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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24.listopada 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 11 vijećnika. 
 Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Krešimir Vejić gradonačelnik, zamjenici 
gradonačelnika  Zdenko Mateljak i Goran Kovač, stručni suradnik 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,djelatnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i 
zaštitu okoliša Mladenko Musulin,ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivica Kostanić,direktor 
Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče Živko Šunjić,ravnatelj JU „Izvor“ Đino 
Zmijarević,predsjednik Upravnog vijeća JU „Izvor“ Jerolim Vladimir,direktor „Komunalno 
održavanje“ d.o.o. Josip Ižotić,djelatnik „Komunalno održavanje“ d.o.o.Goran Štrbić,direktor 
Radio postaje Ploče Miroslav Barbir,djelatnik Narodne knjižnice Ploče Jurica 
Karamatić,ravnateljica dječjeg vrtića Ploče Sanda Zekaj, djelatnica Dječjeg vrtića Ploče Tereza 
Čović ,predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče Marjan Scipioni,zapovjednik 
JU“Vatrogasna posstrojba grada Ploča“ Željan Jerković,predsjednik Upravnog vijeća 
JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ Davor Mihaljević,djelatnica JU“Vatrogasne postrojbe 
Grada Ploča“Danijela Popovac, 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 je zadovoljan odgovorom na svoje pitanje u svezi grba i 
zastave grada Ploča tj.osnivanjem Povjerenstva za izbor grba  i zastave grada Pločate te 
raspisivanjem natječaja za isti.  Također je zadovoljan time što se napokon krenulo u realizaciju 
uređenja fasada zgrada u gradu Pločama. Traži odgovore na sva postavljena pitanja na 
prethodnim sjednicama Vijeća na koja nije dobio odgovor. 
Vijećnik Ante Ćopo nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno na prethodnoj sjednici 
Gradskog vijeća u svezi krivolova na ušću Neretve. Smatra kako grad mora puno više učiniti 
kako bi zaštitio lovce sa svoga područja.  Inzistira da mu se dostave podaci o boravištu, 
noćenjima i ostvarenim pristojbama koje je grad ostvario na području zvanom kamp „Ušće“. 
Traži odgovore na sva postavljena pitanja sa prethodnih sjednica na koja nije dobio odgovore. 
Vijećnik Ivo Karamatić traži da mu se dostavi odgovor na pitanje koje već puno puta ponavlja u 
svezi sazivanja sjednice Gradskog vijeća na temu stanja gospodarstva, stanja zaposlenosti i 
nezaposlenosti i stanja socijalne skrbi na području grada Ploča. Nije zadovoljan odgovorom u 
svezi pripreme odgovora na vijećnička pitanja. Inzistira na izračunu sveukupnog troška nastupa 
Jelene Rozge tj.sa  troškovima razglasa i bine. Traži da mu se dostavi evidencija o odgovorenim i 
neodgovorenim pitanjima sa prethodnih sjednica. 
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Vijećnik Zvonko Jerković kaže kako je dobio odgovor na jedno pitanje postavljeno na prethodnoj 
sjednici s kojim je zadovoljan, a na drugo traži odgovor. 
 
 
Vijećnik Dino Doboš 
Pitanje za gradonačelnika 
1. Da li i u Ploča a i a o viška sta e og prostora? 

 Jer u Rogotinskoj ulici br. 2 prizemna garsonijera stoji već dvije godi e praz a, a zasigurno u 

gradu i a so ijal ih slučajeva koji a je potre a  takav s ještaj. 
 Nai e, ivša vlast je dala „valjda  a korište je eko  Boži „Bosa u  koji je u protekle dvije 
godine bio svega 15 dana.  

Pita o se da li je ovaj sta  potre a  to  čovjeku koji e živi u Ploča a pa i u Hrvatskoj.  A 
socijalna kategorija. 

 

Pita je za grado ačel ika 

2. Dokle se  je stiglo u realiza iji otvara ja sveučiliš og odjela po orskog s jera i autičkog 
s jera sred joškolskog o razova ja?  

Nai e, u svoji  prediz or i  o eća ji a avodili ste ove projekte, a evo već dvije i pol godi e 
svog a data išta se po to  pita ju ije uči ilo. 
 

