
    
                REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
                         GRAD PLOČE 
                      Gradsko vijeće 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ZAPISNIK 
23. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča 

održane 25. srpnja 2016. godine   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
23. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 25. srpnja 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 sjednici nazočno 9 vijećnika. 
 
Odsutni su vijećnici : Zvonko Jerković, Božo Škarić, Zoran Bule, Toni Zmijarević, Viktor Markota, 
Zoran Družijanić, Anka Musa I Tonka Lovrinov. 
Osim vijećnika bili su nazočni: Krešimir Vejić, gradonačelnik,Zdenko Mateljak,zamjenik 
gradonačelmika  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja, voditeljica pododsjeka 
za opće i pravne poslove Sanja Marić, voditelj pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman, 
stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalni sustav Mladenko Musulin direktor 
Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče Ivica Žulj, ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Sanda Zekaj, 
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploča Željan Jerković, djelatnica Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Ploča Danijela Popovac, direktor Autobusnog kolodvora Ploča Živko 
Šunjić, ravnatelj Doma športova Ploča Petar Cvitanović, ravnatelj Narodne knjižnice Ploče Jurica 
Karamatić, director Radio postaje Ploče Nikola Vlahović, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta 
Ploče Marija Grgurinović-Bebić , polaznica stručnog usavršavanja u Radio postaji Ploče Katarina 
Barbir i predstavnici sredstava javnog informiranja. 
 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena 
viječnička pitanja. 
 
Vijećnik Jurica Šetka izjavio je kako je zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno 
na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća. 
 
 
 
 
Uz poziv za sjednicu predložen je slijedeći   
 
 
 
 



     D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  16. svibnja 
2016. godine  

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
3. Polugodišnje izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od od 

01.01.2016.do 30.06.2016. godine s 
- Izvješćem o izvršenju programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju gradnje i uređaja komunalne infrastrukture Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi na području Grada Ploča 
za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
4.  Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od od 

01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
5. Financijsko izvješće i Izvješće o radu  JU “Izvor” Ploče s izvješćem o radu   

Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD”Komunalno održavanje” d.o.o Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 
7. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
8. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

9. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. 
za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

10. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Doma 
športova Ploča  za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

11. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje 
siječanj - prosinac 2015. godine 

12. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 
otvoreno učilište za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

13. Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče 
d.o.o. za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

14. Donošenje odluke o osobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa 
Dubrovačko-neretvanske županije 

 
    

Predsjednik Vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 15. koja glasi: 
 “ Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica i trgova u naselju Staševica”. 
 
 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu  



 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  16. 
svibnja  2016. godine  

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
3. Polugodišnje izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od od 

01.01.2016.do 30.06.2016. godine s 
- Izvješćem o izvršenju programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju gradnje i uređaja komunalne infrastrukture Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi na području Grada Ploča 
za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
4.  Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od od 1.01.2016.do 

30.06.2016. godine 
  5.Financijsko izvješće i Izvješće o radu  JU “Izvor” Ploče s izvješćem o radu   
Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD”Komunalno održavanje” d.o.o Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 
7. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za 

razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
8. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

9. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. 
za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

10. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Doma 
športova Ploča  za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

11. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje 
siječanj - prosinac 2015. godine 

12. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 
otvoreno učilište za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

13. Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče 
d.o.o. za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

14. Donošenje odluke o osobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa 
Dubrovačko-neretvanske županije 

15. Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica i trgova u naselju Staševica 
 
 
 
 



Vijeće jednoglasno ( sa 9 glasova za ) sa donijelo  
 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  16. 
svibnja  2016. godine  

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
3. Polugodišnje izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od od 

01.01.2016.do 30.06.2016. godine s 
- Izvješćem o izvršenju programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju gradnje i uređaja komunalne infrastrukture Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi na području Grada Ploča 
za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
4.  Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od od 1.01.2016.do 

30.06.2016. godine 
  5.Financijsko izvješće i Izvješće o radu  JU “Izvor” Ploče s izvješćem o radu   
Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD”Komunalno održavanje” d.o.o Ploče za 
razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

7. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za 
razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

8. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

9. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. 
za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

10. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Doma 
športova Ploča  za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

11. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje 
siječanj - prosinac 2015. godine 

12. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 
otvoreno učilište za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

13. Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče 
d.o.o. za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

14. Donošenje odluke o osobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa 
Dubrovačko-neretvanske županije 

15. Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica i trgova u naselju Staševica 
 



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

I.TOČKA DNEVNOG REDA 
Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  16. svibnja  2016. 
godine  

 
 
 
Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova za , a jedan vijećnik se nije izjasnio) donijelo 
 
     Z A K LJ U Č A K 
 
 
Usvaja se Zapisnik 22. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  16. svibnja  2016. 
godine.  
 
 

II. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Krešimir Vejić i vijećnik Ante Ćopo. 
Vijećnik Božo Škarić nazočan je na sjednici Vijeća. 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici prisutno 10 vijećnika. 
 
Vijeće je većinom glasova ( sa 8 glasova za i 2  protiv) donijelo 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2016. 
godine. 

