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ZAPISNIK 
 
 
 

25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 01. prosinca 2016. godine u Pučkom 
otvorenom učilištu. 
 
Sjednica je započela u 08,30 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 13 vijećnika. 
 
Odsutni su vijećnici : Tonka Lovrinov, Nada Ivanković, Zoran Bule i Anka Musa. 
Osim vijećnika bili su nazočni : gradonačelnik Krešimir Vejić, pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Izvor Škubonja, voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja 
Marić, voditelj pododsjeka službe za proračun i financije Mijo Šuman, ravnateljica Dječjeg 
vrtića Ploče Sanda Zekaj, zapovjednik JVP-a grada Ploča Željan Jerković, direktor TD 
Autobusni kolodvor Ploče  Živko Šunjić, ravnatelj JU Narodna knjižnica Ploče Jurica 
Karamatić, ravnatelj JU Dom športova Ploče Petar Cvitanović, ravnateljica JU Pučkog 
otvoreno učilište Ploče Marija Grgurinović Bebić, ravnatelj TD Radio Ploče Nikola Vlahović, 
ravnatelj JU Izvor Đino Zmijarević, direktor TD Komunalno održavanje Ploče Ivica Žulj,  
polaznica stručnog osposobljavanja u Radio postaji Ploče Katarina Barbir, polaznice stručnog 
osposobljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča Loreta Vukelić i Andrea 
Ostojić. 
 
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena 
vijećnička pitanja. 
 
Vijećnik Toni Zmijarević 
Izjavljuje da je zadovoljan odgovorom napostavljeno vijećničko pitanje o prihodima 
prikupljenim prirezom u 2015. godini.  
  
VIJEČNIČKA PITANJA  
 
- Vijećnik Ante Ćopo 
Pitanje za voditelja financija 
1. Molim spisak ovršenika zbog neplaćanja komunalne naknade, kao i iznos temeljem kojeg 

su ovršeni?  
 

Pitanje za pročelnika JUO 
2. Tko je vlasnika prostora stare osnovne i srednje škole u Pločama? 

Plaćaju li vlasnici predmetne nekretnine komunalnu naknadu gradu? 
 

- Vijećnik Toni Zmijarević 
Pitanje za pročelnika JUO 
1. Da li je istina da se plaće u gradskoj upravi ne isplaćuju svima u isto vrijeme i ako jeste 

tko su privilegirani i zašto? 



             Traži pisani odgovor. 
     

- Vijećnik Zoran Družijanić 
1. Ulica Vladimira Nazora - stepenice završetak zaštitne ograde radi zaštite građana. 
2. R.K. Dalmatinka –klub radi ogromnu količinu napora da u 1. ligi rukometa s tim 

sredstvima ne može ostvarivati  program i putne troškove koje rade o djeci godišta 
od 2000. do 2004 . godine, i prvi tim koji igra u prvoj ligi da li smatrate da su ta 
sredstva dovoljna.  

 
 
Uz poziv za sjednicu predložen je sljedeći 

            D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  3.listopada 
2016. godine  

2. Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja u  postupku bagatelne nabave usluga 
deratizacije na području Grada Ploča 

3. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika 

za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 

4. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
5. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje 

od 01.01.2016.-30.06.2016. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
6. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

7. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje od 

01.01.2016.-30.06.2016. godine 

9. Financijsko izvješće JU „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.2016.-

30.06.2016. godine 

10. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 

otvoreno učilište za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

11. Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

12. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Izvor” 

Ploče za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

13. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD  Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Predsjednik Vijeća dao je na raspravu 
 

              D N E V N I   R E D 
 

 
1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  3.listopada 

2016. godine  



2. Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja u  postupku bagatelne nabave usluga 
deratizacije na području Grada Ploča 

3. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika 

Gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 

4. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
5. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje 

od 01.01.2016.-30.06.2016. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
6. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

7. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje od 

01.01.2016.-30.06.2016. godine 

9. Financijsko izvješće JU „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.2016.-

30.06.2016. godine 

10. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 

otvoreno učilište za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

11. Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

12. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Izvor” 

Ploče za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

13. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD  Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova za) donijelo 

     DNEVNI   RED 

1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  3.listopada 
2016. godine  

2. Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja u  postupku bagatelne nabave usluga 
deratizacije na području Grada Ploča 

3. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika 

Gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 

4. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak 
5. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje 

od 01.01.2016.-30.06.2016. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 
6. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”s 

Izvješćem o radu Upravnog vijeća za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

7. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje od 

01.01.2016.-30.06.2016. godine 

9. Financijsko izvješće JU „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.2016.-

30.06.2016. godine 



10. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 

otvoreno učilište za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

11. Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

12. Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Izvor” 

Ploče za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

13. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD  Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

 

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

 

I. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 24. sjednice Gradskog vijeća  Grada Ploča održane  3.listopada 
2016. godine  

 
Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova za) donijelo  

 
ZAKLJUČAK 

 
Usvaja se zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održanog 3.listopada 
2016. godine  

 
II. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja u  postupku bagatelne nabave usluga 
deratizacije na području Grada Ploča. 
 
Stav odbora o ovoj točki dnevnog reda dao je član odbora za komunalne djelatnosti, 
prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša Toni Grgurinović. 
 

