
                                     
                   REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 
                        GRAD PLOČE 
                       Gradsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/18-01/46 

Urbroj:2165-01-18-1 

Ploče, 16. listopada 2018. godine  

 

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča ( Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12 

01/13, 03/17 i 01/18) 

 

 

SAZIVAM 

     13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 23. listopada(utorak) 2018. godine. 

Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu  u Pločama s početkom u 17,00 

sati. 

 

Za sjednicu predlažem 

 

  DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 11. rujna 2018. 

godine 

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ploča za 2018. godinu s 

- Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i 

načina rasporeda sredstava komunalne naknade u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini  

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Grada Ploča u 2018. godini 

- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Ploča u 2018. godini 



- Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Ploča u 2018. godini 

4. Izvješće o financijskoj reviziji Grada Ploča za 2017. godinu 
5. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  

za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 
6. Financijsko izvješće s opisom i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU“ Dom športova Ploča“  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 
7. Suglasnost na Statut JU Dom športova Ploča 
8. Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Izvješće o 

radu za pedagošku godinu 2017./18. Dječjeg vrtića Ploče i Izvješće o radu Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

9. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Ploče za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

10. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

11. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU “Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća 

12. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje 
siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Nadzornog odbora  

13. Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD “Radio postaja Ploče” d.o.o. Ploče za razdoblje  
od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

14. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče za 
razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine 

15. Financijsko izvješće i Izvješće o poslovanju TD “Autobusni kolodvor Ploče” d.o.o.Ploče za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje 
siječanj-prosinac 2017. godine s Izvješćem o radu Upravnog vijeća  

17. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU „ Pučko otvoreno učilište Ploče“za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

18. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje siječanj-  
prosinac 2017. godine 

19. Izvješće o radu i Financijsko izvješće JU “Narodna knjižnica Ploče” za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

20. Financijsko izvješće i Izvješće o radu TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 
siječanj-  prosinac 2017. godine 

21. Izvješće o radu i Financijsko izvješće TD Komunalno održavanje d.o.o. Ploče za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

22. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor 
Ploče” za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine 

23. Financijsko izvješće Javne ustanove za komunalne djelatnosti “Izvor Ploče” za razdoblje  
od 01. siječnja do 30. lipnja  2018. godine 

24. Financijsko izvješće i izvješće o radu TD “Plora” Ploče za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja  2018. godine 

25. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Ploča 
26. Odluka  o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Ploče 



27. Prijedlog zaključka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave usluga 

deratizacije  na području Grada Ploča 

28. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
29. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča 
30. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama i divljim životinjama 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Predsjednik 

Niko Orepić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