Vijeć ik Ivo Kara atić ispred Klu a vijeć ika SDP-a 

Pita je za grado ačel ika  
1. U atoč stal i  o eća ji a HD)-ove vlade u svezi dovršetka auto-ceste do Ploča, pa tako 

pr. podsjeća o da je ista tre ala iti gotova . godi e, ove godi e ste as uvjeravali da 
će pro le  Čeveljuše i ulaza u grad i u luku Ploče iti riješe  tijeko  . godi e, svjedo i 
s o da se a isto  e radi išta . 
Do kada ćete grado ačel iče davati praz a prediz or a o eća ja i, što je važ ije, do kada će 
građa i Ploča trpiti „teror  stoti a ister i i šlepera strahujući svakod ev o za živote svoje 
djece? 

 

    Vijeć ika Ivo Kara atić 

      Pita je za grado ačel ika 

1. U čijoj je adlež osti esta koja od kruž og toka vodi do glav og ulaza u Luku, tzv. Še tilja, 
da li ista i a građevi sku i upora u dozvolu. Tko je odgovora  za katastrofal o sta je u 
kojem se ista nalazi? 

Što ćete poduzeti da se ista pro et i a ko ač o dovede u red? 
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Pitanje za grado ačel ika 

2. Do kada će ješta i “ta li e čekati da se a dijelu držav e este D-  „MAGI“TRALA  a 
potezu od „JAMATVE  do ex „MEDITERANA  izgradi ogostup za pješake? 

Žitelji “ta li e i veliki roj dje e je svakod ev o u pogi elji z og e oguć osti da a sigura  
i ivilizira  ači  kao pješa i pro etuju kroz svoje aselje. 
Tko će iti odgovora  za „ e daj Bože  situa ije da etko strada a avede oj pro et i i? 

 

 

Vijeć ik A te Ćopo  
 

Pita ja gosp. grado ačel iku  
1. Kako i a koji ači  ćete zaštititi dio rad ika, zaposle ika JVP Ploče od eizdrživog o i ga 

od predstavnika poslodavca? 

 

Pita je gosp.grado ačel iku 

2. Koliko je iz osila visi a aj a u podru ski  prostorija a „Do a kulture  u Ploča a prije 
uselje ja „ Ko u al og održava ja . Moli  da mi se dostave ugovori kao i dokazi o 

uplatama korisnika odnosno korisnika. 

 

Pita je gosp.grado ačel iku 

3. Kako i a koji ači  ćete o eštetit do rovolj e vatrogas e iz Ko i a koji su, pre a 
zapisniku inspektorice rada, imali valjanu dokumentaciju u natječaju za poslove sezo skih 
vatrogasaca? 

 
 
Vijećnik Josip Žderić 
Pitanje za gradonačelnika  
1. Dokle se je stiglo u razgovorima sa MORH-om oko povrata vojnih objekata gradu? 

 

Vijeć i a Bra ka Mateljak  
Pita je za grado ačel ika 

1. Na području katastarskih opći a Pli a i Pasiči a Grad Ploče raspolaže sa poljoprivred i  
ze ljište . 
Pita je grado ačel iku da li je Grad Ploče izradio podlogu za zaključiva je Ugovora o zakupu 
poljoprivred og ze ljišta u k.o. Pasiči a i k.o. Pli a da i se potak ula poljoprivred a 
proizvod ja i zapošljava je ladih i osta ak a području gdje su uvjeti za tu a je u 
idealni? 
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Vijeć ik To i Z ijarević 

Pita je Grado ačel iku  
1. Tko i što radi u Pli i u predjelu „Pod  eu o  u jed o  od korita Mati e isuše o  i što će 

to z ačiti za vlas ike ze ljišta oko korita? 

Pita je Grado ačel iku  
2. Da li ste dali izvješće o potroše i  sredstvi a za vašu ka pa ju za grado ačel ika, gdje se 

to  ože vidjeti i da li je i vaša ka pa ja dijelo  fi a ira a iz HD)-ovih „ r ih fo dova ? 

Molim pisane odgovore 

 

 

Vijeć ik A te Vuković 

Pita je za Grado ačel ika 

.U tijeku je prodaja poljoprivred og ze ljišta a području Grada Opuze a. Iz atječaja je 
vidljivo da je u prodaji i dio poljoprivred og ze ljišta koji je spora  pre a odluka a Grada 
Ploča.  
Što ste apravili da zaštitite taj dio poljoprivred og ze ljišta od prodaje? 

Što je apravilo povjere stvo za razgra iče je Gradova Ploče i Opuze  koje je os ovao Grad 
Ploče? 

Koliko se puta sastalo u zadnjoj godini dana s obzirom da se toliko vremena spominje prodaja 

poljoprivred og ze ljišta a području Grada Opuze a? 

