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     Z A P I S N I K 
 

22. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 02.rujna 2011.godine u Pučkom 
otvorenom učilištu. 
 Sjednica je počela u 8,30 sati. 
 Sjednicom je predsjedavao Mate Dugandžić, predsjednik Gradskog vijeća. 

Nakon prozivke koju je izvršila stručna suradnica Sanja Marić predsjednik Vijeća je 
konstatirao da je današnjoj sjednici nazočno 12 vijećnika. 

Odsutan je bio vijećnik Toni Zmijarević-opravdano. 
 Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Krešimir Vejić gradonačelnik, zamjenik 
gradonačelnika  Zdenko Mateljak, 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, stručna suradnica Sanja 
Marić,v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje,komunalni sustav i zaštitu okoliša 
Mijo Vlahović,zapovjednik JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“Željan Jerković i 
predstavnici sredstava javnog informiranja. 
 
 

Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na 
postavljena vijećnička pitanja. 

 
Vijećnik Dino Doboš nije zadovoljan s odgovorom u svezi angažiranja zaštitarske firme iz 

Splita kada na području Grada Ploča imaju dvije firme koje se bave istim poslovima.Smatra da 
treba dati prednost te voditi brigu prvenstveno o tvrtkama sa područja Grada. 

Što se tiče postavljenog info-turističkog pulta kaže kako je isti već trebao biti stavljen u 
funkciju. 

Navodi kako nije dobio odgovor u svezi uređenja fasada u gradu tj. što je urađeno po tom 
pitanju. 

Traži odgovore na sva pitanja postavljena na prijašnjim sjednicama Gradskog vijeća na 
koje nije dobio odgovore. 

 
Vijećnik Ante Ćopo nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno u svezi izgradnje 

objekta antene na području lokaliteta Modrič-Ribar te kaže kako su gradske službe reagirale tek 
kada je isti napravljen. 

Na  pitanja koje je postavio na prošloj sjednici Gradskog vijeća u kojem mještani Komina 
traže da se putem grada uputi dopis Vladi RH u svezi isplate štete izazvane poplavom na desnoj 
obali Neretve nije zadovoljan odgovorom. 

Također nije zadovoljan odgovorom što se tiče zapošljavanja sezonskih 
vatrogasaca,budući smatra da su napravljeni ozbiljni propusti po tom pitanju. 

Traži odgovore na pitanja postavljena na prethodnim sjednicama Gradskog vijeća na 
koje nije dobio odgovore. 

Vijećnik Ivo Karamatić nije zadovoljan odgovorom na postavljeno pitanje  u svezi Odluke 
o  pokretanua postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Ploča donesenog po hitnom 
postupku od strane Gradskog vijeća u prosincu 2010. godine .Kaže kako se do danas nije ništa 
napravilo po tom pitanju. 
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Nije dobio odgovor na 2. pitanje postavljeno na 21. sjednici Gradskog vijeća te inzistira 
na odgovoru. 

Nije zadovoljan odgovorom na 3. pitanje postavljeno na 21. sjednici Gradskog vijeća u 
svezi navodnog duga  bivše gradske uprave kojeg kako kaže učestalo ponavlja gradonačelnik. 

Pita što je u njegovom pitanju bilo neumjereno,vulgarno i nedostojno kako se navodi u 
odgovoru. 

 
Vijećnik Zvonko Jerković zadovoljan je odgovorima na postavljena vijećnička pitanja. 
 
 
 
 

 
Vijećnička pitanja 
 
Vijećnik Dino doboš 
Pitanja za gradonačelnika 
1.Kad ću dobiti odgovore na moja prijašnja pitanja postavljena na prethodnim sjednicama? 
Molim izlist svih mojih neodgovorenih pitanja kao i odgovore na ista. 
 
2.Grb i zastava Grada Ploča? 
 
Molim odgovore u pisanom obliku 
 
Vijećnik Ante Ćopo 
 
Pitanje gosp. Gradonačelniku 
1.Molim da mi se dostave podaci o boravištu, noćenjima i ostvarenim pristojbama koje je grad 
ostvario (TZ Grada Ploča) na području zvanom kamp „Ušće“. 
 Posebice me interesira broj domaćih i broj stranih gostiju. 
Pitanje gosp. Gradonačelniku  
2. Posljednjih godina policija se intenzivno bavi krivolovom na ušću Neretve.  
Uvijek se uhvati poneki krivolovac iz Komina ili sa područja Neretve koje administrativno 
pripadaju Pločama, a gotovo nikad iz ostalih neretvanskih gradova i općina.  
Molim da preko vašeg ureda upitate zašto nema krivolovaca na području ostatka Neretve i jesu li 
njihovi načelnici i gradonačelnici toliko moćni da mogu zaštititi svoje krivolovce i na taj način, u 
tom području, suspendirat rad policije. 
 
