REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

ZAPISNIK
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča
održane 4.studenog 2017. godine

ZAPISNIK
4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 4. studenog 2017. godine u Pučkom
otvorenom učilištu
Sjednica je započela u 09,00 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 konstatirao da je na današnjoj sjednici nazočno svih 17 vijećnika.
Osim vijećnika bili su nazočni: Mišo Krstičević,gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika Zoran
Majstrović i Ivan Marević ,Pročelnik JUO-a Izvor Škubonja , voditeljica pododsjeka za opće i
pravne poslove Sanja Marić,voditelj Pododsjeka za proračun i financije
Mijo
Šuman,predstavnici tvrtke “BDO “Jeni Krstičević i Angelina Nižić, te predstavnici medija.
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na postavljena
vijećnička pitanja s 3. sjednice Gradskog vijeća.
U ime Kluba vijećnika HDZ-HSLS vijećnik Krešimir Vejić zatražio je stanku od 15 minuta.
Predsjednik Vijeća odredio je stanku.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.
Vijećnik Krešimir Vejić na postavljeno pitanje Kluba vijećnika HDZ-HSLS u svezi Odluke o
isplati naknade troškova izborne promidžbe za gradonačelnika i Odluke o isplati naknade
troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča kazao je kako je
zadovoljan s dobivenim odgovorom te napominje da se ubuduće poštivaju zakonski rokovi u
svezi donošenja istih.
Vijećnik Krešimir Vejić u svezi svog pitanja vezano za eventualno ukidanje pedijatrijske
ordinacije u Domu zdravlja Ploče, zadovoljan je odgovorom te napominje kako bi se trebale
poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi ordinacija opstala.
Što se tiče pitanja u svezi iznosa sredstava prikupljenih organizacijom turnira “Ko to može
platit”postavit će dopunsko pitanje.

Vijećnik Milenko Karić kaže kako je zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno u svezi
ponovne izgradnje (rekonstrukcije) male tržnice u Rogotinskoj ulici u Pločama.Zanima ga da li
se može priključiti na električno energetsku mrežu te da li postoji mogućnost priključivanja na
vodovodnu mrežu kao i rješavanje otpadnih voda.
Zadovoljan je odgovorom na postavljeno pitanje u svezi planiranja izgradnje reciklažnog
dvorišta. Zanima ga kolika je vrijednost projekta.
Zadovoljan je odgovorom na pitanje u svezi postavljanja video nadzora na kritičnim točkama
u Gradu.
Vijećnik Dalibor Žderić zadovoljan je odgovorom na pitanje postavljeno u svezi subvencije
putnih troškova učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada a idu u škole
u druge gradove.

Također je zadovoljan odgovorima na postavljena vijećnička pitanja u svezi smanjivanja
naknada za grobno mjesto i rješavanja problema parkinga za stanare u ulici kralja Petra
Svačića u Pločama.
Vijećnik Jurica Šunjić na svoje postavljeno pitanje u svezi pokretanja investicijskog ciklusa te
poduzimanja konkretnih mjera za pokretanje istog nije zadovoljan odgovorom budući nije
dobio konkretan odgovor.
Vijećnica Alena Tomašević-Žderić djelomično je zadovoljna odgovorom na pitanje oko
poduzimanja mjera nadležnih službi Grada u svezi čišćenja ulica, parkova i rive od psećeg
izmeta.
Vijećnik Marjan Scipioni djelomično je zadovoljan odgovorom u svezi svog pitanja oko
razrješenja i imenovanja člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče .
Na svoje drugo pitanje postavljeno u svezi nadzora rada odgojiteljica i sazivanja
odgojiteljskog vijeća od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića zadovoljan je odgovorom u
dijelu da nadzora neće biti.
Vijećnica Tatjana Pavić djelomično je zadovoljna odgovorom na pitanje u svezi postupka
nabave usluga izrade i održavanja internetske stranice grada Ploča. Postavlja pitanje da li je
u postupku nabave ponudu dostavio samo jedan ponuditelj ili ih je bilo više.
Vijećnik Zdenko Mateljak zadovoljan je odgovorima na postavljena vijećnička pitanja sa 3.
sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnik Milenko Karić
Pitanja za Gradonačelnika
1. Kada i na koji način planirate preuređenje gradske plaže?
Molim Vas usmeni i pismeni odgovor.
2. Stara škola u Gračkoj ulici godinama je najveće ruglo Grada. S obzirom da je
riječ o privatnom vlasništvu, imate li saznanja u kojoj fazi je projekt uređenja tog
prostora?
Molim Vas usmeni i pismeni odgovor.
3. Suprotno od zgrade JVP Ploče nalazi se stara pekara. Zgrada je u potpunosti u
gradskom vlasništvu te do nje postoji put i komunalna infrastruktura. Smatram da
je ta lokacija i površina adekvatna za program POS-a.Imate li u planu neke druge
lokacije za POS-ov program poticane stanogradnje?

