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     Z A P I S N I K 
 
28. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 18. svibnja 2012. godine u Pučkom 
otvorenom učilištu u Pločama. 
Sjednica je počela u 08,30. 
Nakon prozivke vijećnika, predsjednik Vijeća je konstatirao da je današnjoj sjednici nazočno 11 
vijećnika. 

Odsutni su bili vijećnici Jozo Žderić i Tomislav Batur-opravdano. 
Osim vijećnika sjednici su bili nazočni gradonačelnik Krešimir Vejić, zamjenik gradonačelnika 
Zdenko Mateljak, v.d. Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i 
zaštitu okoliša Mijo Vlahović, v.d. Pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman, 
ravnatelj JU „Izvor“Ploče Đino Zmijarević, djelatnici JU „Izvor“ Ploče Miroslav Filipović i 
Krešimir Grgić direktor Autobusnog kolodvora Ploče Živko Šunjić, direktor Komunalnog 
održavanja Ploče Josip Ižotić, djelatnik Komunalnog održavanja Ploče Goran Štrbić,voditelj 
Narodne knjižnice Ploče Jurica Karamatić,direktor Radio postaje Ploče Miroslav Barbir, 
predsjednik UV Narodne knjižnice Ploče Ivica Blažević,ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Sanda 
Zekaj, djelatnica Dječjeg vrtića Ploče Tereza Čović,v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 
Ivica Kostanić,zapovjednik JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča „Željan Jerković, djelatnica 
JU „Vatrogasna postrojba Grada Ploča“Danijela Popovac i predsjednik UV JU „Vatrogasna 
postrojba Grada Ploča“ i  predstavnici sredstava javnog informiranja. 
 

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

 
Vijećnik Dino Doboš traži odgovor na postavljeno pitanje sa prošle sjednice u svezi 

plaćanja obveza  za korištenje javnih površina od strane pločanskih ugostitelja.Postavlja pitanje 
gradonačelniku što se čini po pitanju neizvršavanja obveza pojedinaca koji oštećuju Gradski 
proračun dok pojedini obrtnici uredno izvršavaju svoje obveze. 

Vijećnik Ante Ćopo zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u svezi 
subvencioniranja učeničkog prijevoza. 

U svezi postavljenog pitanja za slatkovodnu branu između Komina i Opuzena djelomično 
je zadovoljan  odgovorom.Kaže kako se odluka o istom donosila u Skupštini DNŽ,te ukazuje na 
dopis Ministarstva od 15. 03. 2012. godine.Traži da mu se dostave odluke sa Skupštine DNŽ  kao 
i informacija o poduzetim akcijama u svezi istog.Mišljenja je da bi brana trebala biti na Ušću 
Neretve. 

Nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno u svezi zavičajne zbirke Grada 
Ploča.Smatra da bi ista trebala što prije zaživiti. 

Vijećnik Ivo Karamatić nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno u ime Kluba 
vijećnika SDP-a a vezano za izbor ravnatelja Osnovne škole u Pločama.Smatra da je 
gradonačelnik odgovoran te da je trebao poduzeti sve kako bi se izbjegli problemi u svezi 
imenovanja ravnatelja Osnovne škole u Pločama. 

Također nije zadovoljan odgovorom u svezi financiranja MO Banja u posljednje 3 
godine.Kaže kako je vrlo malo uloženo u isti u odnosu na druge mjesne odbore. 

Što se tiče pitanja postavljenog u svezi lošeg gospodarskog i socijalnog stanja u gradu 
Pločama nije zadovoljan odgovorom te upozorava na odluku Vijeća o sazivanju tematske 
sjednice na tu temu a koja nije sazvana.Ponovno postavlja pitanje gradonačelniku:“ Da li ste 
svjesni lošeg gospodarskog i socijalnog stanja u gradu Pločama?“ 
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Na svoje 3. pitanje postavljeno u svezi programa poticanja gospodarstva koje je Gradsko 
vijeće donijelo nije zadovoljan odgovorom budući nije dobio konkretan odgovor.Postavlja 
dopunsko pitanje:“ Kakve je rezultate polučio taj program poticanja gospodarstva te da li je 
netkood  gospodarskih subjekata temeljem tog programa dobio poticajna sredstva iz Gradskog 
proračuna, kao i koliko je osoba zaposleno na temelju istog“. 
 