 
 

I. 
Prihvaća se izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2016. 
godine. 
 
Nakon glasovanja o ovoj točki dnevnog reda vijećnici Ante Ćopo i Nada Ivanković napustili su 
sjednicu. 



 
Predsjednik je odredio stanku. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
Na sjednici Gradskog vijeća nazočan je i vijećnik Zvonko Jerković pa je predsjednik Vijeća 
utvrdio kako je sjednici prisutno 9 vijećnika. 
Sukladno članku 99. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča sjednica se nastavlja budući nakon 
stanke je na istoj nazočna većina od ukupnog broja vijećnika. 

 
III. TOČKA DNEVNOG REDA 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 
30.06.2016. godine s 

- Izvješćem o izvršenju programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju gradnje i uređaja komunalne infrastrukture Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi na području Grada Ploča 
za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
 

Obrazloženje o ovj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić  
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 9 vijećnika. 
Vijeće je jednoglasno ( sa 9 glasova za) donijelo 

 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 
30.06.2016. godine s 

- Izvješćem o izvršenju programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture  za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju gradnje i uređaja komunalne infrastrukture Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Ploča za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi na području Grada Ploča 
za razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Ploča za 
razdoblje od od 01.01.2016.do 30.06.2016. godine 
 
 



IV. TOČKA DNEVNOG REDA 
 Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od od 1.01.2016.do 30.06.2016. 
godine 

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

Vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova za) donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
povodom Izvješća o korištenju tekuće proračunske 

pričuve za razdoblje  
od 01.01.2016. do 30.06.2016. 

 
I. 
 

Prihvaća se Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 
01.01.2016.do30.06.2016. 
 
 

V. TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće i Izvješće o radu  JU “Izvor” Ploče s izvješćem o radu   Upravnog vijeća za 
razdoblje siječanj-prosinac 2015. Godine 
Na sjednicu je pristigao vijećnik Zoran Družijanić, te je predsjednik Vijeća utvrdio da je kvorum 
10 vijećnika. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 
 
  
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 9 vijećnika. 
 
Vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova za ) donijelo 
 
 
 
                   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

  povodom  Financijskog izvješća , Izvješća o radu i  Izvješća o radu Upravnog 
vijeća JU „Izvor“Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće , Izvješće o radu i  Izvješće o radu Upravnog vijeća 
JU „Izvor“Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine. 



VI. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i financijsko izvješće TD”Komunalno održavanje” d.o.o Ploče za razdoblje 
siječanj-prosinac 2015. godine 
Obrazloženje je dao direktor Komunalnog održavanja Ivica Žulj. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Stipe Barbir, Zvonko Jerković, Zoran Družijanić, Božo Škarić, 
Tomislav Batur, Toni Grgurinović, predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević, i direktor 
Komunalnog održavanja Ivica Žulj. 
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 9 vijećnika. 
 
Vijeće je jednoglasno (sa 9 glasova za ) donijelo 
 
 
 
                   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

  povodom Izvješća o radu i Financijskog izvješća  TD „Komunalno 
održavanje“Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 
 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće  TD „Komunalno održavanje“Ploče 
za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 
 

  
 

VII. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje siječanj-
prosinac 2015. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda je dala ravnateljica Dječjeg vrtić Ploče sanda Zekaj. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

Predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

 
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 1 suzdržanim ) donijelo 
 
 



                   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
  povodom  Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća 
JU „Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 
 
 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća 
JU „Dječji vrtić Ploče“ za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. Godine 

 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 
 

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s Izvješćem o radu 

Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda je dao je zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ploča 
Željan Jerković. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

U raspravi su sudjelovali predsjednik Vijeća Davor Mihaljević, vijećnik Božo Škarić i 
zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ploča Željan Jerković. 
 
Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 1 protiv ) donijelo 
 

     Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
  povodom  Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća 
JU „Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča“ za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. 
godine 
 
 
 

                    I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća 
JU „Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča“ za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. 
godine. 
 
 

IX. TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. za razdoblje 
siječanj-prosinac 2015. godine 



Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda  dao je direktor Autobusnog kolodvora Ploče Živko 
Šunjić. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Zoran Družijanić i direktor Autobusnog kolodvora Ploče 
Živko Šunjić. 
 

Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 
                   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

  povodom Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju, TD „Autobusni 
kolodvor“Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 
 
 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju, TD „Autobusni 
kolodvor“Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine. 
 
 

X. TOČKA DNEVNOG REDA 
Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Doma športova Ploča  za 
razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 

 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Doma športova Ploča  Petar Cvitanović. 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Batur, Božo Škarić, Tereza Čović, predsjednik 

Vijeća Davor Mihaljević i  ravnatelj Doma športova Ploča  Petar Cvitanović. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 10 glasova za ) donijelo 

 

         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
  povodom  Financijskog izvješća s opisom i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU 
„Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU 
„Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 



 

XI. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje siječanj - 
prosinac 2015. godine 

 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj JU Narodne knjižnice Ploče Jurica 
Karamatić. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur. 