 
Vijećnik Ivo Karamatić ispred Kluba vijećnika SDP-a 
Pitanje gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća 
1.Kada ćete konačno na opetovanu inicijativu više vijećnika pripremiti i sazvati sjednicu 
Gradskog vijeća na temu stanja gospodarstva i perspektive istog, stanja zaposlenosti i 
nezaposlenosti i  stanja socijalne skrbi na području Grada Ploča? 
Molimo pisani odgovor 
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Vijećnik Ivo Karamatić 
Pitanja za gradonačelnika  
1.Gospodine gradonačelniče, tko Vam priprema ovako umne i kulturne odgovore na vijećnička 
pitanja? 
Da li Vi i oni koji Vam ista pitanja pripremaju poznajete odredbe Statuta Grada Ploča i 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća? 
 
Molim pisani odgovor 
 
2.Gospodine gradonačelniče, da li je istina da će nastup poznate hrvatske estradne pjevačice 
Jelene Rozge koštati proračun Grada Ploča bruto cca 100.000,00 kuna (sto tisuća kuna)? 
Ponavljam da u isto vrijeme eminentna kulturna institucija klapa „Luka Ploče“ iz gradskog 
proračuna dobiva 10.000,00 kuna (deset tisuća kuna).  
To bi matematički izgledalo ovako: 
Jelena Rozga 3 sata= 100.000,00 kuna  
Klapa „Luka Ploče“ 1 godina= 10.000,00 kuna 
 
 
Vijećnik Zvonko Jerković 
Pitanje za dogradonačelnika gosp. Gorana Kovača 
1.Mještani Komina pitaju po kojoj su osnovi pojedinci dobili lokaciju za štandove na poziciji 
Marinuša-Komin-Grad Ploče i koja je slučajnost da nitko sa prebivalištem u gradu Pločama nije 
dobio lokaciju? 
 
Pitanje za gradonačelnika  
2.Tko će snositi sankcije zbog nečišćenja Trga poslije Ribarske noći i zbog čega Ulica V.Nazora i 
riva nisu oprane poslije Maratona lađa? 
 
 
 
 
 
      
 Uz poziv za sjednicu predložen je  
 

D  N  E  V  N  I     R  E  D 
 

1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća održane 27.lipnja 2011. godine,  
2. Prijedlog dodjele Nagrade Grada 
3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
4. Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada od 1. siječnja do 30. lipnja  2011. 

godine s izvješćem o izvršenju Programa 
5. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.godine 
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6.  Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 
JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ 

7. Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
8. Prijedlog zaključka o darovanju građevinskog zemljišta HRVI iz Domovinskog rata 

    
 Predsjednik je dao na raspravu predloženi dnevni red. 
U ime Kluba vijećnika SDP-a vijećnik Ivo Karamatić predložio je slijedeću dopunu dnevnog 
reda:”Donošenje zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 
Grada Ploča za područje Birine i Stabline”. 

Za ovaj prijedlog glasovala su 4 vijećnika, 5 vijećnika je bilo protiv i 3 suzdržana pa je 
predsjednik Vijeća utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen.. 

 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red. 
 
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 3 suzdržana ) donijelo 

 
 

D  N  E  V  N  I     R  E  D 
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća održane 27.lipnja 2011. godine,  
2. Prijedlog dodjele Nagrade Grada 
3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
4. Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada od 1. siječnja do 30. lipnja  2011. 

godine s izvješćem o izvršenju Programa 
5. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.godine 
6.  Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ 
7. Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 
8. Prijedlog zaključka o darovanju građevinskog zemljišta HRVI iz Domovinskog rata 

    
 
 

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

 
 I.TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća održane 27.lipnja 2011. 
godine 
  
  Vijeće je jednoglasno (sa12 glasova za) donijelo 
 
 
        Z A K LJ U Č A K 
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Usvaja se zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27.lipnja 
2011. godine 

 
 
II.TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog dodjele Nagrade Grada 
 Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Tomislav Batur iznio je stav Odbora u 
svezi dodjele javnih priznanja. 
 Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zvonko Jerković,Ante Ćopo,Ivan Pavlović,Ivo 
Karamatić,Dino Doboš i gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 Nakon rasprave predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 11 vijećnika. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da 
se Nagrada za životno djelo u 2011.godini dodjeli umirovljenom general bojniku Petru Šimcu. 

