Dopunsko pitanje gosp. Gradonačelniku 

Preko Vašeg ureda molim informaciju od Vlade o nedavnom posjetu premijera 

Milanovića BIH, a u svezi razgovora o Luci Ploče. Na što se odnose (poslovni ili vlasnički) ili 

jedno i drugo. 

 

Vijećnik Dino Doboš 
 
Pitanja za gradonačelnika 

1. Zašto se još nije počelo sa isplatom stipendija za učenike i studente za šk. god. 

2011/2012.? Da li se čeka kraj školske godine pa da učenici i studenti imaju novaca za 

ljetovanje ili šta? 

 

2. Kako grad misli riješiti problem dugovanja ugostiteljskih objekata prema gradu 

Pločama, a tiče se najma javnih gradskih površina- bašta? Zašto se pojedincima 

toleriraju ogromni dugovi, a neki čak nemaju niti sklopljen ugovor o najmu dok 

istovremeno komunalne službe očito ne reagiraju na pravi način? 

Pod pitanje: Rajić 

 

3. MO Ploče se obratila obitelj Adamović u cilju da im se pomogne u njihovom problemu. 

Naime, zbog bolesti je gosp. Adamoviću potrebna mala rampa da se kolicima može 

popeti u kuću. Već se prije obratio Udruzi branitelja jer su oni sa gradom i Jadran 

sirovinom već pomogli jednom našem sugrađaninu i napravili jednu takvu rampu. 

Udruga branitelja ga je odbila jer gosp. Adamović nije branitelj. Obratili su se MO 

Ploče i ispred njih molim da se očitujete hoće li se  krenuti u postupak rješavanja ovog 

problema. 



Gosp. Adamović je višestruki davatelj krvi (114 puta) i odlikovan od predsjednika RH, 

dakle više nego zaslužan građanin. 

 

Dopuna pitanja sa prethodnih sjednica: 

Tko je vlasnik površine na Trgu kralja Tomislava gdje je nelegalno sagrađen objekt? 

Kako će se gradske službe postaviti prema ovom problemu da bi se građevina 

uklonila? 

Kako suvlasnici (stanari) mogu davati pismenu suglasnost za bespravnu gradnju ako 

je grad vlasnik? 

 

Molim odgovore u pisanom obliku ili putem e-maila. 

 

 

Vijećnik Zvonko Jerković 

 

Pitanje za gradske službe 

1. Dokle se je došlo u proceduri promjene Dana grada i što se poduzelo po tom pitanju 

jer od pokretanja te inicijative do današnjeg dana nismo dobili nikakvu informaciju? 

 

      Pitanje za gradonačelnika 

2. Zbog čega još nisu asfaltirane ulice u Rogotinu i Banji ako znamo da su sredstva za   to 

izdvojena u proračunu za 2011. godinu? 

Molim odgovore u pisanom obliku. 

 

 

Vijećnik Ivo Karamatić 

 

Gradonačelniku i dogradonačelniku Goranu Kovaču 

1. Zašto danas na dnevnom redu nemamo izvješće gradonačelnika i Stožera 

zaštite i spašavanja, a u svezi elementarne nepogode „snijega“ koji je stvorio 

značajne probleme stanovništvu grada, kao i gospodarstvu Ploča? 

 

2. Zašto danas na dnevnom redu nemamo raspravu o stanju opskrbe 

stanovništva i gospodarstva električnom energijom i vodoopskrbom, 

sagledavajući isto kroz probleme koji se javljaju u sustavu i koji će se javiti u 

bliskoj budućnosti. 

 

Pitanje gradonačelniku 

3. Imajući u vidu loše gospodarsko i socijalno stanje Gradu Pločama postavljam 

pitanje gradonačelniku da nas izvijesti koliko je učinka postigao njegov 

pompozno najavljivani program poticanja gospodarstva? 



 

Vijećnik Ivo Karamatić ispred kluba vijećnika SDP-a 

Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog Vijeća 

 

1. Zašto gradski vijećnici ne dobivaju obavijesti i pozive na skupove i sastanke , a 

koji se u gradu održavaju u svezi prostornog plana grada, programa i 

natječaja EU i slično? 

Pisani odgovor molim. 

 

 

Uz poziv za sjednicu predložen je 

 

                  D N E V N I   R E D 

       

1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća održane 22.prosinca 2011. godine,  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2011. godinu s 

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  u 

2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u 

2011. godini 

- Izvješćem  o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini, 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada na dan 31. prosinca 2011. 

godine, 

4. Izvješće o korištenju  tekuće proračunske pričuve od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine, 

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine, 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada 

Ploča (predio između kanala Vlaška-more i brze ceste) 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 

Ploča i to: 

- građevinsko zemljište na kojem se nalazi skladište bivšeg Jadrantransa (sada 

„Poskok“) 

- neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi  na poziciji između skladišta Era 

Velenje i igrališta NK Jadran Ploče , 

8. Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Plina Jezero, 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 

Grada Ploča 

 

 



Gradonačelnik Krešimir Vejić kao predlagatelj predložio je da se iz 7. točke dnevnog 

reda stavak 1. – donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu grada Ploča: građevinsko zemljište na kojem se nalazi skladište bivšeg 

Jadrantransa (sada „Poskok“) skine s dnevnog reda, te je predsjednik Vijeća utvrdio 

kako ista nije sastavni dio prijedloga dnevnog reda današnje sjednice. 

