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Z A P I S N I K 

27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 18. svibnja 2012. godine u Pučkom 

otvorenom učilištu Pločama. 

Sjednica je počela u 08,30. 

Nakon prozivke koju je izvršila stručna suradnica Sanja Marić, predsjednik Vijeća Mate 

Dugandžić  je utvrdio da je sjednici nazočno 11  vijećnika. 

Odsutni su bili vijećnici Ivan Pavlović i Tomislav Batur-opravdano. 

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

Goran Kovač, v.d. Pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Goran Radonić, v.d. 

Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Mijo 

Vlahović, v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Goran 

Ižotić, v.d. Pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman, stručna suradnica Sanja 

Marić, 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  na postavljeno pitanje u svezi podmirenja dugovanja pločanskih 

ugostitelja za najam javnih gradskih površina-bašta kaže kako je precizan odgovor dobio od 

komunalnog redara te postavlja pitanje gradonačelniku: tko štiti pojedine pločanske 

ugostitelje u svezi njihovog  ne plaćanja najma za korištenje javnih površina-bašta a s čime 

oštećuju gradski proračun, dok ostali ugostitelji uredno podmiruju svoje obveze?  Smatra da 

Grad nema isti kriterij prema svim ugostiteljima, te kaže da svatko mora izvršavati svoje 

obveze prema gradu Pločama. 

Vijećnik Ante Ćopo kaže kako nije dobio odgovor na  postavljeno pitanje u svezi obveze 

gradonačelnika a po zaključku Gradskog vijeća iz 2010. godine za  spor  Stipići – Grad Ploče u 

kojem stoji da će punomoćnik Grada u istom obavijestiti Gradsko vijeće o situaciji oko 

predmetnog spora. 

Izražava svoji zabrinutost budući smatra da Gradu prijeti pozamašna ovrha kojoj neće biti 

dostatna bankovna garancija koju nude Hoteli Jadran d.d. , te traži da se na sjednicu 

Gradskog vijeća pozove punomoćnik Grada, kako bi se vijećnicima objasnila situacija u svezi 

predmetnog spora. 

 Podsjeća i na neodgovorena pitanja sa prethodnih sjednica (trošak sudskog vještaka 

Barčota, održavanje informatičke opreme u gradskoj upravi, sat na ulazu u lučko područje). 

Vijećnik Ivo Karamatić postavlja upit gradonačelniku što rade službe grada i on budući nije 

dobio odgovor na više postavljenih vijećničkih pitanja. 

 



 

Vijećnik Toni Zmijarević postavlja upit gradonačelniku u svezi raspisivanja natječaja za 

pročelnike upravnih odjela Grada Ploča koji je trebao davno biti raspisan, te ukazuje na 

nepoštivanje Statuta i Poslovnika od strane gradonačelnika. 

Također kaže kako na više postavljenih pitanja na sjednicama Gradskog vijeća nije dobio 

odgovore. 

 

Vijećnička pitanja 

Vijećnik Dino Doboš 

Pitanje za  gradonačelnika 

1. Po kojem projektu i čijoj ideji se vrše radovi na brdu iznad gradske plaže? 

Da li se radi po već postojećem ili se radio novi projekt? Tko je autor i gdje se projekt 

može vidjeti? Koja je cijena radova? Tko je financijer? Da li je to Udruga branitelja Ploča? 

Podsjećam da projekt nije u proračunu za tekuću godinu i da pored puno važnijih 

projekata ulazimo u nove troškove. 

Postoji li građevinska dozvola za navedene radove? 

Molim odgovor u pisanom obliku. 

 

Vijećnik Ante Ćopo 

Gosp. gradonačelniku 

1. Što je sa zavičajnom zbirkom grada Ploča? 

 

Gosp. gradonačelniku 

2. Što je sa slatkovodnom branom između Komina i Opuzena? 

 

V.d. Pročelniku gosp. Šumanu 

3. Koliki je stvarni trošak subvencioniranja učeničkog prijevoza u šk. 2010/2011.? 

a) Koliko je učenika subvencionirano? 

b) Molim račune za svaki mjesec pojedinačno. 

c) Koliki je na kraju stvarni trošak subvencije šk. 2010/2011.? 

 

 

 

 

Vijećnik Jozo Žderić 

Pitanje za gradonačelnika i za stručne službe Grada Ploča 

1. Postoji li mogućnost i da li se planira izgradnja nogostupa u Plinjanskoj ulici od izlaska 

iz Ploča (preciznije od Mediterana) do Jematve i kada? 