Vijeće je većinom glasova(sa 8 glasova za,1 suzdržanim a 2 se vijećnika nisu izjasnila) 
donijelo 

 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
        o dodjeli Nagrade Grada Ploča za životno djelo u 2011. godini 
 
 
                     I. 
 Grad Ploče u 2011. godini  dodjeljuje Nagradu Grada Ploča za životno djelo 
umirovljenom general bojniku Petru Šimcu za osobit doprinos u zapovijedanju vojno-
redarstvenom akcijom „Zelena tabla-Mala Bara“. 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da se 
osobna Nagrada Grada Ploča u 2011. godini dodjeli Borni Petroviću. 
 
 Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za,a 2 se vijećnika nisu izjasnila) donijelo 
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         Z A K L J U Č A K 
         o dodjeli osobne Nagrade Grada Ploča  u 2011. godini 
 
      I. 
  Grad Ploče u 2011. godini  dodjeljuje osobnu Nagradu Grada Ploča Borni Petroviću, 
radi ostvarenja iznimnih športskih rezultata. 
 
  
 Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da 
se osobna Nagrada Grada Ploča u 2011. godini dodijeli Mladenu Dugandžiću. 
 
 Vijeće je većinom glasova(sa 9 glasova za, a 2 se vijećnika nisu izjasnila) donijelo 
 
 
         Z A K L J U Č A K 
          o dodjeli osobne Nagrade Grada Ploča  u 2011. godini 
 
      I. 
  Grad Ploče u 2011. godini  dodjeljuje osobnu Nagradu Grada Ploč Mladenu 
Dugandžiću, za osobita stručno-profesionalna postignuća u razvoju lučke infrastrukture. 
 
 
 Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja da  
se skupna Nagrada Grada Ploča u 2011.godini dodijeli Udruzi branitelja Grada Ploča. 
 
 Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova za,1 suzdržanim,a 2 se vijećnika nisu izjasnila) 
donijelo 
 
 
         Z A K L J U Č A K 
            o dodjeli skupne Nagrade Grada Ploča  u 2011. godini 
 
      I. 
  Grad Ploče u 2011. godini  dodjeljuje skupnu Nagradu Grada Ploča Udruzi branitelja 
Grada Ploča, za osobit doprinos u promociji prava branitelja i njihovoj uspješnoj socijalnoj 
integraciji. 
 
 
 
 III.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ante Ćopo,Ivan Pavlović,Mate 
Dugandžić i gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 10 vijećnika. 
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Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova za i 2 protiv) donijelo 
 

   Z A K LJ U Č A K 
 povodom  Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2011. godine 
 
      I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2011. godine. 

 
 
IV.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada od 1. siječnja do 30. lipnja  
2011. godine s izvješćem o izvršenju Programa 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 Predsjednik Odbora za proračun,financije i imovinu Tomislav Batur iznio je stav Odbora 
o ovoj točki dnevnog reda. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša Jozo Žderić iznio je stav Odbora u svezi ove točke dnevnog reda. 
 Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora o ovoj 
točki dnevnog reda. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ante Ćopo,Ivan Pavlović,Mate 
Dugandžić,gradonačelnik Krešimir Vejić i v.d. pročelnika Službe za proračun i financije Mijo 
Šuman. 
  
 Vijeće je većinom glasova(sa 8 glasova za,1 protiv i 1 suzdržanim)donijelo 
 
   POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
 PRORAČUNA GRADA PLOČA OD 01.01.2011 DO 30.06.2011. 
              SA IZVJEŠĆEM O IZVRŠENJU PROGRAMA 
 

    
                        
V.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1. siječnja do 30. lipnja 
2011.godine 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Ante Ćopo i gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Prije glasovanja predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 9 vijećnika. 
 Vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova za) donijelo 
 



 
                                                                                                                                                          Zapisnik 22. sjednice 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Gradsko  vijeće Grada Ploča 
V. saziv 

8 

 
 

    Z A K LJ U Č A K 
                      povodom  Izvješću o korištenju tekuće proračunske  
                       pričuve od  01. siječnja do 30. lipnja 2011.godine 
 
              I. 

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o korištenju tekuće proračunske pričuve od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2011. godine. 

 
 
 
 
VI.TOČKA DNEVNOG REDA 
Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 
JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča” 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je Zapovjednik Javne ustanove “Vatrogasna 
postrojba Grada Ploča” Željan Jerković. 
 U ime Odbora za Statut i Poslovnik stav Odbora iznijela je predsjednica Branka 
Mateljak. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik Ante Ćopo i zapovjednik JU “Vatrogasna postrojba 
Grada Ploča”Željan Jerković. 
 

Vijećnik Ante Ćopo predložio je zaključak u kojem predlaže: raspuštanje aktualnog 
Upravnog vijeća JU”Vatrogasna postrojba Grada Ploča” i imenovanje novog Upravnog 
vijeća,razrješenje imenovanog zapovjednika JU”Vatrogasna postrojba Grada Ploča”kao i 
imenovanje v.d. zapovjednika sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o ustanovama,te 
raspisivanje natječaja u zakonski predviđenom roku za zapovjednika JU”Vatrogasna postrojba 
Grada Ploča”. 