Molim usmeni i pisani odgovor. 

 

 

Vijeć ik Mate Duga džić 

Pita je grado ačel iku 

.Moli  da i kažete kakva je situa ija sa kapital i  projekto  izgrad je sustava o ori ske 
vode u Kominu. 

 

Pita je grado ačelniku 

.Grad Ploče je . godi e do io ovi Prostor i pla  pa e za i a gosp. Grado ačel iče koja 
su to  priliko  građevi ska područja u a je a i gdje, te koja su prošire a i gdje? 
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Uz poziv za sjednicu predložen je  
 

D  N  E  V  N  I     R  E  D 
1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća održane 2.rujna 2011. godine,  
2. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča, 
3. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ploča za 2010. godinu, 
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-lipanj 2011.godine, 
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“i Izvješće o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 

2011. godine, 
8. Izvješće o poslovanju Doma športova Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
9. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine sa 

Izvješćem o radu za pedagošku 2010/2011 godinu i Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Izvor“ Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine sa Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Radio postaje Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

12. Izvješće o radu i Financijsko izvješće T.D.“Komunalno održavanje“d.o.o. Ploče za razdoblje 
siječanj-lipanj 2011. godine, 

13. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje siječanj-lipanj2011. godine. 
 
    
       
 Predsjednik je dao na raspravu predloženi dnevni red. 

 
 

Vijećnik Ivo Karamatić u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio je dopunu dnevnog reda 
koja glasi:”Očitovanje Gradskog vijeća u svezi nezakonito raspisanog natječaja Grada Opuzena 
za prodaju državne poljoprivredne zemlje”. 

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom koja 

glasi:”Rasprava o poduzetim radnjama Grada Ploča u svezi raspisivanja natječaja Grada 
Opuzena za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ploča”. 

Vijećnik Ivo Karamatić u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio je da se u dnevni red 
današnje sjednice uvrsti slijedeća dopuna dnevnog reda:”Donošenje zaključka o ispravci greške 
u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Ploča za područje Birine i Stabline”. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Ive Karamatića postavljenog 
ispred Kluba vijećnika SDP-a da se u dnevni red uvrsti i točka koja glasi:” Očitovanje Gradskog 



 
                                                                                                                                                          Zapisnik 23. sjednice 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Gradsko  vijeće Grada Ploča 
V. saziv 

6 

vijeća u svezi nezakonito raspisanog natječaja Grada Opuzena za prodaju državne 
poljoprivredne zemlje”. 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika a 8 je bilo protiv pa je predsjednik Vijeća 
utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se u dnevni red današnje sjednice 
uvrsti i točka koja glasi:” Rasprava o poduzetim radnjama Grada Ploča u svezi raspisivanja 
natječaja Grada Opuzena za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada 
Ploča”. 

 Za ovaj prijedlog glasovalo je 13 vijećnika pa je predsjednik konstatirao kako je 
prijedlog jednoglasno  prihvaćen te je isti postao sastavni dio prijedloga dnevnog reda .  

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Ive Karamatića postavljenog 
ispred Kluba vijećnika SDP-a da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti i dopuna dnevnog reda 
koja glasi: :”Donošenje zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana 
uređenja Grada Ploča za područje Birine i Stabline”. 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika,7 vijećnika je bilo protiv i 1 suzdržan pa je 
predsjednik konstatirao kako prijedlog nije prihvaćen. 
 
         Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
 

D  N  E  V  N  I     R  E  D 
 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća održane 2.rujna 2011. godine,  
2. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča, 
3. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ploča za 2010. godinu, 
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-lipanj 2011.godine, 
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“i Izvješće o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 

2011. godine, 
8. Izvješće o poslovanju Doma športova Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
9. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine sa 

Izvješćem o radu za pedagošku 2010/2011 godinu i Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Izvor“ Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine sa Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Radio postaje Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 
2011. godine sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine, 

12. Izvješće o radu i Financijsko izvješće T.D.“Komunalno održavanje“d.o.o. Ploče za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

13. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 
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14. Rasprava o poduzetim radnjama Grada Ploča u svezi raspisivanja natječaja Grada Opuzena za 
prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ploča 

 
Vijeće je  većinom glasova(sa 8 glasova za i 5 suzdržanih) donijelo 

 
D  N  E  V  N  I     R  E  D 

 
1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća održane 2.rujna 2011. godine,  
2. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča, 
3. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ploča za 2010. godinu, 
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za razdoblje 

siječanj-lipanj 2011.godine, 
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“i Izvješće o 

radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 

2011. godine, 
8. Izvješće o poslovanju Doma športova Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
9. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine sa 

Izvješćem o radu za pedagošku 2010/2011 godinu i Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Izvor“ Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine sa Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Radio postaje Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 
2011. godine sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine, 

12. Izvješće o radu i Financijsko izvješće T.D.“Komunalno održavanje“d.o.o. Ploče za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 

13. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine, 
14. Rasprava o poduzetim radnjama Grada Ploča u svezi raspisivanja natječaja Grada Opuzena za 

prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ploča 
 

 

 
 Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu. 
 