Molim odgovor u pisanom obliku. 

 



Vijećnik Ivo Karamatić ispred Kluba vijećnika SDP-a 

 

Pitanje predsjedniku gradskog vijeća 

 

1. U Službenom glasniku Grada Ploča od 30.03.2012. na stranici 208. objavljen je sljedeći 

zaključak GV (jednoglasno usvojen) sa sjednice od 16.03.2012: 

Zaključak o pripremi tematske sjednice 

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. 

 

Prošlo je 60 dana, a od sjednice ništa. Do kada ćete gosp. Predsjedniče  GV ignorirati 

zaključke ovog GV za koje ste i sami glasali. Da li se smatrate odgovornim za ovakav 

neprihvatljiv odnos prema ovom GV i da li ste zbog svog odnosa i odgovornosti 

spremni ponuditi ostavku na časnu funkciju predsjednika GV? 

 

 

Pitanje Gradonačelniku 

2. Koja je vaša uloga kao gradonačelnika i predsjednika HDZ-a u teroru koji se provodi 

nad osnovnom školom u Pločama i legalnim institucijama škole gdje se na nezakonit i 

i nekorektan način smjenjuju pojedini članovi školskog odbora prije isteka mandata 

zbog smiješno argumentiranih primjedbi na rad istih, a sve u cilju kako bi se provela 

planirana stranačka kadroviranja. Do kada će osnovna škola biti predmet vaših 

unutarstranačkih sukoba koji su doveli do iracionalnih odnosa u školi koji utječu na 

rad i kvalitet obrazovanja pločanske djece? 

 

 

Vijećnik Ivo Karamatić 

 

Pitanje gradonačelniku 

1. Gosp. gradonačelniče, zašto već treću godinu zaredom ne poštujete proračun Grada i 

ne izvršavate proračunske stavke (koje su i onako nekorektne) za pojedine MO 

(konkretno MO Banja), dok se u isto vrijeme na pojedine MO troši i iznad ionako 

prevelikih iznosa. Ovo se događa već treću godinu zaredom i očito je da isto nije 

slučajno.  

Ovakav pristran odnos prema Proračunu i građanima pojedinih MO ne samo da je 

nekorektan, već je i protuustavan i protuzakonit. Bilo bi dobro da obnovite gradivo u 

svezi prisege koju ste dali građanima ovog grada. 

MO Banja će biti zahvalan da na cjelokupno njegovo područje uložite i petinu onoga 

što ulažete u pojedine MO ili u svoju ulicu u naselju Birina. 



Imajući u vidu da ste „uspješno rasprodali“ dobar dio imovine grada i da Proračun 

grada temeljem istog nema financijskih problema, pitam Vas je li ignoriranje 

pojedinih stavki proračuna i nekih MO „kazna“ za iste imajući u vidu rezultate izbora? 

 

Pitanje gradonačelniku 

2. Imajući u vidu gospodarsko i socijalno stanje u gradu i višestruko traženje vijećnika GV 

o sazivanju tematske sjednice GV i tri godine mandata koje su otišle u vjetar 

postavljam pitanje gradonačelniku da li je uopće svjestan lošeg gospodarskog i 

socijalnog stanja u gradu? 

Pitanje gradonačelniku 
3. Kakve je rezultate postigao Vaš pompozno reklamirani i usvojeni program potpore 

gospodarstvu za kojeg, usput budi rečeno, niste vi osigurali sredstva u proračunu i da 
li je to sve što možete ponuditi pločanskom gospodarstvu i vojsci nezaposlenih koja 
nažalost iz mjeseca u mjesec raste. Da li do vas dopire vapaj mladih Ploča koja 
životari shrvana beznađem i besperspektivnošću koju nudi sumorna gospodarska 
pločanska stvarnost?  

 
Uz poziv za sjednicu predložen je  

 

 D N E V N I   R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća održane 5. travnja 2012. godine 
2. Prijedlog dodjele Nagrade Grada  
3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga deratizacije i  
dezinsekcije za 2012. godinu  
4. Donošenje odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade tvrtke Tommy d.o.o.  
5. Izvješće o poduzetim radnjama na ublažavanju posljedica snježnog nevremena na  
području Grada Ploča 
 
 
Predsjednik je dao na glasovanje predloženi dnevni red. 

Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za a 2 se vijećnika nisu izjasnila) donijelo 

 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća održane 5. travnja 2012. godine, 
2. Prijedlog dodjele Nagrade Grada , 
3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga deratizacije i  
dezinsekcije za 2012. godinu , 
4. Donošenje odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade tvrtke Tommy d.o.o.,  



5. Izvješće o poduzetim radnjama na ublažavanju posljedica snježnog nevremena na  
području Grada Ploča 
 
 
Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu. 
 
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je sjednici nazočno 10 vijećnika. 
 
 
 

I. TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća održane 5. travnja 2012. godine 

Vijeće je jednoglasno (sa 10  glasova za) donijelo 

Z A K L J U Č A K 

      Usvaja se zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća održane 5. travnja 2012. godine 

 

II. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog dodjele nagrade grada 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda  u ime Odbora za dodjelu javnih priznanja dao je član 

Odbora  Jozo Žderić. 

U ime Kluba vijećnika SDP-a stav je iznio vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević, Dino Doboš, Stipe Dropulić, Ante Vuković, 

Ivo Karamatić, Jozo Žderić, Mate Dugandžić i gradonačelnik  Krešimir Vejić. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da se 

Nagrada za životno djelo u 2012. godini dodjeli fra Vinku Marinku Prliću, župniku Župe sv. 

Staša,Staševica. 

Vijeće je većinom glasova( sa 7 glasova za, 2 suzdržana, a 1 se vijećnik  nije izjasnio) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

o dodjeli Nagrade za životno djelo 

 

 Grad Ploče u 2012. godini dodjeljuje Nagradu za životno djelo fra Vinku Marinku Prliću, 

župniku Župe  sv. Staša, Staševica za nesebičan doprinos u očuvanju sakralne baštine i 

unapređenju kulturnog i duhovnog života Župe. 

 

 

 



Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da se 

skupna Nagrada Grada Ploča u 2012. godini dodijeli Udruzi lađara „Gusari“ iz Komina . 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

O dodjeli skupne Nagrade Grada Ploča u 2012. godini 

 

Grad Ploče u 2012. godini dodjeljuje skupnu Nagradu Grada Ploča Udruzi  lađara „Gusari“ iz 

Komina za postignute športske rezultate na kulturno športskoj manifestaciji Maraton lađa na 

Neretvi te očuvanju neretvanske tradicije. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da se 

skupna Nagrada Grada Ploča u 2012. godini dodijeli  Rukometnoj ekipi  Srednje škole fra 

Andrije Kačića Miošića u Pločama. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

o dodjeli skupne Nagrade Grada Ploča u 2012. godini 

 

  Grad Ploče u 2012. godini dodjeljuje skupnu Nagradu Grada Ploča  Rukometnoj ekipi  

Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločama za postignute rezultate na državnim 

natjecanjima u rukometnom športu. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da se 

u 2012. godini ne dodijeli osobna Nagrada Grada Ploča 

Vijeće je većinom glasova (sa 7 glasova za i 3 glasa protiv) donijelo 

     

    Z A K LJ U Č A K 

 

         I. 

Osobna nagrada Grada Ploča u 2012. godini neće se dodijeliti.  

 

 

III. TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga 

deratizacije i dezinsekcije za 2012. godinu 

 

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

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

okoliša stav Odbora iznio je predsjednik Jozo Žderić.  

 



U raspravi su sudjelovali vijećnici  Ivo Karamatić , Toni Zmijarević i Mate Dugandžić. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

        O D L U K U 

o odabiru ponuditelja u postupku javne nabave za usluge dezinsekcije i deratizacije na 

području Grada Ploča u 2012. godini 

 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade tvrtke Tommy 

d.o.o. 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je predlagatelj gradonačelnik Krešimir 

Vejić. 

Izvješće Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 

prirodnog okoliša iznio je predsjednik Joze Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici  Toni Zmijarević i Ivo Karamatić. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

O D L U K U 

O oslobađanju od  plaćanja komunalne naknade Tommy d.o.o. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 9 vijećnika. 

 

V. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o poduzetim radnjama na ublažavanju posljedica snježnog nevremena na 

području Grada Ploča 

 

Izvješće o poduzetim radnjama na ublažavanju posljedica snježnog nevremena  iznio je 

zamjenik gradonačelnika Goran Kovač. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dino Doboš, Toni Zmijarević, gradonačelnik Krešimir 

Vejić i zamjenik gradonačelnika Goran Kovač. 

 

 

Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik Vijeća je zaključio sjednicu u 10, 50 sati. 

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



Zapisala         Predsjednik 

Sanja Marić        Mate Dugandžić 

Luka Radoš 

 

 

 

 

 

 