Za ovaj prijedlog glasovao je 1 vijećnik,7 je bilo protiv i 1 suzdržan pa je predsjednik 
Vijeća konstatirao kako prijedlog nije prihvaćen. 
 Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog zaključka o davanju prethodne 
suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta JU”Vatrogasna postrojba Grada 
Ploča”. 
 
 Vijeće je jednoglasno(sa 9 glasova za) donijelo 
 
 

 
      Z A K LJ U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na  Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni 
Statuta JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ 

 
                 I. 
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Daje se prethodna suglasnost Upravnom vijeću JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ 

na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“. 
 

 
 

VII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog Rješenja o imenima ulica u naselju Rogotin 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje 

prirodnog okoliša Jozo Žderić iznio je stav Odbora u svezi ove točke dnevnog reda. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Jozo Žderić,Dino Doboš i gradonačelnik Krešimir 

Vejić. 
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno(sa 9 glasova za) donijelo 
 

R J E Š E NJ E 
                o imenima ulica u naselju Rogotin 
 
 
      I. 

Na području naselja Rogotin određuju se imena ulica kako slijedi: 
1.Ulica”Andrije Kačića Miošića” je ulica koja se proteže od ulice “Ante Rončevića Fante”do 
predjela Glavica. 
2.Ulica “Kolodvorska” je ulica koja se proteže od ulice “Ante Rončevića Fante” do skladišta 
INA-e i predjela Lumbarda. 
3.Ulica “Antuna Gustava Matoša” je ulica koja se proteže od predjela Klanac do predjela 
Jezerina. 
4.Ulica “Mostina” je ulica koja se proteže od željezničkog mosta preko Crne rijeke kroz predio 
Mostina do restorana Teta Olga. 
5.Ulica “Vladimira Nazora” je ulica koja se proteže od predjela Klanac do spajanja s ulicom 
“A.G.Matoša”. 
6.Ulica “Neretvanska” je ulica koja se proteže od Crne rijeke kroz predio Markote uz državnu 
cestu D-8 do područja tunela željezničke pruge. 
7.Ulica “Petrovac” je ulica koja se proteže od mosta preko Crne rijeke na državnu cestu D-8 do 
spajanja s Primorskom ulicom s jedne strane Crne rijeke te od mosta preko Crne rijeke na D-8 uz 
samu rijeku do zadnje kuće, na drugoj strani rijeke. 
8.Ulica “Primorska” je ulica koja se proteže od predjela Kamenjak uz jezero Vlaška do predjela 
Podkućetine. 
9.Ulica “Put Dodiga” je ulica koja se proteže od trafostanice uz stare Dodigove kuće. 
10.Ulica “Ante Rončevića Fante” je ulica koja se proteže od željezničkog mosta preko Crne 
rijeke do predjela Klanac. 
11.Ulica “Vrilo” je ulica koja se proteže od Neretvanske ulice do Crne rijeke. 
12.Ulica “Podadražica” je ulica koja se proteže od Trga ispred crkve do kuće Nede Glamuzine 
pok. Ante. 
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        II. 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o  imenima ulica u naselju 

Rogotin  (Službeni glasnik Grada Ploča br.3/2011). 
 
       

 
VIII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog zaključka o darovanju građevinskog zemljišta HRVI iz Domovinskog 
rata 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.  
 Predsjednik Odbora za proračun,financije i imovinu Tomislav Batur iznio je stav Odbora 
o ovoj točki dnevnog reda. 
 
 Vijeće je bez rasprave,jednoglasno(sa 9 glasova za) donijelo 

 
 
                                                            Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
                                                   o darovanju građevinskog zemljišta  
             
                                                                          I. 
 
            Grad Ploče daruje građevinsko zemljište označeno kao dio k.č.br. 1965/1 k.o. Pasičina, 
površine 712,00 m2 , Petru Šunjiću  iz Staševice,  Put 2. Dalmatinske brigade,  20% HRVI 
Domovinskog rata, u svrhu stambenog zbrinjavanja, a sve sukladno članku 40. Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
   
                                                                         II. 
 
            Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše ugovor o darovanju. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik je zaključio sjednicu u 11,45 sati. 
 
 Sjednica je tonski snimana i snimak se čuva u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu. 
 
Zapisala: 
Sanja Marić 

Predsjednik: 
Mate Dugandžić 

 
 



 
                                                                                                                                                          Zapisnik 22. sjednice 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Gradsko  vijeće Grada Ploča 
V. saziv 

11 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
     
  

 
  
 
 
 
 