 
Vijećnička pitanja: 
 
Vijećnik Ante Ćopo 
 
Pitanje za gradonačelnika 

1. Koliko su stvarni troškovi održanih koncerata gospođice Jelene Rozge i Tonija Cetinskog 
sa PDV-om.Molim pojedinačne račune.(pisani odgovor) 

Pitanje za predsjednika Gradskog vijeća 
2. Za koji iznos Vas tereti državno odvjetništvo u svezi Vašeg nelegalnog posjeda i obrade 

zemljišta na području bivšeg PIK Neretva k.o. Komin.(pisani odgovor) 
 Pitanje za gradonačelnika 

3. Zašto je Grad prestao sa mjerenjem onečišćenja zraka kako na užem tako in a širem 
području grada. (pisani odgovor) 

 
Vijećnik Ivan Pavlović 
 
Pitanje za gradonačelnika 
1.Da li će te tražiti objašnjenje od ministra Jovanovića za drugi put odbijenicu za po meni 
legalno izabranog ravnatelja Osnovne škole u Pločama.Mišljenja sam da bi  se gradonačelnik 
trebao informirati u svezi istoga te tražiti objašnjenje od nadležnog ministra o kakvim se 
zakonskim preprekama radi da izabrana osoba ne može biti ravnatelj škole?  Tražim usmeni 
odgovor. 
 
 
 
 
 
 
Uz poziv za sjednicu predložen je 
 
  

 D N E V N I   R E D 
1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća održane 18. svibnja 2012.godine 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU“Izvor“Ploče 
3. Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta JU“Izvor“Ploče  
4. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Izvor“ s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 

2011. godinu 
5. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 2011. 

godinu 
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6. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 2011. 
godinu s informacijom o radu Nadzornog odbora 

7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za 2011.godinu 
8. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Radio postaje Ploče d.o.o. s Izvješćem o 

radu Nadzornog odbora za 2011. godinu 
9. Financijsko izvješće s opisom za 2011. godinu Doma športova Ploča i Izvješće o radu 

Upravnog vijeća 
10. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Ploče za 2011. godinu s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploča za razdoblje 1.1. 2011.-31.12.2011. 
godine 

11. Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta Ploče za razdoblje 
siječanj-prosinac 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

12. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2011. godinu JU „Vatrogasna postrojba Grada 
Ploča“ 

 
 
 

Predsjednik  Vijeća  dao je  na raspravu predloženi dnevni red. 
Vijećnik Ivo Karamatić u ime Kluba vijećnika  SDP-a predložio je da se u dnevni red 

uvrsti i točka koja glasi:“Informacija gradonačelnika povodom zaključka Gradskog vijeća 
povodom rasprave o prijedlogu Hotela Jadran za osiguranje plaćanja naknade za oduzeto 
zemljište obitelji Stipić od 12. srpnja 2010. godine“. 

Za ovaj prijedlog glasovala su 4 vijećnika,6 je bilo protiv i 1 suzdržan pa je predsjednik 
Vijeća utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 

 
Vijećnik Ivan Pavlović predložio je da se u dnevni red uvrsti i točka koja 

glasi:“Donošenje zaključka o zamrzavanju postojećih cijena usluga koje pruža Grad,trgovačka 
društva i ustanove u vlasništvu Grada i donošenje zaključka u svezi materijalnih prava 
zaposlenih u upravnim tijelima Grada, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada 
Ploča.“ 

Za ovaj prijedlog glasovalo je 10 vijećnika a 1 je bio suzdržan pa je predsjednik Vijeća 
utvrdio kako je ista postala sastavni dio prijedloga dnevnog reda. 

