REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 10. ožujka 2016. godine

ZAPISNIK
21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 10. ožujka 2016. godine u Pučkom
otvorenom učilištu.
Sjednica je započela u 8, 30 sati
Sjednicom je predsjedavao Davor Mihaljević, predsjednik Gradskog vijeća.
Nakon prozivke koju je izvršila voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić,
predsjednik Vijeća je konstatirao da je na današnjoj sjednici nazočno 15 vijećnika.
Odsutne su bili vijećnice Tonka Lovrinov i Ana Musa.
Osim vijećnika bili su nazočni: Krešimir Vejić, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika Zdenko
Mateljak, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja, voditeljica pododsjeka za
opće i pravne poslove Sanja Marić, glasnogovornica Grada Ploča Lora Lovrić, polaznici
stručnog usavršavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča Nedo Radaljac i Ivana
Šalinović, te polaznica stručnog usavršavanja u Radio postaji Ploče Katarina Barbir.
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena
vijećnička pitanja.
Vijećnik Toni Zmijarević na pitanje u ime Kluba vijećnika SDP-a
Izjavljuje da je dobio odgovor na pitanje koje je postavio u ime kluba vijećnika SDP-a, s
kojim nije zadovoljan. Ističe kako i dalje nije odgovoreno na dio pitanja koji se odnosi na izbor
tvrtke Par i Gradac za suradnju s Gradom te inzistira na odgovoru.
Vijećnica Nada Ivanković
Izjavljuje da je zadovoljna odgovorom na postavljeno pitanje.
Vijećnik Zoran Družijanić
Nije zadovoljan odgovorima na postavljena pitanja koja se odnose na loptu za djecu i
postavljanje mjesta za objavljivanje izvješća i obavijesti u Stablini, budući da ništa od
navedenog nije i ostvareno.

Vijećnik Toni Zmijarević
Izjavljuje da nije dobio izvješća o radu mjesnih odbora za 2013. i 2014. godinu koja je tražio
na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća.
Djelomično je zadovoljan odgovorom na pitanje u svezi troškova reprezentacije Grada Ploča
za 2013. i 2014. te dio 2015.

Predlaže da se o pitanju koje se odnosi na spor između bivše djelatnice RPP-a gđe
Grgurinović-Bebić i RPP-a raspravi kao točka dnevnog reda.

VIJEĆNIČKA PITANJA SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
-Vijećnik Ante Ćopo
Za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvora Škubonju
1. Kakav je ishod sporova Grada i tvrtke Poskok?
2. Kakva je trenutna situacija s obzirom da Poskok i dalje koristi prostor koji je Grad iznajmio?
Molim pisani odgovor

Za gradonačelnika Grada Ploča Krešimira Vejića
1. Koliko iznosi ukupna naknada članova Upravnog vijeća Izvora od 10. mjeseca 2009. godine
do danas? Molim pojedinačni iznos za svakog člana Upravnog vijeća Izvora.
Molim pisani odgovor
1. Na temelju koje odluke Gradskog vijeća je Komunalno održavanjepočelo izdavati rješenja
za grobna mjesta u visini od 240 kn.?
Dostavite mi odluku Gradskog vijeća koja kreira ovu odluku.
Molim pisani odgovor

-Vijećnica Nada IvankovićZa gradonačelnika Grada Ploča Krešimira Vejića
1. Zbog čega kontinuirano ignorirate ulaganja u MO Banja kada i građani tog MO doprinose
proračunu, a za uzvrat ne dobivaju ništa nazad?
Molim pisani odgovor.

2. Zašto još uvijek nije pokrenut izbor za Vijeće mladih s obzirom da je isto obećano prije
izvjesnog vremena?
Molim pisani odgovor.
3. Što Grad i Gradske službe poduzimaju kako bi se poboljšao ugodni i zdraviji život
sugrađana s obzirom da su sve zelene površine, riva, šetnice, dijelovi ulice pune psećeg
izmeta koji je potencijalni izvor bolesti?
Molim pisani odgovor

-Vijećnik Toni ZmijarevićZa gradonačelnika Grada Ploča Krešimira Vejića
1. Tko je i na koji način utvrdio visinu godišnje grobne naknade za područje Grada Ploča?
Molim pisani i usmeni odgovor.

Za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča Izvora Škubonju
1. Koji su razlozi zašto ste predložili izmjene pravilnika o unutarnjem redu JUO Grada Ploča te
zašto smatrate da Grad Ploče ima potrebu za 4 komunalna redara? Pored toga, iz istih
izmjena zašto držite da je za komunalnog redara poželjna i prometna škola, a za prometnog
redara trgovačka?
Molim pisani i usmeni odgovor.