   Predsjednik gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika. 
                  Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (13 glasova za) donijelo  

 
ODLUKU 

 
o odabiru ponuditelja u  postupku bagatelne nabave usluga deratizacije na području                           
Grada Ploča 

 
 
 

III. TOČKA DNEVNOG REDA 
Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika 
Gradonačelnika za  vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti 
 

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

 

Stav Odbora za proračun,financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

 



U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ante Ćopo, Toni Zmijarević, Jurica Šetka, voditelj 

pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman, predsjednik Gradskog vijeća Davor 

Mihaljević i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

 

Sa sjednice je otišao vijećnik Ante Ćopo,pa je predsjednik Vijeća utvrdio kako je na sjednici 

nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 2 suzdržana) donijelo 

 

ODLUKU 

o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika za  vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA  
   Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak. 
 
   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 
   Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

Stav Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje   prirodnog 
okoliša iznio je član odbora Toni Grgurinović. 
 
Stajalište Kluba vijećnika SDP-a dao je Toni Zmijarević. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Toni Zmijarević, gradonačelnik Krešimir Vejić i 
predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević. 
 
Predsjednik Vijeća utvrdio kako je na sjednici nazočno 12 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za,  2 protiv i 1 suzdržanim ) donijelo 

 

ODLUKU 

o donošenju Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vranjak. 

 
V. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje 
od  01.01.2016.-30.06.2016. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća. 
 

   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica JU Dječji vrtić Ploče Sanda 
   Zekaj. 

  
   Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 
 

U raspravi su  sudjelovali vijećnik Zoran Družijanić ,ravnateljica JU dječjeg vrtić Sanda 
Zekaj i gradončelnik Krešimir Vejić  
 



Predsjednik Vijeća utvrdio kako je na sjednici nazočno 12 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 12 glasova za) donijelo 

 

                                                      ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju JU  Dječji vrtić Ploče 

za razdoblje od  01.01.2016.-30.06.2016. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

 
 

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

Izvješćem o  radu Upravnog vijeća za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zapovjednik JVP-a grada Ploča Željan 

Jerković. 

 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur.  

Stajalište Kluba vijećnika SDP-a iznio je Toni Zmijarević.  

 

  U raspravi su sudjelovali vijećnik Toni Zmijarević, Božo Škarić, gradonačelnik Krešimir     

  Vejić i zapovjednik JVP-a Željan Jerković.                   

 

Sa sjednice je otišao vijećnik Zoran Družijanić, pa je predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na 

sjednici nazočno 11 vijećnika.  

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada 

Ploča” s Izvješćem o  radu Upravnog vijeća za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. 

godine 

 

 

VII. TOČKA DNEVNOG REDA  

Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine. 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor TD Autobusni kolodvor Ploče  

Živko Šunjić. 

 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur.  

 



U raspravi su sudjelovali direktor TD Autobusni kolodvor Ploče  Živko Šunjić i 

gradonačelnik Krešimir Vejić. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 11 vijećnika.  

 

   Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD Autobusni kolodvor Ploče 

d.o.o. za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine. 

 

 

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za razdoblje od 

01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj JU Narodna knjižnica Ploče Jurica 

Karamatić. 

 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

 

U raspravi su sudjelovali je ravnatelj JU Narodna knjižnica Ploče Jurica Karamatić i 

predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević. 

 

Predsjednik vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se izvješće o radu i Financijsko izvješće JU Narodne knjižnice Ploče za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

IX. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće JU „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. 

godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je  ravnatelj JU Dom športova Ploče Petar 

Cvitanović. 

 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

 



U raspravi su sudjelovali ravnatelj JU Dom športova Ploče Petar Cvitanović, gradonačelnik           

Krešimir Vejić i predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

  

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se financijsko izvješće JU „Dom športova Ploča“ za razdoblje od 01.01.2016.-

30.06.2016. godine. 

 

 

X. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Pučko 

otvoreno učilište za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je ravnateljica JU Pučkog otvoreno učilište 

Ploče Marija Bebić Grgurinović. 

 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Tereza Čović, ravnateljica JU Pučkog otvoreno učilište 

Ploče Marija Grgurinović Bebić i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

  

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU 

Pučko otvoreno učilište za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

XI. TOČKA DNEVNOG REDA 
Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja Ploče d.o.o. za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor TD Radio Ploče Nikola Vlahović 

 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik  Toni Zmijarević, direktor  TD Radio Ploče Nikola 

Vlahović, gradonačelnik Krešimir Vejić i predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević. 



 

Predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

 

                                                  ZAKLJUČAK 

 

Ne prihvaća se Izvješće o Financijskom poslovanju i Izvješće o radu TD Radio postaja 

Ploče d.o.o. za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine. 

 

 
XII. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU “Izvor” 

Ploče za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine. 

 

   Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Đino Zmijarević. 
 

Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik Tomislav Batur. 

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje   prirodnog 

okoliša iznio je član Odbora Toni Grgurinović. 

 

U raspravi su sudjelovali ravnatelj Đino Zmijarević i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU 

“Izvor” Ploče za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

 
XIII. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD  Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za 

razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor TD Komunalno održavanje Ploče 

Ivica Žulj. 

 

   Stav Odbora za proračun, financije i imovinu iznio je predsjednik 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 Viktor Markota, Toni  Grgurinović,direktor Komunalnog 

održavanja Ivica Žulj i gradonačelnik Krešimir Vejić. 

 

Predsjednik Vijeća utvrdio  kako je  na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD  Komunalno održavanje d.o.o. 

Ploče za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. godine 

 

 
 
Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 11,40 sati. 

 

 

 

 

  Zapisala Predsjednik 

  Sanja Marić Davor Mihaljević 
 
 
 

 
 

 
 