Presjednik Vijeća dao je na glasovanje dnevni red s dopunom 
 
Vijeće je većinom glasova sa 7 glasova za i 4 suzdržana donijelo 
 
     D N E V N I  R E D 

1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća održane 18. svibnja 2012.godine 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU“Izvor“Ploče 
3. Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta JU“Izvor“Ploče  
4. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Izvor“ s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 

2011. godinu 
5. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 2011. 

godinu 
6. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 2011. 

godinu s informacijom o radu Nadzornog odbora 
7. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za 2011.godinu 
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8. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Radio postaje Ploče d.o.o. s Izvješćem o 
radu Nadzornog odbora za 2011. godinu 

9. Financijsko izvješće s opisom za 2011. godinu Doma športova Ploča i Izvješće o radu 
Upravnog vijeća 

10. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Ploče za 2011. godinu s 
Izvješćem o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploča za razdoblje 1.1. 2011.-31.12.2011. 
godine 

11. Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta Ploče za razdoblje 
siječanj-prosinac 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

12. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2011. godinu JU „Vatrogasna postrojba Grada 
Ploča“ 

13. Donošenje zaključka o zamrzavanju postojećih cijena usluga koje pruža Grad,trgovačka 
društva i ustanove u vlasništvu Grada i donošenje zaključka u svezi materijalnih prava 
zaposlenih u upravnim tijelima Grada, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu 
Grada Ploča 

 
 
 
 

Nako  usvoje og d ev og reda Gradsko vijeće je prešlo a rad po d ev o  redu. 
 

       I.TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 27. sjednice Gradskog vijeća održane 18. svibnja 
2012.godine 
 

 
  Vijeće je većinom glasova(sa 8 glasova za i 3 suzdržana) donijelo 
 
 
        Z A K LJ U Č A K 

Usvaja se zapisnik 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 18.svibnja  2012. 
godine. 
 
 

 

 

II.TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU“Izvor“Ploče 
 

Obrazlože je o ovoj točki d ev og reda dao je grado ačel ik Kreši ir Vejić. 
Stav Odbora za Statut i Poslovnik iznijela je predsjednica Odbora Branka Mateljak. 

Stav Klu a vijeć ika SDP-a dao je vijeć ik Ivo Kara atić. 
 U raspravi su sudjelovali vijeć i i Ivo Kara atić i A te Ćopo. 



 
                                                                                                                                                          Zapisnik 28. sjednice 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Gradsko  vijeće Grada Ploča 
V. saziv 

5 

 

Vijeće je jed oglas o sa  glasova za  do ijelo 

                   O D L U K U 
                                 o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Izvor“ Ploče 
     Članak 1. 

U članku 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Izvor“ Ploče (Službeni glasnik Grada 
Ploča br. 1/96 i 10/03 ) stavak 3. mijenja se tako da glasi : 
  „Sjedište ustanove je u Pločama, Trg kralja Tomislava 16“. 
 
     Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Ploča. 
 

III. TOČKA DNEVNOG REDA 

Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta 
JU“Izvor“Ploče  
Izvješće Od ora za ko u al e djelat osti, prostor o pla ira je, skr  i u apređe je 
prirod og okoliša iz io je čla  Od ora Josip  Žderić. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

        Z A K LJ U Č A K 
      o davanju prethodne suglasnosti na  Statutarnu odluku o izmjeni  Statuta JU“Izvor“ Ploče 
 
        I. 

Daje se prethodna suglasnost Upravnom vijeću JU“ Izvor“ Ploče na Statutarnu odluku o 
izmjeni  Statuta JU“ Izvor “ Ploče donesenu na 17. sjednici Upravnog vijeća održane 31. svibnja 
2012. godine. 
                         
IV.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Izvor“ s Izvješćem o radu Upravnog 
vijeća za 2011. godinu 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj JU “Izvor” Đino Zmijarević. 
Stav Odbora za proračun i financije iznio je član Odbora Josip Žderić. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje,skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je član Odbora Josip Žderić. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnici Josip Žderić,Toni Zmijarević,Ivan Pavlović,Zvonko 
Jerković,Ante Ćopo, Dino Doboš,Mate Dugandžić, Ivo Karamatić, gradonačelnik Krešimir Vejić, 
v.d. pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman i djelatnik JU “Izvor” Krešimir Grgić. 
 
 Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 7 glasova za,1 protiv i 3 suzdržana) 
donijelo 
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       Z A K L J U Č A K 
povodom rasprave o Izvješću o radu i Financijskom izvješću JU „Izvor“ Ploče s Izvješćem o 
radu Upravnog vijeća za 2011. godinu. 
 
          I. 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „Izvor“ Ploče s Izvješćem o radu 
Upravnog vijeća za 2011. godinu. 
 
V.TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 
2011. godinu 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Autobusnog kolodvora Ploče Živko 
Šunjić. 
Član Odbora za proračun, financije i imovinu Josip Žderić,  iznio je stav Odbora. 
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Odbora Mate Dugandžić. 
U ime Kluba vijećnika SDP-a mišljenje je dao vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić, Ante Ćopo i direktor Autobusnog kolodvora 
Živko Šunjić. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 
 
 Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za ) donijelo 
 

 
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Financijskom izvješću i Izvješću o poslovanju Autobusnog 
kolodvora d.o.o. Ploča za 2011. godinu 
 
 
          I. 
 
 Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju Autobusnog kolodvora d.o.o. 
Ploče za 2011. godinu. 
 
 
VI.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče 
za 2011. godinu s informacijom o radu Nadzornog odbora 
Stav Odbora za proračun i financije iznio je član Odbora Josip Žderić. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje,skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je član Odbora Josip Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Dino Doboš,Ante Ćopo,Josip 

Žderić,Toni Zmijarević i direktor Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče Josip Ižotić 
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 Vijeće je jednoglasno(sa 10 glasova za) donijelo 
 
 

 
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o radu i Financijskom izvješću TD „Komunalno 
održavanje“ d.o.o. Ploče s Informacijom o radu Nadzornog odbora u 2011. godini 
 
 
          I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o. 
Ploče s Informacijom o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu. 
 
 
 
VII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za 2011.godinu 

U ime Odbora za proračun,financije i imovinu mišljenje je dao član Odbora Josip Žderić. 
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora u svezi         

ove točke dnevnog reda. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ante Ćopo i Dino Doboš. 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 9 vijećnika. 
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno(sa 9  glasova za) donijelo 
 

 
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o radu i Financijskom izvješću Narodne knjižnice Ploče 
za 2011. godinu. 
 
 
          I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Narodne knjižnice Ploče za 2011. 
godinu. 

 
 

 
VIII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Radio postaje Ploče d.o.o. s 
Izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu 
 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Radio postaje Ploče Miroslav 
Barbir . 
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   U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  mišljenje je  dao  član Odbora Josip Žderić. 
 Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević,Ivan Pavlović, Ivo Karamatić, 
gradonačelnik Krešimir Vejić, v.d. pročelnika Službe za proračun i  financije Mijo Šuman i 
direktor Radio postaje Ploče Miroslav Barbir. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno10 vijećnika. 
 
 Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova ) donijelo 

 
      

 
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o financijskom poslovanju i Izvješća o radu Radio postaje 
Ploče d.o.o. s Izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu  
 
          I. 
 

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Radio postaje Ploče 
d.o.o. s Izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu . 
 

 
 
IX.TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće s opisom za 2011. godinu Doma športova Ploča i Izvješće o 
radu Upravnog vijeća 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je predsjednik Upravnog vijeća Doma 
športova Ploča Ivan Pavlović. 
   U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  mišljenje je  dao  član Odbora Josip Žderić. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora u svezi         
ove točke dnevnog reda. 

 
 Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 
 

 
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Financijskom izvješću s opisom  Doma športova Ploča s Izvješćem 
o radu Upravnog vijeća za 2011. godinu 
 
          I. 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće s opisom Doma športova Ploča s Izvješćem o radu 
Upravnog vijeća za 2011. godinu. 
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   X.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Ploče za 2011. 
godinu s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploča za razdoblje 1.1. 
2011.-31.12.2011. godine 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Sanda Zekaj. 