2. Zašto je zatvoren za promet paralelni poljski put Mostina-Karamatići s odvojkom za Desne
s obzirom da je isti za poljski put u odličnom stanju? Zašto je zatvoren samo na ulazu na
Mostini?
Molim pisani i usmeni odgovor.

KLUB VIJEĆNIKA SDP-a

Za gradonačelnika Grada Ploča Krešimira Vejića
1. Da li je istina da ste donijeli dvije izmjene Pravilnika JUO o unutarnjem redu isključivo da bi
prilagodili isti za raspisani natječaj za prijam u službu u JUO Grada Ploča te na taj način
uhljebili unaprijed poznate kandidate koji će dobiti posao?

Molim pisani odgovor.

-Vijećnik Zoran Bule-

Pitanje za predsjednika Gradskog vijeća
1. G. Predsjedniče GV, jeli istina da ste vi i glasnogovornica grada Ploča 18. i 19. travnja
prošle godine išli na sjednicu Upravnog odbora Foruma Jadransko-Jonskih gradova u Budvu,
Crna Gora.
a) Zašto ste Vi išli ispred grada Ploča, kad već postoji radna grupa ljudi koja je zadužena
za sve aktivnosti Jadransko-Jonske inicijative ispred grada Ploča.
(ZdenkoMateljak, Goran Kovač i Marija Kovač).
b) Zašto ste Vi vozili službeni automobil grada Ploča, kad postoji službena i odgovona
osoba koja je zadužena za vozilo grada. Koliko je porezne obveznike i građane grada
Ploča koštao vaš izlet u Crnu Goru.
Molimo usmeni i pismeni odgovor.

Pitanje za gradonačelnika

1. G. Gradonačelniče, istočni park kod robne kuće kako kažete u vašem dopisu Don Petru
Mikiću koji je htio postaviti spomenik Franji Tuđmanu je privatno vlasništvo. Povodom toga
slijedi i pitanje dali vlasnik tog zemljišta gradu plaća uređenje toga prostora odnosno parka
(košnja trave, sadnja, šišanje i uređenje parka). Isto tako prostor zapadno od Dječjeg vrtića je
privatno vlasništvo (Peko) kojeg grad isto tako uređuje i čisti. Mi mislimo da se tim fizičkim
odnosno pravnim osobama treba ispostaviti i naplatiti uređenje njihovog prostora. Ako se
naplaćuje koliko se naplaćuje.
Molimo usmeni i pismeni odgovor.
2. Prošle godine je utrošeno 94.050,00 kn za ogrijev. Molim da mi se dostavi specifikacija po
imenima tko je dobio ta sredstva.
Molim pisani odgovor

-Vijećnik Jurica Šetka-

Za gradonačelnika Grada Ploča Krešimira Vejića
1. Je li Grad Ploče upoznat i ako je što kani poduzet na činjenicu da se usljed kiše na zemljištu
grada kraj Jadranovog igrališta (točnije iza gola s istočne strane) stvara akumulacijsko jezero
i time se umanjuje vrijednost nekretnine?
-Vijećnik Toni Grgurinović-

Za gradonačelnika Grada Ploča Krešimira Vejića
1. S obzirom da imamo novu vladu da li su krenule prema vladi neke inicijative vezano za bilo
koje projekte ili moguće projekte na području Grada Ploča?
Molim pisani odgovor.

Uz poziv za sjednicu predložen je
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 10. prosinca
2015. godine
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2015. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u
2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2015.
godine
4. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 01.07. do 31. 12.2015. godine
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.
godine
6. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu trgovačkog društva Radio
postaja Ploče d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.06. 2015. godine
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
8. Donošenje Odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Ploča
9. Donošenje Odluke o osnivanju civilne zaštite opće namjene Grada Ploča
10. Donošenje Odluke o bratimljenju Grada Ortone i Grada Ploča

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju TD Agrum Neretva
d.o.o.
Predsjednik Vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkama koje glase:
1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Vranjak.
2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanja
koncesiiskih odobrenja

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu predloženi dnevni red s dopunom.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 10. prosinca
2015. godine
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2015. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u
2015.godini
- Izvješćem oizvršenju Programa javnih potreba u športu 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2015.
godine
4. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 01.07. do 31. 12.2015. godine
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.
godine
6. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu trgovačkog društva Radio
postaja Ploče d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.06. 2015. godine
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
8. Donošenje Odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Ploča
9. Donošenje Odluke o osnivanju civilne zaštite opće namjene Grada Ploča
10. Donošenje Odluke o bratimljenju Grada Ortone i Grada Ploča
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju TD Agrum
Neretva d.o.o.
12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Vranjak.
13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vieća za davanje
koncesiiskih odobrenja