 

Predsjednik je dao na raspravu predloženi dnevni red. 

 

Vijećnik Ivo Karamatić  predložio je dopunu dnevnog reda koja glasi:“ Donošenje 

zaključka o održavanju tematske sjednice u svezi sustava obrane od poplava na području 

Grada Ploča“.  

Vijećnik Ivo Karamatić predložio je dopunu dnevnog reda koja glasi: Donošenje 

odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Ploča: 

građevinsko zemljište na kojem se nalazi skladište bivšeg Jadrantransa (sada „Poskok“) 

. 

 

Vijećnik Ante Ćopo predložio je dopunu dnevnog reda koja glasi: Prijedlog Odluke o 

100% subvencioniranju učeničkog prijevoza do kraja školske godine (od  1.travnja ). 

Vijećnik Ante Ćopo predložio je dopunu dnevnog reda koja glasi:“ Odluka o hitnoj 

sanaciji gradskih prometnica nakon elementarne nepogode“. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda Ive 

Karamatića: „Donošenje zaključka o održavanju tematske sjednice u svezi sustava 

obrane od poplava na području grada Ploča“.  

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) prihvatilo  prijedlog , te je isti postao 

sastavni dio prijedloga dnevnog reda. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda vijećnika Ive 

Karamatića: „Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Grada Ploča: građevinsko zemljište na kojem se nalazi skladište bivšeg 

Jadrantransa (sada „Poskok“)“. 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika a 6 je bilo protiv, pa je predsjednik utvrdio 

kako prijedlog nije prihvaćen. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda vijećnika 

Ante Ćope:“ Prijedlog Odluke o 100% subvencioniranju učeničkog prijevoza do kraja 

školske godine (od  1. travnja ).“ 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika a 6 je bilo protiv, pa je predsjednik utvrdio 

kako prijedlog nije prihvaćen. 

 

Predsjednik Vijeća  dao je na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda Ante Ćope:“ 

Odluka o hitnoj sanaciji gradskih prometnica nakon elementarne nepogode“. 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika, 5 je bilo protiv i 1 suzdržan, pa je 

predsjednik Vijeća utvrdio da prijedlog nije prihvaćen. 



Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red s dopunom. 

 

                      D N E V N I   R E D 
1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća održane 22.prosinca 2011. godine,  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2011. godinu s 

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  u 

2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u 

2011. godini 

- Izvješćem  o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini, 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada na dan 31. prosinca 2011. 

godine, 

4. Izvješće o korištenju  tekuće proračunske pričuve od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine, 

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine, 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada 

Ploča (predio između kanala Vlaška-more i brze ceste) 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 

Ploča i to: 

- neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi  na poziciji između skladišta Era 

Velenje i igrališta NK Jadran Ploče , 

8. Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Plina Jezero, 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 

Grada Ploča 

10. Donošenje zaključka o održavanju tematske sjednice u svezi sustava obrane od 

poplava na području grada Ploča.  

 

           Vijeće je većinom glasova (sa 6 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržan) donijelo 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća održane 22.prosinca 2011. godine,  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2011. godinu s 

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  u 

2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u 

2011. godini 



- Izvješćem  o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini, 

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada na dan 31. prosinca 2011. 

godine, 

4. Izvješće o korištenju  tekuće proračunske pričuve od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine, 

5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine, 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada 

Ploča (predio između kanala Vlaška-more i brze ceste) 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 

Ploča i to: 

- neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi  na poziciji između skladišta Era 

Velenje i igrališta NK Jadran Ploče , 

8. Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Plina Jezero, 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 

Grada Ploča 

10. Donošenje zaključka o održavanju tematske sjednice u svezi sustava obrane od 

poplava na području grada Ploča.  

 

 

 

Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu. 

 

 

 

I.TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 24. Sjednice Gradskog vijeća održane 22. prosinca 

2011. godine 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 10 vijećnika. 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća grada Ploča održane 22. prosinca 

2011. godine. 

 

 

 

 

 



II. TOČKA DNEVNOG REDA 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Ploča za 2011. godinu s 

-Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2011. godini 

-Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne 

infrastrukture u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada 

Ploča u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini 

 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu stav Odbora iznio je predsjednik Tomislav 

Batur. 