Član  Odbora za proračun, financije i imovinu Josip Žderić iznio je stav Odbora u svezi 
ove točke dnevnog reda. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora u svezi         
ove točke dnevnog reda. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić, Ivan Pavlović, Ante 

Ćopo,gradonačelnik Krešimir Vejić,ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Sanda Zekaj i v.d. 
pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman. 

 
Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 
 
 
 

 
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o radu i Izvješću o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića 
Ploče  s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2011.godinu 

 
          I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Ploče  s 
Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2011.godinu. 

     
  
 

XI.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta Ploče za 
razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
 

U ime Odbora za proračun,financije i imovinu  stav Odbora iznio je član odbora Josip 
Žderić. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora u svezi         
ove točke dnevnog reda. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević, Ante Ćopo,Ivo Karamatić,Ivan 

Pavlović i v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog Učilišta Ploče Ivica Kostanić. 
Vijeće je većinom glasova(sa 6 glasova za i 4 suzdržana) donijelo 
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Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog 
učilišta Ploče za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
          I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta 
Ploče za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća. 
     

      
 
XII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu s fi a cijski  pokazatelji a Pučkog otvore og učilišta za . 
godinu 
Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2011. godinu JU „Vatrogasna 
postrojba Grada Ploča“ 
 

 
Predsjed ik Od ora za društve e djelat osti Mate Duga džić iz io je stav Od ora. 

U ime Odbora za proraču ,fi a ije i i ovi u išlje je je iz io  čla  Od ora Josip Žderić. 

U raspravi su sudjelovali vijeć i i A te Ćopo, Ivo Kara atić,To i ) ijarević, Iva  Pavlović 
,grado ačel ik Kreši ir Vejić,zapovjed ik JU Vatrogas a postroj a Grada Ploča Želja  Jerković, 
predsjed ik Uprav og vijeća JU Vatrogas a postroj a Grada Ploča Davor Mihaljević 

  

Vijeće je veći o  glasova sa 7 glasova za , 1 protiv i  suzdrža a ) donijelo 

 
 

               
    Z A K L J U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o radu s financijskim izvješćem JU „Vatrogasna postrojba 
Grada Ploča“ za 2011. godinu 

 
          I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu s financijskim izvješćem JU „Vatrogasna postrojba Grada 
Ploča“ za 2011. godinu. 

 
       

 
XIII.TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošenje zaključka o zamrzavanju postojećih cijena usluga koje pruža 
Grad,trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada i donošenje zaključka u 
svezi materijalnih prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada, ustanovama i 
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Ploča 



 
                                                                                                                                                          Zapisnik 28. sjednice 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Gradsko  vijeće Grada Ploča 
V. saziv 

11 

 
U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su vijećnici Ivan Pavlović, Ivo 

Karamatić i gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova( sa 9 glasova za i 1 suzdržanim) donijelo 
 

 
    Z A K L J U Č A K 
 

1. Traži se od gradonačelnika, direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova u 
vlasništvu Grada zamrzavanje postojećih cijena usluga koje pružaju Grad,trgovačka 
društva i ustanove u vlasništvu Grada. 

2. Traži se od gradonačelnika, direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova da 
materijalna prava zaposlenih kao i broj zaposlenih u upravnim tijelima 
Grada,trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada Ploča budu u svezi sa 
izvornim poreznim prihodima koji su izvor financiranja plaća i materijalnih prava, od 
srpnja 2012. godine. 

3.  Uvažavajući objektivnu gospodarsku situaciju u RH i u gradu Pločama, traži se od 
gradonačelnika da za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi i dostavi cjeloviti 
prijedlog u svezi naknade članovima  upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i 
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik je zaključio sjednicu u 14,15 sati. 
 
 Sjednica je tonski snimana i snimak se čuva u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu. 
 
Zapisala: 
Sanja Marić 

Predsjednik: 
Mate Dugandžić 

 