 
I.TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća održane 2.rujna 2011. godine 
 
 Vijećnik Ante Ćopo dao je primjedbu na tekst na str. 6 Zapisnika koje se odnosi na 
njegovo glasovanje o dodjeli osobne Nagrade grada Ploča u 2011.gosp.Mladenu Dugandžiću u 
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kojem je kod glasovanja bio protiv, te umjesto „Vijeće je većinom glasova sa( 8 glasova 
za,1suzdržanim,a 2 se vijećnika nisu izjasnila)“treba stajati „Vijeće je većinom glasova (sa 8 
glasova za,1 protiv,1 suzdržanim,a 1 vijećnik se nije izjasnio)“. 
Primjedba vijećnika je usvojena te će se ispravak prikazati kao prilog zapisnika 22.sjednice. 
  Vijeće je jednoglasno donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 

Usvaja se zapisnik 22.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 2. rujna 2011. 
godine. 
 
 
II.TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča 
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. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ivan Pavlović,Toni Zmijarević,Ante 
Vuković,Tomislav Batur,gradonačelnik Krešimir Vejić i djelatnik Upravnog odjela za prostorno 
uređenje,komunalni sustav i zaštitu okoliša Mladenko Musulin. 
Gradonačelnik Krešimir Vejić  predložio je da se briše članak 14.Odluke o uređenju prometa na 
području Grada Ploča te je amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke.  
Nakon rasprave predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog odluke o uređenju prometa na 
području Grada Ploča  
 Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova za,4 glasa suzdržana i 1 glasom protiv) donijelo 
     

    Odluku 
 o uređenju prometa na području Grada Ploča 

 
 
III. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
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. 
 Vijećnik Ivo Karamatić u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio je da se Prijedlog odluke 
o organizaciji i načinu naplate parkiranja povuče i  vrati predlagatelju na doradu te da se u 
predmetnoj Odluci uvaži gospodarska i socijalna situacija ,da se ne uvode novi nameti za 
građane Grada Ploča.Predlaže da se gradonačelnik i direktor autobusnog kolodvora obvežu da 
će na kvalitetan način urediti parkiranje i naplatu parkiranja na privremenom terminalu za 
kamionski parking u ulici Petra Svačića i da se od naplate parkiranja izuzmu svi djelovi grada 
osim dijela prostora na Trgu kralja Tomislava gdje već postoje uvjeti za naplatu parkinga. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Dino Doboš,Toni Zmijarević,Ante 
Ćopo,Jozo Žderić,Ivan Pavlović,Josip Žderić,gradonačelnik Krešimir Vejić i direktor 
Autobusnog kolodvora Živko Šunjić. 
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 Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Ive Karamatića predloženog  
u ime Kluba vijećnika SDP-a. 
Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika, 7 vijećnika je bilo protiv i 1 suzdržan pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 
 Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici 
nazočno 12 vijećnika. 
 Vijeće je većinom glasova  (sa  7 glasova za,3 protiv i 2 suzdržana) donijelo 
 

          Odluku 
                          o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
 
 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
 
IV.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ploča za 2010. godinu 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
U ime Kluba vijećnika SDP-a stav je iznio vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo,Stipe Dropulić,Ivo Karamatić,gradonačelnik 
Krešimir Vejić i v.d. pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman. 
 Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici 
nazočno 10 vijećnika. 

 
Vijeće je  jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 
    povodom Nalaza Državnog ureda za reviziju o obavljenoj  
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Ploča za 2010.godinu 

 
             I. 

Prima se na znanje Nalaz Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Ploča za 2010.godinu. 
 

       II. 
Nalaže se gradonačelniku Grada Ploča postupanje sukladno datim primjedbama i uputama iz 
Nalaza te poduzimanje mjera u boljoj organizaciji rada upravnih tijela u otklanjanju utvrđenih 
nepravilnosti. 
 