Vijećnik Josip Ostojić
1. Moje pitanje upućeno je gospodinu Gradonačelniku te gradskim službama.
Primjećeni su radovi na predjelu Prišnica, možete li molim Vas pojasniti o čemu
se točno radi, da li je planirana gradnja vidikovca ili nekog drugog
objekta/projekta, u kojoj je fazi sama gradnja te kada se može očekivati završrtak
radova?
Također, zanima me da li je i kada planirana gradnja vidikovca na brdu
Milosavac?
2. Moje drugo pitanje je također upućeno Gradonačelniku, zamjenicima ili gradskim
službama, ovisno tko je upućeniji odgovoriti na samo pitanje.
Zanima me koliki je navodni nerazmjer potraživanja od strane Komunalnog
održavanja d.o.o. Ploče s jedne “strane” i dugovanja Grada Ploče s druge
“strane”.Ukoliko su navodi o nerazmjeru točni, zanima me kako je do toga uopće
došlo s obzirom da je spomenuto poduzeće u vlasništvu samog Grada Ploče, te
koji su mehanizmi kontrole takvih procesa i samog sankcioniranja dotičnog
slučaja ili mogućih drugih sličnih slučaja?
Molim usmeni i pismeni odgovor na postavljena pitanja.Hvala
Vijećnica Jelena Medak
1. Prije nekih 6 godina od strane Centra za socijalnu skrb išao je dopis prema Gradu
u kojem se traži iznalaženja rješenja za izgradnju nogostupa i iscrtavanje
pješečkog prijelaza na relaciji između trgovačkog centra Lidl i Centra za socijalnu
skrb. Svakodnevno smo svjedoci da su građani, zbog nemogućnosti kretanja na
dijelu predviđeno za nogostup, u opasnosti jer hodaju po cesti.Izgradnja
nogostupa prvenstveno je bitna radi sigurnosti građana, osobito djece s teškoćama
u razvoju i odraslih osoba s oštećenjem zdravlja koji su korisnici prava i usluga iz
socijalne skrbi.
Kako se do danas ništa vidljivo nije poduzelo , moje pitanje Vama je da li I kada
namjeravate poduzeti potrebne korake za izgradnju nogostupa?
2. Poznato Vam je da je u Ulici kralja Petra Svačića prije nekoliko mjeseci ponovno
došlo do odrona stijena, koje su opasnost za život i imovinu. U toj ulici postoji i
dječje igralište, dakle jasno Vam je da je u toj ulici dosta djece čiji su životi
ugroženi.
Što ste poduzeli u svezi sanacije odrona u Ulici kralja Petra Svačića?

Vijećnik Marjan Scipioni
Vijećnička pitanja za Gradonačelnika
1. Gospodine Gradonačelniče do kada će trajati Vaša specijalizacija I kada se
namjeravate vratiti u Grad? Nadalje, jeste li svjesno prevarili građane Ploča ne
kazavši im prije izbora da ćete biti njihov “vikend gradonačelnik”?

2. Tijekom mjeseca rujna osnovne škole s područja Grada zatražile su pomoć od
Grada Ploča, a u svezi financiranja pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u
razvoju. Riječ je o pet učenika koji bez pomoći pomoćnika u nastavi teško mogu
pratiti nastavu. Iako su Vam dopisi poslani prije mjesec i pol dana škole, nažalost,
nisu dobile Vaš odgovor. S tim u svezi pitam:Hoće li Grad izdvojiti sredstva za
financiranje pomoćnika u nastavi? Podsjetit ću da su učenici s teškoćama u
razvoju najranjivija skupina učenika kojima je pomoć itekako potrebna.
3. Nacrt prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu bio je u elektronskom
javnom savjetovanju prije više od tri mjeseca. Zašto je Grad Ploče propustio
reagirati i nije sudjelovao u javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u
zakonskom roku?
Riječ je o iznimno važnom Zakonu za stanovništvo Ploča. U Hrvatski sabor zakoni
stižu nakon provedene javne rasprave u kojoj zainteresirane strane daju svoj
prijedlog, što je Grad Ploče propustio uraditi.
Molim usmeni i pismeni odgovor