U ime Odbora za društvene djelatnosti stav Odbora iznio je predsjednik Mate Dugandžić. 

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

okoliša stav Odbora iznio je Josip Žderić. 

U ime kluba vijećnika SDP-a stav je iznio Toni Zmijarević. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo, Ante Vuković, Stipe Dropulić i v.d. pročelnika 

Upravnog odjela za društvene djelatnosti Goran Ižotić. 

Nakon rasprave, predsjednik Vijeća je utvrdio da je sjednici nazočno 9 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 7 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan) donijelo 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Ploča za 2011. godinu s 

-Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2011. godini 

-Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne 

infrastrukture u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada 

Ploča u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2011. godini 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini 

 

 

 



III. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada na dan 31. prosinca 

2011. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu stav Odbora iznio je predsjednik Tomislav 

Batur. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Krešimir Vejić, v.d. pročelnika Službe za proračun i 

financije Mijo Šuman, vijećnici Toni Zmijarević i Ante Ćopo. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 7 glasova za i 2 protiv) donijelo 

 

Odluku o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31. prosinca 

2011. godine 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1. srpnja do 31. prosinca 

2011. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su gradonačelnik Krešimir Vejić, vijećnici 

Toni Zmijarević i Ante Vuković. 

Nakon rasprave, predsjednik Vijeća je konstatirao da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

Z A K L J U Č AK 

povodom Izvješća o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2011. godine 

 

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine 

 

 

 

 



V. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Stipe Dropulić, Toni Zmijarević i Ante Ćopo. 

Nakon rasprave, predsjednik Vijeća odredio je 5 minuta stanke. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

Vijeće je većinom glasova (sa 6 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana) donijelo 

 

Zaključak 

 povodom Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2011. godine 

 

1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 

31. prosinca 2011. godine 

 

 

VI. TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 

grada Ploča (predio između kanala Vlaška-more i brze ceste) 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu stav Odbora iznio je predsjednik Tomislav 

Batur. 

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

okoliša stav Odbora iznio je Josip Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP – a iznio je Toni Zmijarević. 

U pojedinačnoj raspravi govorio je vijećnik Ante Ćopo. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijelo 

 

Odluku 
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine  

      I. 

Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, 

građevinske parcele poslovne namjene, na predjelu između kanala Vlaška-more i brze ceste, 



površine 82.208 m2, koja se sastoji od dijelova k.č. broj 4559/16, 4559/17, 4559/170, 

4559/180 i 4559/182, sve u k.o. Komin-stari, oblika prema predparcelaciji broj 46/10 

izrađenoj od Ureda ovlaštenog inženjera Boška pavlovića,dipl.ing.geod.iz Metkovića. 

 

             II. 

 

Utvrđuje se početna cijena zemljišta u iznosu od 180,00 kn/m2. 

 

             III. 

 

Najpovoljniji ponuditelj će se utvrditi temeljem vrednovanja ponude tako da ponuđena 

cijena obuhvaća 80% ponude, a program ulaganja i zapošljavanja 20% ponude. 

 

 

 

VII. TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Grada Ploča i to: neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi na poziciji 

između skladišta Era Velenje i igrališta NK Jadran Ploče 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu dao je predsjednik Tomislav Batur. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog 

okoliša dao je Josip Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević. 

U raspravi su sudjelovali Gradonačelnik Krešimir Vejić, vijećnici Ante Ćopo i Josip Žderić. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijelo 

 

Odluku 

                          o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine  

              I. 

Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ploča, 

građevinske parcele, poslovne namjene,smještene između skladišta u vlasništvu ERA Velenje 

i igrališta NK Jadran Ploče, površine 9.573 m2 koja je označena kao dio k.č. broj 4559/30 k.o. 

Komin - stari, odnosno dijela 931/1 k.o. Ploče, površine i oblika prema situaciji broj 21/12 

izrađenoj od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Boška Pavlovića. 

 

 



         II. 

 

   Utvrđuje se početna cijena zemljišta u iznosu od 300,00 kn/m2. 

 

 

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Plina Jezero 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog 

okoliša dao je Josip Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je Toni Zmijarević. 

Nakon rasprave, predsjednik Vijeća je utvrdio da je kvorum 9 vijećnika. 

Vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova za) donijelo 

 

Rješenje  

o imenima ulica u naselju Plina Jezero 

I. 