 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno ( sa 10 glasova za ) donijelo 

 

 
                   Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

  povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu JU „Narodna knjižnica Ploče“ za 
razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Ploče“ za 
razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine. 
 
 

XII. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko otvoreno 
učilište za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine 

 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Marija 
Grgurinović-Bebić. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Družijanić i Tereza Čović i ravnateljica Pučkog 
otvorenog učilišta Marija Grgurinović-Bebić. 
 
Vijeće je jednoglasno ( sa 10 glasova za ) donijelo 

 

 
 
 
 



             Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
  povodom  Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća 
JU „Pučko otvoreno učilište“ Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine 
 

 
                    I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća 
JU „Pučko otvoreno učilište“ Ploče za razdoblje od 01.01.-31.12. 2015. godine. 
 
 

XIII. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za razdoblje 
siječanj - prosinac 2015. godine 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Radio postaje Ploče Nikola Vlahović. 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Božo Škarić, Ante Vuković i Zoran Družijanić, gradonačelnik 
Krešimir Vejić i direktor Radio postaje Ploče Nikola Vlahović. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog zaključka koji glasi: „Prihvaća se Izvješće o 
Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za razdoblje siječanj - 
prosinac 2015. godine” 
 
Za ovaj prijedlog glasovao je 1 vijećnik a 9 je bilo protiv, pa je predsjednik Vijeća utvrdio kako  
Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za razdoblje 
siječanj - prosinac 2015. godine nije prihvaćeno. 
 
 
 

XIV. TOČKA DNEVNOG REDA 
Donošenje odluke o osobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa Dubrovačko-
neretvanske županije 
 
Obrazloženje je dao gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 
U ime Odbora za proračun, financije i imovinu  stav je iznio predsjednik Odbora Tomislav 

Batur.  

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Krešimir Vejić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Izvor Škubonja. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za i 1 protiv ) donijelo 



 
 

O D L U K U 
o oslobađanju 

plaćanja obveze komunalnog doprinosa 
 

I. 
 

Utvrđuje se da je DUBROVAČKO –NERETVANSKA ŽUPANIJA, PRED DVOROM 1, 20 
000 DUBROVNIK, OIB: 32082115313,  temeljem Građevinske dozvole Klasa: UP/I -361-
03715-01/000214, Ur. broj: 2117/1-23/5-3-16-0007 od 29.01. 2016. godine obveznik plačanja 
komunalnog doprinosa za poslovnu djelatnost gospodarske namjene – poduzetničko - proizvodni 
impulsni centar u Pločama u iznosu od 145.776,90 kuna, prema glavnom projektu broj: G.T.D. 
27/25-06-15 od ožujka 2015. g., izrađen od tvrtke COMPANY SULIĆ d.o.o., Petra Svačića 9a, 
20 340 Ploče, Ovlašteni inženjer građevinarstva Josip Sulić, dipl. ing. građ. (G 3484). 
 

 
II. 

 
 

Ovom odlukom, DUBROVAČKO –NERETVANSKA ŽUPANIJA, PRED DVOROM 1, 20 
000 DUBROVNIK, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa u utvrđenom iznosu od 
145.776,90 kuna. 
 
 

XV. TOČKA DNEVNOG REDA 
Rješenje o dopuni Rješenja o imenima ulica i trgova u naselju Staševica 
Obrazloženje je dao stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalni sustav Mladenko 
Musulin. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Božo Škarić i Toni Grgurinović, i stručni suradnik za prostorno 
uređenje i komunalni sustav Mladenko Musulin. 
 
Vijeće je jednoglasno ( sa 10 glasova za ) donijelo 
 

R J E Š E NJ E 
o dopuni Rješenja o imenima ulica i trgova u naselju Staševica 
 
 
     I. 

U Rješenju o imenima ulica i trgova u naselju Staševica (Službeni glasnik općine Kardeljevo 
broj 8/88) iza točke 23. dodaju se točke: 
24. Ulica „Put fra Petra Gnječa“ , proteže se od groblja Međublace do skretanja za Kužiće  
25. Ulica „Put Pasičine“, proteže se od ulice „Put fra Petra Gnječa“ i završava kod crkve Svetog 
Jure 
26. Ulica „Put Kužića“, proteže se od ulice  „Put fra Petra Gnječa“ i ide do Torina 



27. Ulica „Put Vinogradina“, nastavlja se na ulicu „Put fra Petra Gnječa“ i ide do granice 
Splitsko-Dalmatinske županije 
28. Ulica „Put Kežića“, proteže se od ulice „Put fra Petra Gnječa“ 
 i završava kod  kuće Zorana Kežića 
29. Ulica „Put Gradine“, proteže se od Puta  Briste do kuće Stanke Mateljka 
30. Ulica „Put Musulina“ ,  proteže se od Puta Briste  do sela Rupe 
31. Ulica „Put Jozetina“, proteže se od ulice „Put Musulina“ do kuće Jure Klinca. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 12,40 sati. 
 
 
 
Zapisala         Predsjednik 
Sanja Marić         Davor Mihaljević 
       