Vijećnik Ivan Karamatić
1. Poštovani
analizirajući potrebe djece predškolskog i školskog uzrasta, te čitajući izvješća
stručnih službi vrtića i osnovnih škola dolazi se do spoznaje o velikom porastu
djece sa smetnjama jezika i govora. Neki istaknuti autori npr.Lisica (dječji vrtići
Split), navodi da je porast u broju djece sa navedenim smetnjama. Istraživanja
pokazuju da u predškolskoj dobi 25 do 35 posto djece ima neki od oblika
komunikacijskog ili glasovno-jezično-govornog poremećaja koji zahtjeva
logopedsku intervenciju. Naravno, unutar tog postotka postoje varijacije s
obzirom na težinu poremećaja ( od vrlo blagih do vrlo teških ). Iako se često te
smetnje uzimaju olako one često iznimno narušavaju i ostale aspekte rzvoja djeteta
te se usporedno sa tim poremećajem javljaju i mnogi drugi. Pločanke i Pločani
koriste usluge logopeda u drugim gradovima , često privatno a liste čekanja su i
po nekoliko mjeseci. Društvo je jako onoliko koliko štiti njslabije
članove.predlažem u svrhu prevencije i tretmana ovih smetnji zapošljavanje
logopeda na pola radnog vremena za početak, na taj način će se našim najmanjim
sugrađanima pružiti kvalitetna usluga te prevenirati i tretirati nastale smetnje a
desetci roditelja koji tu uslugu koriste van Ploča sada će je imati u svom gradu.

Vijećnica Alena Tomašević – Žderić
1. Kada planirate sanaciju odlagališta otpada Lovornik i u kojoj se fazi sanacija
odlagališta trenutno nalazi obzirom da su 09.10.2017.god konačno riješeni
imovinsko-pravni odnosi na odlagalištu?
Molim usmeni i pismeni odgovor

2. Gradonačeniče, na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća iznijeli ste
tvrdnje o plaći i ugovoru direktora Komunalnog održavanja.Nakon toga
direktor je u medijskom nastupu opovrgnuo te teze i iznio drugačije
informacije.Zašto niste reagirali na to i kako možemo znati tko govori istinu,
Vi ili direktor?
Molim usmeni i pismeni odgovor.

Vijećnik Krešimir Vejić
Dopunsko pitanje :
Poštovani,
nakon mog upita na sjednici Gradskog vijeća vezano za turnir „Ko to more
platit“organizator turnira MO Ploče je objavio na lokalnom portalu ukupni
iznos prihoda i rashoda, kao i donaciju u humanitarne svrhe. S obzirom da je
MO Ploče pravna osoba u okviru Grada Ploča molim Vas da mi dostavite
promet po računu MO Ploče s ulaznim i izlaznim računima ( prihodi i rashodi
) jer se radilo o značajnom iznosu sredstava (cca.150.000,00 kuna) !!!
1. Poštovani,
Uredba o gospodarenju komunalnom otpadu stupila je na snagu 01.11.2017. s
rokom prilagodbe od 90 dana . Kako bi jedinice lokalne samouprave i
komunalna poduzeća donijela odluke i nabavili potrebnu opremu za
razvrstavanje otpada.
Očekivao sam da će na današnjem Vijeću biti pripremljene određene odluke
kako bi ispoštivali zakonsku proceduru jer sam Vas na ovu činjenicu
upozoravao i na prethodnim sjednicama Vijeća.
Vašim neradom izlažemo se ogromnim kaznama, dovodimo u pitanje rad
Komunalnog održavanja, a ukoliko nam se dogodi zatvaranje Lovornika doći
ćemo u ekološku i financijsku katastrofu.
Stoga, molim Vas da mi odgovorite što poduzimate i što je pripremljeno!?
Jesmo li uskladili Plan gospodarenja otpadom, donijeli odluku o pružanju
usluge o prikupljanju komunalnog otpada, nabavili potrebnu opremu ( posude
)!? Što je sa sortirnicom i kompostanom!? Jeste li razgovarali s kolegom iz
Općine Gradac i do kuda s oni stigli u pripremama !? Cijeli je niz pitanja koji
dotiču navedenu problematiku!? A rokovi su kratki!!
Zato, „probudite“ se i počnite raditi posao za koji su Vas građani izabrali!!!