Vijećnik Toni Zmijarević predlaže dopunu Dnevnog reda točkom koja glasi : Rasprava o
ponašanju direktora RPP-a u slučaju spora između bivše djelatnice RPP-a i RPP-a te
donošenje zaključka u svezi istoga.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.
Vijećnik Zoran Družijanić odsutan.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda vijećnika Tonija
Zmijarevića.
Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika, a 9 je bilo protiv glasova protiv pa je predsjednik
utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen.
Vijećnik Ante Ćopo predlaže da se točka 12. dnevnog reda raspravi na idućoj sjednici
Gradskog vijeća budući da nije bilo dovoljno vremena za proučiti materijale.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Ante Ćope.
Prije glasovanja predsjednik je utvrdio kako je sjednici nazočno 13. vijećnika.
Za ovaj prijedlog glasovalo je 5 vijećnika a 8 je bilo protiv pa je predsjednik utvrdio kako
prijedlog nije prihvaćen.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.
Odsutan Zoran Družijanić.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za, i 5 glasova protiv) donijelo

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 10. prosinca
2015. godine
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2015. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Ploča u
2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2015.
godine
4. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 01.07. do 31. 12.2015. godine
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.
godine
6. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu trgovačkog društva Radio
postaja Ploče d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.06. 2015. godine
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
8. Donošenje Odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Ploča
9. Donošenje Odluke o osnivanju civilne zaštite opće namjene Grada Ploča
10. Donošenje Odluke o bratimljenju Grada Ortone i Grada Ploča

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju TD Agrum
Neretva d.o.o.
12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Vranjak.
13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova vjeća za davanja
koncesiiskih odobrenja

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

I. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 10. prosinca 2015. godine
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.
Odsutan vijećnik Zoran Družijanić.
Vijećnik Ante Vuković upozorio je kako je u zapisniku sa 20. sjednice Gradskog vijeća
izostavljeno upisati njegovu nazočnost na sjednici.
Budući je primjedba osnovana, sukladno članku 116. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Ploča ova ispravka uvrstit će se kao poseban privitak uz zapisnik 20. sjednice
Gradskog vijeća.

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ante Vuković, Zoran Bule, Toni Zmijarević i predsjednik
Gradskog vijeća Davor Mihaljević.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za, 3 suzdržana i 2 protiv) donijelo

Z A K LJ U Č AK
usvaja se zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane
10. prosinca 2015. godine.
II. TOČKA DNEVNOG REDA
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ploča
za 2015. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne
infrastrukture u 2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. godini

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Grada Ploča u 2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu 2015.
godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015.
godini
Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je Tomislav Batur.
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Božo Škarić.
Vijećnik Ante Ćopo napustio je sjednicu.
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog
okoliša iznio je član odbora Toni Grgurinović.
Stajalište kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Toni Zmijarević, Viktor Markota, Zoran Bule, Zoran
Družijanić,Toni Grgurinović, Tomislav Batur gradonačelnik Krešimir Vejić i predsjednik
Gradskog vijeća Davor Mihaljević.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 12 vijećnika. Odsutni su: Zoran Bule, Viktor Markota, Ante Ćopo.
Vijeće je većinom glasova ( sa 10 glasova za i 2 glasa protiv) donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2015. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne
infrastrukture u 2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada
Ploča u 2015.godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu 2015. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini

III. TOČKA DNEVNOG RED
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na
dan 31.12.2015. godine

Stav Odbora proračun, financije i imovinu iznio je Tomislav Batur.
Stajalište kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnk Krešimir Vejić.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 14 vijećnika.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 4 suzdržana glasa, ) a 1 vijećnik se nije izjasnio
donijelo

Odluku o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2015.
godine

IV. TOČKA DNEVNOG REDA
Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 01.07. do 31.
12.2015. godine
Stajalište kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.
Vijećnik Zoran Družijanić otišao je sa sjednice.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 13 vijećnika.
Odsutni: Zoran Družijanić i Ante Ćopo.
Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova za) donijelo

Z A K LJ U Č A K
Prigvaća se Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od
01.07. do 31. 12.2015. godine

V. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2015. godine
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.
Stajalište kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Božo Škarić, Toni Zmijarević i gradonačelnik Krešimir Vejić.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 13 vijećnika. Odsutni: Zoran Družijanić i Ante Ćopo.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 4 glasa protiv) donijelo

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2015. godine
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.