Na području naselja Plina Jezero određuju se imena ulica kako slijedi: 

1.Ulica”Puljani” je ulica koja se proteže na dijelu državne ceste D 513 od ulaza do izlaza iz 

zaseoka Puljani, 

2.Ulica”Karamatići” je ulica koja se proteže od paralelnog poljskog puta Markote-Karamatići 

do zaseoka Karamatići, 

3.Ulica “Podžuželj” je ulica koja se proteže od  državne ceste D 513 do crkve sv.Ivana na 

Zavali, 

4.Ulica “Radoši” je ulica koja se proteže od raskrižja prilazne ceste s ulicom za zaseok Barbiri-

Vidonj do zaseoka Radoši, 

5.Ulica “Barbiri-Vidonj” je ulica koja se proteže od raskrižja prilazne ceste s ulicom Radoši do 

zaseoka Barbiri-Vidonj, 

6.Ulica”Štrbići-Janjići” je ulica koja se proteže od državne ceste D 513 do zaseoka Štrbići-

Janjići, 

7.Ulica”Kula” je ulica koja se proteže od državne ceste D 513 do zaseoka Kula, 

8.Ulica “Zmijarevići” je ulica koja se proteže od paralelnog poljskog puta Markote-Karamatići 

do zaseoka Zmijarevići, 



9.Ulica”Eraci” je ulica koja se proteže od paralelnog poljskog puta Markote-Karamatići do 

zaseoka Eraci, 

10.Ulica”Erakova luka” je ulica koja se proteže na dijelu državne ceste D 513 od ulaza do 

izlaza iz zaseoka Erakova luka, 

11.Ulica”Radaljci” je ulica koja se proteže na dijelu županijske ceste Ž 6208 do izlaza  iz 

zaseoka Radaljci, 

12.Ulica “Družijanići “ je ulica koja se proteže na dijelu županijske ceste Ž 6208 od ulaza do 

izlaza iz zaseoka Družijanići, 

13.Ulica”Nikolci” je ulica koja se proteže od paralelnog poljskog puta Markote-Karamatići do 

zaseoka Nikolci, 

14.Ulica”Parmaći” je ulica koja se proteže od paralelnog poljskog puta Markote-Karamatići 

do zaseoka Parmaći. 

        II. 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o  imenima ulica u naselju 

Plina Jezero  (Službeni glasnik Grada Ploča br.10/2010). 

     

 

IX. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.  

Stav Odbora za izbor i imenovanje dao je Josip Žderić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo i Toni Zmijarević. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova za  i 1 suzdržan) donijelo 

 

 
RJEŠENJE 

o  razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite 
i spašavanja Grada Ploča 

 
           I. 

Razrješuju se članovi Stožera  zaštite i spašavanja Grada Ploča,i to: 

- Goran Kovač 
- Luka Giljević 



- Ivo Matković 
- Igor Piskač 
- Natko Vladimir 
- Miljenko Bogeljić 
- Andrija Milić 
- Eduard Barbir 
- Jadran Knežić 
- Dalibor Šetka 
- Teo Marinović 
- Tonko Matijašević 

  

 

                                                          II. 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Ploča imenuju se: 

za načelnika 

- Goran Kovač,zamjenik gradonačelnika Grada Ploča 
za članove 

- Ivan Krešić,načelnik Policijske postaje Ploče 
- Ivo Matković,lučki kapetan Lučke kapetanije Ploče 
- Dr.Igor Piskač,voditelj odsjeka za epidemiologiju Ploče 
- Natko Vladimir,voditelj Ispostave Ureda državne uprave Ploče 
- Željan Jerković,zapovjednik Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Grada Ploča 
- Jadran Knežić,direktor Veterinarske ambulante Ploče 
- Luka Giljević,djelatnik JU“Izvor“ Ploče 
- Teo Marinović,djelatnik Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče 
- Dr.Vinko Matić,ravnatelj Doma zdravlja Ploče 
- Ivan Mateljak,djelatnik Luke Ploče d.d. 
- Tonko Matijašević,član HGSS-a 

 

                                                 III. 

           Stožer zaštite i spašavanja Grada Ploča (dalje:Stožer) je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja . 

          Stožer se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 

nesreće.        

           Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Gradonačelnik Grada Ploča.  

 

 

                         

      

 



X. TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje zaključka o održavanju tematske sjednice u svezi sustava obrane od 

poplava na području grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je u ime Kluba vijećnika SDP-a vijećnik Toni 

Zmijarević umjesto odsutnog vijećnika Ive Karamatića.  

Vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova za) donijelo 

 

Zaključak 

o održavanju tematske sjednice Gradskog vijeća u svezi sustava obrane od poplava na 

području Grada Ploča 

I. 

Zadužuje se predsjednik Gradskog vijeća da sa stručnim službama Grada pripremi tematsku 

sjednicu ,u roku od 60 dana, na temu „sustav obrane od poplava na području Grada Ploča“,te 

da se na istu pozovu predstavnici Hrvatskih voda , nadležne institucije i gosp. Božidar Medak. 
  

 

Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik Gradskog vijeća je zaključio sjednicu u  13,20 

sati. 

Sjednica je tonski snimana i snimak se čuva u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                             Predsjednik:                                                                                            

Sanja Marić  

Luka Radoš                                                                                        Mate Dugandžić 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