 
      
V.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine 
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Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Autobusnog kolodvora Ploče 

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

Mišljenje Odbora za proračun,financije i imovinu iznio je  predsjednik Vijeća. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević,Ante Vuković,v.d. pročelnika Službe za 
proračun i financije Mijo Šuman i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 8 vijećnika. 
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 6 glasova za,1glasom protiv i 1 suzdržanim) 
donijelo 
 
 
         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
        povodom Izvješća o radu i Financijskom poslovanju 
 Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
 
             I. 
Prima se na znanje Izvješće o radu i Financijskom poslovanju Autobusnog kolodvora d.o.o. 
Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine. 
 
 
 
VI.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i financijsko izvješće JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“i 
Izvješće o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zapovjednik JU” Vatrogasna postrojba 
Grada Ploča” Željan Jerković. 

U ime Odbora za društvene djelatnosti stav Odbora iznio je predsjednik Mate Dugandžić.
 Mišljenje Odbora za proračun,financije i imovinu iznio je predsjednik Odbora Tomislav 
Batur. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ante Ćopo. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo,Toni Zmijarević,Ante Vuković,Jozo 

Žderić,Mate Dugandžić,predsjednik Upravnog vijeća JU”Vatrogasna postrojba Grada Ploča” 
Davor Mihaljević i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 11 vijećnika. 
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za,1 protiv i 1 suzdržanim) donijelo 

 
 
               Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 povodom Izvješća o radu i financijskog izvješća  JU “Vatrogasna postrojba Grada 
Ploča“ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
 

 
       I. 
 Prima se na znanje Izvješće o radu  i financijsko izvješće JU“Vatrogasna postrojba 
Grada Ploča“ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća. 
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VII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za razdoblje 
siječanj-lipanj 2011. godine 

U ime Odbora za društvene djelatnosti stav Odbora je iznio predsjednik Mate Dugandžić. 
Mišljenje Odbora za proračun,financije i imovinu iznio je predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Toni Zmijarević. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dino Doboš,Ante Ćopo,Toni Zmijarević,gradonačelnik 

Krešimir Vejić i djelatnik Narodne knjižnice Ploče Jurica Karamatić. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 10 vijećnika. 
Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za ) donijelo 

 
  
             Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
                povodom Izvješća o radu i Financijskog izvješća  
                    Narodne knjižnice Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
     
             I. 
              Prima se na znanje Izvješće o radu i Financijsko izvješće  Narodne knjižnice Ploče za 
razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine. 
 
 

    
 
VIII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o poslovanju Doma športova Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine 
Ova točka je skinuta s dnevnog reda. 
 

 IX.TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
godine sa Izvješćem o radu za pedagošku 2010/2011 godinu i Izvješćem o radu 
Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 

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

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

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
Predsjednik vijeća utvrdio je kako je kako je sjednici nazočno 11 vijećnika. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo,Toni Zmijarević,gradonačelnik Krešimir 

Vejić ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Sanda Zekaj i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Ploče Marjan Scipioni. 
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Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 
 
              Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 povodom  financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ploče  za razdoblje siječanj-lipanj 
2011. godine s Izvješćem o radu za pedagošku 2010/2011 godinu  

    i Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
 
                   I. 

 Prima se na znanje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ploče  za razdoblje siječanj-
lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu za pedagošku 2010/2011 godinu i Izvješćem o 
radu Upravnog vijeća. 

 
 
X.TOČKA DNEVNOG REDA 
Fi a ijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Izvor“ Ploče za razdo lje siječa j-lipanj 

. godi e sa Izvješće  o radu Uprav og vijeća za razdo lje siječa j-lipanj 

2011. godine 

O razlože je u svezi ove točke d ev og reda dao je rav atelj JU Izvor  Đi o ) ijarević. 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša stav Odbora iznio je predsjednik Jozo Žderić. 

Mišljenje Odbora za proračun,financije i imovinu dao  je predsjednik Odbora Tomislav 
Batur. 
“tav Klu a vijeć ika “DP-a dao je vijeć ik Ivo Kara atić. 

U raspravi su sudjelovali vijeć i i Ivo Kara atić,A te Ćopo,To i ) ijarević,v.d. pročel ika “luž e 
za proraču  i fi a ije Mijo Šu a  i grado ačel ik Kreši ir Vejić. 
 

 Vijeće je veći o  glasova sa  glasova za,  protiv i  suzdrža a  do ijelo 
 
 
              Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 povodom Financijskog izvješća i  Izvješća o radu JU“Izvor“  
za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
 

              I. 
 Prima se na znanje Financijsko izvješće i  Izvješće o radu JU“Izvor“  
za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća. 
     