Vijećnik Siniša Marinović
1. Kada se planira dovršiti postavljanje javne rasvjete u ulici Put Sladinca.
2. Kada se planira izvršiti sanacija potpornog zida u ulici Nike Katića

3. Ima li kaznenih elemenata zbog nesavjesnog poslovanja neusklađenosti
bilanci u odnosu potraživanja gradske firme Komunalno održavanje d.o.o.
i dugovanja Grada Ploča?
Molim usmeni i pismeni odgovor.

Vijećnica Tatjana Pavić
1. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave kao najpovoljniji
ponuditelj za izradu i održavanje internetske stranice Grada Ploča, ustanova i
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča odabrana je tvrtka RESET
d.o.o. Ploče s kojom je sklopljen Ugovor za predmetnu uslugu.
Drugi ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nabave, a nije odabran je tvrtka
PORILOOK d.o.o.Zagreb. Nabava je provedena temeljem Pravilnika o
jednostavnoj nabavi Grada Ploča ( dalje Pravilnik ). Člankom 3. Pravilnika
propisano je što je sukob interesa.
Uvidom u sudski registar jedna od osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke Reset
d.o.o. članje nadzornog odbora Radio postaje Ploče d.o.o.,trgovačkog društva
u vlasništvu u vlasništvu Grada Ploča, čime je došlo do situacije da
predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačku funkciju u
gospodarskom subjektu koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj.
Obzirom da je Pravilnikom propisana obveza poštivanja načela javne nabave i
odredbi o sukobu interesa iz zakona o javnoj nabavi Naručitelj je bio obvezan
ovog ponuditelja isključiti.
Drugi ponuditelj u predmetnom postupku je tvrtka PORILOOK d.o.o. Zagreb.
Uvidom u sudski registar vidljivo je da je ista osoba osnivač društva RESET
d.o.o. koje je sklopilo ugovor za predmetnu uslugu i društva PORILOOK
d.o.o.koje je sudjelovalo u postupku nabave po pozivu.Člankom 4. Zakona o
zaštiti tržišnog natjecanja propisuje se što se smatra poduzetnikom pod
kontrolom drugog poduzetnika , te se u skladu sa navedenim člankom
spomenuta društva smatraju istim gospodarskim subjektom.
Ovakva situacija predstavlja narušavanje tzržišnog natjecanja te je Naručitelj
trebao odbiti obje ponude jer se radi o istom gospodarskom subjektu.
Što namjeravate poduzeti vezano za uklanjanje sukoba interesa u vezi s ovim
postupkom nabave?
Pitanje za Gradonačelnika
2. Što je prethodilo rješavanju imovinsko-pravnih odnosa , molim kronologiju
događanja, jer iz šture informacije plasirane kroz medije ne može se sa
sigurnišću utvrditi koji su koraci morali biti poduzeti da bi došlo do uknjižbe.
Vijećnik Zdenko Mateljak
1.

Gospodine, Gradonačelniče, što ćete učiniti komunalnom održavanju da
društvo bolje posluje pošto po mojim saznanjima za plaće je bilo potrebno u
2016. godini 4.600000 kn a u 2017. godini je je potrebno 6.500000, a
rukovodeći kadar Komunalnog održavanja i dalje ima faraonske plaće.

2. Možete li mi odgovoriti da li su svi mjesni odbori podnijeli financijska izvješća
i što ćete poduzeti za one mjesne odbore koji to nisu učinili.
3. Što ćete poduzeti sa sanacijom Doma kulture u Mjesnom odboru SpiliceCrpala- Gnječi pošto je to jedan od domova koji imaju azbestno krovište.
Vijećnik Ivan Kušurin
1. U Proračunu je planirana izrada projektne dokumentacije za preseljenje vrtića
iz Osnovne škole u Dom kulture na Staševici. U kojoj se fazi nalazi projekt? Hvala