VI. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu trgovačkog
društva Radio postaje Ploče d.o.o. za razdoblje od 01.01.-30.06.
2015. godine
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Jasen Brajlović.
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Božo Škarić.
U ime Kluba vijećnika SDP-a mišljenje je dao vijećnik Toni Zmijarević.
U raspravi su sudjelovali vijećnici:Tereza Čović, Toni Zmijarević, Božo Škarić, Tomislav
Batur,direktor Radio postaje Ploče Jasen Brajlović i gradonačelnik Krešimir Vejić.
Vijećnik Zoran Bule otišao sa sjednice-opravdano.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika. Odsutni: Zoran Družijanić,
Ante Ćopo, Toni Grgurinović, Nada Ivanković.
Predsjednik Vijeća izrekao je opomenu vijećniku Toniju Zmijareviću a sukladno članku 112.
Poslovnika.
Vijeće je većinom glasova ( sa 8 glasova za i 3 glasa protiv) donijelo

Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu
trgovačkog društva Radio postaje Ploče d.o.o. za razdoblje od
01.01.-30.06. 2015. godine
VII. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor
Škubonja.
Stajalište kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.

Vijećnik Toni Zmijarević predložio je amandman na prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi koji glasi:“U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni
glasnik Grada Ploča br10/10 mijenja se članak 3. tako da sada glasi:U Gradu Ploče utvrđuju
se tri (3) zone za plaćanje komunalne naknade: I zona obuhvaća naselje Ploče, II zona
obuhvaća naselje Birina, III zona obuhvaća naselja Baćina, Banja, Crpala-Spilice-Gnječi,
Čeveljuša, Peračko Blato, naselja u Plini Jezero, Rogotin, Stablina, Staševica i Šarić Struga.“
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Toni Zmijarević i predsjednik Vijeća Davor
Mihaljević vijećnici su se usuglasili da se ispita koji utjecaj bi imao ovaj amandman na
proračun Grada te da se o istom izvjesti Vijeće.
Nakon rasprave vijećnik Toni Zmijarević je povukao predloženi amandman.
Vijećnica Nada Ivanković otišla sa sjednice-opravdano.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Odsutni: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković, Zoran Bule, Toni Grgurinović.
Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

VIII. Donošenje Odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne
zaštite Grada Ploča
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Božo Škarić
Stajalište kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ante Vuković, Toni Zmijarević, Božo Škarić, predsjednik
Vijeća Davor Mihaljević i gradonačelnik Krešimir Vejić.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Odsutni: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković, Zoran Bule, Toni Grgurinović.
Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za)donijelo

Odluku o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada
Ploča
IX. Donošenje Odluke o osnivanju civilne zaštite opće namjene
Grada Ploča
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Božo Škarić.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Odsutni: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković, Zoran Bule,Toni Grgurinović.
Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za)donijelo

Odluku o osnivanju civilne zaštite opće namjene Grada Ploča

X. Donošenje Odluke o bratimljenju Grada Ortone i Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Božo Škarić.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Odsutni su: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković, Zoran Bule,Toni Grgurinović.

Vijeće je jednoglasno ( sa 10 glasova za)donijelo

Odluku o bratimljenju Grada Ortone i Grada Ploča
XI. Donošenje Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o
osnivanju TD Agrum Neretva d.o.o.
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.
Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Božo Škarić.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Krešimir Vejić, vijećnik Božo Škarić i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 9 vijećnika.
Odsutni: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković, Zoran Bule, Viktor Markota,Toni
Grgurinović.
Vijeće je jednoglasno ( sa 9 glasova za) donijelo

Odluku o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju TD Agrum
Neretva d.o.o.
XII. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Vranjak.
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.
Mišljenje Odbora za
Stav Odbora proračun, financije i imovinu iznio je Tomislav Batur.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 11 vijećnika.
Odsutni: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković i Zoran Bule.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za, 1 glasa protiv i 1 suzdržan) donijelo

Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Vranjak.
XIII. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća
za davanja koncesijskih odobrenja
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić.
Prije glasovanja o ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća rekao je da je na sjednici
nazočno 11 vijećnika.
Odsutni: Ante Ćopo, Zoran Družijanić, Nada Ivanković i Zoran Bule.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 2 suzdržan) donijelo

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanja
koncesijskih odobrenja
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 13,00 sati.

Zapisala
Sanja Marić

Predsjednik
Davor Mihaljević

