REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
2 . sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 25.srpnja 2017. godine

ZAPISNIK
2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 25.srpnja 2017. godine u Pučkom
otvorenom učilištu.
Sjednica je započela u 17,00 sati.
Sjednicom je predsjedavao Niko Orepić, predsjednik Gradskog vijeća.
Nakon prozivke koju je izvršila voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić,
predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 17 vijećnika.

Osim vijećnika bili su nazočni : gradonačelnik Mišo Krstičević,zamjenici gradonačelnika Ivan
Marević i Zoran Majstrović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja,
voditeljica pododsjeka za opće i pravne poslove Sanja Marić, voditelj pododsjeka za proračun
i financije Mijo Šuman,voditelj odsjeka za prostorno uređenje,komunalni sustav,gospodarstvo
i društvene djelatnosti Željko Škorić, polaznica stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Ploča Loreta Vukelić i predstavnici medija.
VIJEĆNIČKA PITANJA

-Vijećnik Marjan Scipioni
Pitanja za gradonačelnika:
1. Grad je u 2016. godine sufinacirao nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola s
područja grada. Ove godine dubrovačko-neretvanska županija u cijelosti sudjeluje u
financiranju nabave udžbenika za sve učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je
županija osnivač, a samim time i za sve učenike s područja grada Ploča.
Pitam gradonačelnika: Jesu li proračunom grada Ploča za 2017. godinu predviđena sredstva za
sufinanciranje nabave udžbenika za sve učenike osnovnih škola s područja grada?
Nadalje , hoće li grad i ove godine sufinancirati kupnju udžbenika za sve učenike osnovnih
škola, izuzev spomenutih prvaša,i u kojem iznosu?
2. Poznato vam je da je za financiranje klubova, članova športske zajednice grada Ploča
proračunom predviđeno 600.000,00 kn. Grad kvartalno uplaćuje sredstva zajednici, a
zajednica taj iznos transferira klubovima. Danas je 25. srpnja 2017. godine i grad nažalost nije
izvršio svoju obvezu prema zajednici a samim time ni prema športskim klubovima. Riječ je o
drugom kvartalu koji je trebao bit uplaćen do 30. lipnja 2017. godine. S tim u svezi pitam
gradonačelnika: Zašto ta sredstva do sada nisu uplaćena i jeste li svjesni da svojom odlukom,
odnosno ne odlukom ugrožavate funkcioniranje športskih klubova?
3. Početkom mjeseca mogli smo čitati kako se planira izgradnja priobalne biciklističke staze
Ploče-Gradac . Riječ je o veoma ozbiljnom projektu koji iziskuje novac, a i vrijeme. Osobno
podržavam spomenuti projekt i svjestan sam , kao i vi , da se nemože perko noći realizirati.
Treba ići korak po korak , što ste i naveli u svojem priopćenju . Naime , naveli ste da ste s
predstavnicima Hrvatske vojske obišli teren i da ste citiram " Analizirali solucije položaja
staze uzimavši u obzir zahtjevnu sigurnost vojnog objekta". S tim u svezi pitam do kud se
došlo u spomenutoj analizi i što dosadašnja analiza pokazuje?

Molim usmeni i pisani odgovor.
- Vijećnik Jurica Šunjić
Pitanja za gradonačelnika:
1. Što je zapelo sa izgradnjom igrališta ?
Sredstva su predviđena u proračunu i kada možemo očekivat realizaciju?
Molim usmeni i pismeni odgovor.
- Vijećnik Krešimir Šunjić
Pitanje za gradonačelnika:
1.U veljači 2007. godine je između MO Rogotin i Grada Ploča potpisan " Ugovor o korištenju
gradskih površina (dalje Ugovor)" na razdoblje od 10 godina. MO Rogotin je ove godine po
isteku Ugovora tražio njegovo obnavljanje , odnosno novi 10 godišnji Ugovor.
Prostorima se koriste brojne udruge s područja Rogotina pa me kao Vijećnika zanima
razmatrate li njegovo obnavljanje?
- Vijećnik Tatjana Pavić
Pitanje za gradonačelnika:
1.Tko je najpovoljniji ponuditelj temeljem provedenog natječaja u postupku nabave za usluge
vanjske revizije grada Ploča i ustanova grada Ploča. Da li je sklopljen Ugovor za predmetnu
uslugu i na koji iznos? Koliko je ponuditelja dostavilo ponude i koji su iznosi ponuda?
Do kada usluga mora biti izvršena ,i kada će gradsko Vijeće i cjelokupna javnost biti upoznata
sa predmetnim izvješćem?
- Vijećnik Krešimir Vejić
Pitanja za gradonačelnika:
1. S obzirom na vaš sastanak u DORH-u od 26.lipnja 2017 ,kao i na obavijest koju je
građanima uputio pročelnik JUO gosp. Izvor Škubonja od 10.srpnja 2017. godine vezano uz
sklapanje nagodbi za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta ostaje nejasno kakav je
stav gradonačelnika vezano uz izdavanje potvrda o tzv. "mirnom" posjedu! Obavijest gradske
uprave je protumačena od strane poljoprivrednika kao poziv za sklapanje nagodbi i javljanje u
gradsku upravu kako bi im se izdale potvrde! Što se u ovom periodu dalje događalo po tom
pitanju , izdaju li se potvrde o tzv."mirnom" posjedu ili ne i kada gradonačelnik misli da će se
problem raspolaganja zemljištem početi rješavati,osobito jer je u proteklom periodu bilo i
određenih izvida od strane nadležnih institucija?
2.Što je gradonačelnik poduzeo po pitanju upisa djece u dječji vrtić - Ploče koja su trenutno
na čekanju?
Još 14. lipnja ste objavili kako ste tražili žurno očitovanje ravnateljice DV Ploče o
spomenutom problemu te je isti dostavljen 16.lipnja 2017. godine. Ravnateljica je iscrpno
izvjestila gradonačelnika o zakonskim obvezama, pedagoškim standardima i procedurama
upisa. Evidentno je iz dopisa kako je na čekanju 23 djece za upis, kao i da je osnivač DV Grad
Ploče dužan osigurati potrebne smještajne kapacitete!
Sličnu situaciju imali smo 2013/2014 godine kada je nedostajalo kapaciteta za smještaj 33
djece i kada sam kao gradonačelnik osigurao 300.000 kuna i proširio kapacitete vrtića i na taj
način u suradnji s dječjim vrtićem rješio spomenuti problem.