Predsjednik Gradskog vijeća čita predloženi Dnevni red 4. sjednice Gradskog vijeća
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. rujna
2017. godine
2. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u
Pločama
3. Donošenje Plana davanja koncesija za 2018. godinu i Srednjoročnog ( trogodišnjeg)
plana davanja koncesija za razdoblje od 2018.do 2020. godine
4. Donošenje Zaključka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave usluga deratizacije na području grada Ploča
5. Izvješće o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča,ustanova i
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do
31.svibnja 2017. godine
6. Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča
7. Prijedlog odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Ploča d.o.o. za lokalni
razvoj i poslovne usluge

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu na predloženi dnevni red.
Na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik predsjednik Vijeća odredio je stanku od 10
minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red.
Vijeće je većinom glasova ( sa 9 glasova za, i 8 protiv) donijelo

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. rujna
2017. godine

2. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u
Pločama
3. Donošenje Plana davanja koncesija za 2018. godinu i Srednjoročnog ( trogodišnjeg)
plana davanja koncesija za razdoblje od 2018.do 2020. godine
4. Donošenje Zaključka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave usluga deratizacije na području grada Ploča
5. Izvješće o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča,ustanova i
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do
31.svibnja 2017. godine
6. Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča
7. Prijedlog odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Ploča d.o.o. za lokalni
razvoj i poslovne usluge

Nakon usvojenog dnevnog reda Gradsko vijeće je prešlo na rad po dnevnom redu.
I.TOČKA DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. rujna 2017.
godine
Vijeće je većinom glasova (sa 16 glasova za ,a jedan vijećnik se nije izjasnio) donijelo
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Zapisnik 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. rujna 2017.
godine

II. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog Odluke o izradi UPU-a industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u
Pločama
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja.
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
Vijeće je jednoglasno ( sa 17 glasova za) donijelo

Odluku
o izradi UPU-a industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 (IK) u Pločama

III. TOČKA DNEVNOG REDA
Donošenje Plana davanja koncesija za 2018. godinu i Srednjoročnog ( trogodišnjeg )
plana davanja koncesija za razdoblje od 2018.do 2020. godine

Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
Vijeće je jednoglasno ( sa 17 glasova za ) donijelo
Plan davanja koncesija za 2018. godinu
i
Srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018.do 2020.
godine

IV.TOČKA DNEVNOG RED
Donošenje Zaključka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave usluga deratizacije na području grada Ploča
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Niko Orepić.
Vijeće je jednoglasno ( sa 17 glasova za ) donijelo
Z A K LJ U Č A K
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga
deratizacije na području grada Ploča

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 15 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.

V.TOČKA DNEVNOG REDA
Izvješće o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča,ustanova i
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do 31.svibnja
2017. godine
Izvješće o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča,ustanova i
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do 31.svibnja
2017. godine dala je predstavnica tvrtke „BDO“ Jeni Krstičević.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Vejić, Milenko Karić, Marjan
Scioioni, Krešimir Šunjić, Zdenko Mateljak, vijećnice Tatjana Pavić i Jelena Medak,
gradonačelnik Mišo Krstičević i voditelj Pododsjeka za proračun i financije Mijo
Šuman.
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta.
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom.

VI.TOČKA DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja.
Vijeće je jednoglasno (sa 14 glasova za ) donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča

VII. TOČKA DNEVNOG REDA
Prijedlog odluke o osnivanju Razvojne agencije Grada Ploča d.o.o. za lokalni razvoj i
poslovne usluge
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je pročelnik JUO-a Izvor Škubonja.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Karamatić, Krešimir Šunjić, Krešimir Vejić,
vijećnica Tatjana Pavić, zamjenik gradonačelnika Ivan Marević i pročelnik JUO-a
Izvor Škubonja.
Gradonačelnik Mišo Krstičević dao je prijedlog da se članak 9. Prijedloga odluke o
osnivanju Razvojne agencije Grada Ploča d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge,
briše, te je prijedlog postao sastavni dio Prijedloga Odluke o osnivanju razvojne agencije
Grada Ploča d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 15 vijećnika.
Vijeće je jednoglasno ( sa 15 glasova za ) donijelo
OD L U K U
o osnivanju Razvojne agencije Grada Ploča PLORA d.o.o. za lokalni razvoj i
poslovne usluge

Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 15,10 sati.

Zapisala:
Sanja Marić

Predsjednik:
Niko Orepić