 
      
XI.TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Radio postaje Ploče za razdoblje siječanj-
lipanj 2011. godine sa Izvješćem o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-
lipanj 2011. godine 

U ime Odbora za društvene djelatnosti stav Odbora je iznio predsjednik Mate Dugandžić. 
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Mišljenje Odbora za proračun,financije i imovinu dao je predsjednik Odbora Tomislav 
Batur. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ante Ćopo,Toni Zmijarević,Dino Doboš 
i direktor Radio postaje Ploče Miroslav Barbir. 

Nakon rasprave Vijeće jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 
 
    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
            povodom Financijskog izvješća i  Izvješća o radu  Radio postaje Ploče   
  za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora 

 
                I. 
 
 Prima se na znanje Financijsko izvješće i  Izvješće o radu Radio postaje Ploče   
  za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora. 

 
 
  
XII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Fi a ijsko izvješće T.D.“Ko u al o održava je“d.o.o. Ploče za 
razdo lje siječa j-lipanj 2011. godine 

O razlože je o ovoj točki d ev og reda dao je direktor Ko u al og održava ja Ploče 
Josip Ižotić. 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša stav Odbora iznio je predsjednik Jozo Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
Mišlje je Od ora za proraču ,fi a ije i i ovi u dao  je predsjed ik Od ora To islav Batur. 

 U raspravi su sudjelovali vijeć i i Ivo Kara atić,To i ) ijarević,A te Ćopo,Di o 
Do oš,A te Vuković,grado ačel ik Kreši ir Vejić i direktor Ko u al og održava ja Ploče Josip 
Ižotić. 
 Predsjed ik Vijeća utvrdio je kako je sjed i i azoč o  vijeć ika. 
 Nako  rasprave Vijeće je jed oglas o sa  glasova za  do ijelo 

 
     Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

  povodom Financijskog izvješća i  Izvješća o radu  T.D.“Komunalno              
održavanje“ d.o.o.  za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine  

 
                I. 
 

 Prima se na znanje Financijsko izvješće i  Izvješće o radu T.D.“Komunalno              
održavanje“ d.o.o.  za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine. 

 
 
XIII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu Pučkog otvore og učilišta za razdo lje siječa j-lipanj 2011.godine 
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U ime Odbora za društvene djelatnosti stav Odbora je iznio predsjednik Mate Dugandžić. 
Mišljenje Odbora za proračun,financije i imovinu dao je predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 
“tav Klu a vijeć ika “DP-a dao je vijeć ik Ivo Kara atić. 
 U raspravi su sudjelovali vijeć i i A te Ćopo,Di o Do oš,To i ) ijarević,To islav 

Batur,Ivo Kara atić,rav atelj Pučkog otvore og učilišta Ivi a Kosta ić i v.d. pročel ika Uprav og 
odjela za lokal u sa oupravu Gora  Rado ić. 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjedni i azoč o  vijeć ika. 
Nako  rasprave Vijeće je veći o  glasova sa  glasova za i  protiv  do ijelo 

  
 
             Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

  povodom Izvješća o radu s osnovnim financijskim pokazateljima 
 Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine  

 
                I. 
          Prima se na znanje Izvješće o radu s osnovnim financijskim pokazateljima 
     Pučkog otvorenog učilišta za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine  

 
             

 

XIV.TOČKA DNEVNOG REDA 
Rasprava o poduzetim radnjama Grada Ploča u svezi raspisivanja natječaja 
Grada Opuzena za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području 
Grada Ploča 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ante Ćopo,Mate Dugandžić,Toni Zmijarević i 
gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Na prijedlog predsjednika Vijeća,Vijeće je jednoglasno(sa 11 glasova za) donijelo 
 
                     Z A K LJ U Č A K 
 
 Nalaže se Gradonačelniku grada Ploča da poduzme sve zakonom predviđene mjere 
kako bi se zaštitili interesi Grada Ploča a u svezi raspisanog natječaja Grada Opuzena za 
prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Ploča (k.o. Komin), te da o 
poduzetom izvijesti članove Gradskog vijeća na slijedećoj sjednici. 
 
 
Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik je zaključio sjednicu u 17,00 sati. 
 
 Sjednica je tonski snimana i snimak se čuva u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu. 
 
Zapisala: 
Sanja Marić 

Predsjednik: 
Mate Dugandžić 
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