Stoga, što ste u ovom periodu poduzeli kako bi se djeca upisala u dječji vrtić Ploče početkom
školske godine?
3. Kada će se otvoriti brza cesta čvor Čeveljuša – Grad Ploče?
Naime, objava s vaše stranice od 20.lipnja 2017. godine kaže uskoro, a s obzirom da je danas
25.07. 2017. godine.
Možemo mi znati u kojoj fazi je cijeli proces?
Molim usmeni i pismeni odgovor.
- Vijećnik Zdenko Mateljak
Pitanja za gradonačelnika:
1. Što mislite poduzeti u svezi velikih iznosa računa za vodu na području MO Spilice-CrpalaGnječi
i MO Staševica? Zbog toga što mješatni ovih mjesnih odbora skuplje plaćaju vodu nego
struju.
2. Što mislite poduzeti u TD " Komunalno održavanje" Ploče u svezi abnormalno visokih
plaća
rukovodećeg kadra, budući imam saznanja da direktor TD " Komunalno odrzavanja" Ploče
navodno ima netto primanja u iznosu od 16.500,00 kuna?
3. Što mislite poduzeti u svezi naplate održavanja grobnih mjesta, budući smatram da su iste
previsoke u odnosu na jedinice lokalne samouprave u okruženju?

Predsjednik Vijeća čita predloženi dnevni red 2.sjednice
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 1.konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane
19. lipnja 2017. godine
2. Donošenje odluka o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Ploča:
a) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
b) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
c) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
d) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
e) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša
f) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
g) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i
imovinu
3. Prijedlog odluke o porezima Grada Ploča
4. Prijedlog Odluke o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Grada Ploča 2012.2016.
5. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Ploča za razdoblje 2018.2022.godine
6. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u
2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu
8. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. 2016.
-31.12.2016.
Predsjednik Gradskog Vijeća predlaže i dopunu dnevnog reda sa točkom koja glasi:
" Prijedlog odluke o izradi UPU-a Luka Ploče I1" .
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu na predloženi dnevni red sa dopunom.
U raspravi su sudjelovali: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja,
vijećnici Krešimir Šunjić , Krešimir Vejić i Tatjana Pavić.

Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 17 vijećnika.
Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo dnevni red sa dopunom

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19.
lipnja 2017. godine
2. Donošenje odluka o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Ploča:
a) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
b) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
c) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
d) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
e) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša
f) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
g) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
3. Prijedlog odluke o porezima Grada Ploča
4. Prijedlog Odluke o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Grada Ploča 2012.2016.
5. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Ploča za razdoblje 2018.-2022.godine
6. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u 2016.
godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu
8. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. 2016.
-31.12.2016.
9. Prijedlog odluke o izradi UPU- a Luka Ploče I1
Nakon usvojenog dnevnog reda sa dopunom Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom
redu.

I. TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće
održane 19. lipnja 2017. godine

sjednice Gradskog vijeća

Grada Ploča

Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19.
lipnja 2017. godine

II. TOČKA DNEVNOG REDA
Donošenje odluka o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Ploča
a) prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se
u Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika
Jelena Medak, za članove Severin Krželj i Ivan Kušurin.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo

ODLUKU
izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
U Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Ploča biraju se :
za predsjednika

-

Jelena Medak

za članove
Severin Krželj
Ivan Kušurin

b) prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se
u Odbor za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika
Alena Tomašević-Žderić, za članove Ivan Karamatić i Jurica Šunjić.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
U Odbor za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada Ploča biraju se:
za predsjednika
Alena Tomašević-Žderić
za članove
- Ivan Karamatić
- Jurica Šunjić

c) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i
razvoj
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se
u Odbor za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika
Josip Ostojić, za članove Niko Orepić i Krešimir Šunjić.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj

U Odbor za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Ploča biraju se:
za predsjednika
- Josip Ostojić
za članove
- Niko Orepić
- Krešimir Šunjić

d) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene
djelatnosti

U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se u Odbor
za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika Jelena Medak,
za članove Ivan Karamatić i Marjan Scipioni.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Ploča biraju se :
za predsjednika
- Jelena Medak
za članove
- Ivan Karamatić
- Marjan Scipioni
e) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se u
Odbor za komunalne djelatnosti prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša
Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika Niko Orepić, za članove Zdenko
Mateljak i Dalibor Žderić.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti prostorno planiranje, skrb i
unapređenje prirodnog okoliša
U Odbor za komunalne djelatnosti prostorno planiranje, skrb i unapređenje prirodnog okoliša
biraju se:
za predsjednika
- Niko Orepić
za članove
- Zdenko Mateljak
- Dalibor Žderić
f) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se u
Odbor poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika Zdenko
Mateljak, za članove Severin Krželj i Ante Vuković.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
U Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Ploča biraju se:
za predsjednika
- Zdenko Mateljak

za članove
- Severin Krželj
- Ante Vuković

g) prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun,financije i
imovinu

U ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik Josip Ostojić predložio je da se u Odbor
za proračun, financije i imovinu Gradskog vijeća Grada Ploča izaberu za predsjednika Siniša
Marinović, za članove Niko Orepić i Krešimir Vejić.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odbora.

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun, financije i imovinu
U Odbora za

proračun, financije i imovinu Gradskog vijeća Grada Ploča biraju se:

za predsjednika
- Siniša Marinović
za članove
- Niko Orepić
- Krešimir Vejić

III. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o porezima Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj
pododsjeka za proračun i financije Mijo Šuman.
U raspravi su sudjelovali: gradonačelnik Mišo Krstičević, voditelj pododsjeka za proračun
financije Mijo Šuman,vijećnici Krešimir Vejić, Krešimir Šunjić ,Jurica Šunjić, Tatjana
Pavić i Zdenko Mateljak.

Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ODLUKU
o porezima Grada Ploča

IV. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Grada Ploča
2012.-2016.

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević.
U raspravi su sudjelovali: gradonačelnik Mišo Krstičević i vijećnik Ivan Karamatić.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Vijeće je jednoglasno (sa 16 glasova za) donijelo

ODLUKU
o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Grada Ploča 2012.-2016.

V. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Ploča za razdoblje 2018.2022.godine
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Izvor Škubonja .
U raspravi su sudjelovali: gradonačelnik Mišo Krstičević,pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Izvor Škubonja i vijećnik Krešimir Vejić.
Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Grada Ploča za razdoblje 2018.-2022.godine

Predsjednik Vijeća je odredio stanku od 10 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo sa radom.
VI. TOČKA DNEVNOG REDA
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s
- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture
u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. godini
- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je voditelj Pododsjeka za proračun financije
MijoŠuman.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević,voditelj Pododsjeka za proračun i

financije Mijo Šuman,vijećnici Krešimir Vejić, Marjan Scipioni i Zdenko Mateljak.
Predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča
za 2016. godinu s programima.
Za ovaj prijedlog glasovalo je 7 vijećnika ,9 vijećnika je bilo protiv, pa je predsjednik
Vijeća utvrdio kako Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2016. godinu s
programima nije usvojeno.
VII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča za 2016.godinu
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je voditelj Pododsjeka za proračun i financije
Mijo Šuman.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj Pododsjeka za proračun
financije Mijo Šuman.
Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča za 2016.godinu

VIII. TOČKA DNEVNOG REDA
Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.
31.12.2016.

2016.-

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je voditelj Pododsjeka za proračun financije
Mijo Šuman.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj Pododsjeka za proračun
i financije Mijo Šuman.
Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
IZVJEŠĆE
o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. 2016.-31.12.2016.

I.

Prihvaća se Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07.
2016.- 31.12.2016.

IX. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o izradi UPU-a Luka Ploče I1
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Izvor
Škubonja.
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Mišo Krstičević i pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Izvor Škubonja.

Vijeće je jednoglasno (sa 17 glasova za) donijelo
ODLUKU
o izradi UPU-a Luka Ploče I1

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 21,00 sati.

Zapisala
Sanja Marić
Loreta Vukelić

Predsjednik
Niko Orepić

