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ZAPISNIK 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča  

održane 19. svibnja 2022. godine 

  



ZAPISNIK 

 

Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 19. svibnja 2022. godine u Pučkom 

otvorenom učilištu Ploča - Gračka 2. 

Sjednica je započela u 19:00 sati.  

Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Ostojić, predsjednik Gradskog vijeća. 

Nakon prozivke, predsjednik Vijeća je utvrdio da je na sjednici nazočno 13 vijećnika. 

Odsutni su bili vijećnici Zdenko Mateljak i Ana Maria Štrbić. 

 

Osim vijećnika bili su nazočni: gradonačelnik Mišo Krstičević, zamjenik gradonačelnika Ivan 

Marević, pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula, pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarski razvoj Damir Živković , pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno 

uređenje Željko Škorić, upravna referentica za opće poslove Nikolina Doboš, viša stručna 

suradnica za proračun i financije Nina Ivičević  te predstavnici medija.  

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnik Darjan Barbir 

 

Pitanje za gradonačelnika Grada Ploča 

1. Poštovani, Odluku o imenovanju vašeg drugog savjetnika gradonačelnika Grada Ploča 

donijeli ste 4. siječnja, zašto tu niste objavili na Službenim stranicama ili na vašem 

portalu Ploče online, nego javnost doznaje od portala Rogotin, je li to vaša 

transparentnost? Isto tako ste 27. srpnja 2017. donijeli Odluku o imenovanju vašeg 

prvog savjetnika Ivu Karamatića koji kako navodite u članku 4. „ne ostvaruje pravo na 

naknadu za svoj rad, osim za nužne materijalne troškove“. Nas zanima koliko je iz 

proračuna Grada isplaćeno Prvom savjetniku u zadnjih 5 godina i novom savjetniku do 

sada za „materijalne troškove“ i jesu li gradonačelniku volonteru potrebna DVA 

savjetnika ? 

2. Poštovani, vi kao odgovorna osoba ste naručili i ostavili metalne klupe u parku na rivi, 

čija ukupna vrijednost iznosi oko 120 tisuća kuna, što iznosi da jedna klupa košta više 

od 6 tisuća kuna što se nama čini da je skupo. Možda bi to i bilo u redu da se na njima 

može sjediti, jer naši umirovljenici, mame s malom djecom, ostali sugrađani ne mogu 

sjediti jer su hladne. Vi, vaši zamjenici i savjetnici ne šetate po gradu da biste uočili taj 

problem, zato vas molimo da postavite one standardne klupe kakve smo imali, prvo su 

jeftinije i drugo na njima se može sjediti cijelu godinu, ove metalne vaši sugrađani 

koriste jedino kad dođe Toplotni val u naš grad a mi iz PLS-a imamo prijedlog i ne bi 

imali ništa protiv kad skinete ove metalne klupe da ih postavite na Poučnu stazu P.Blato- 

Krstičevići-Ostojići. Molim vas mijenjajte klupe u Pločama.  

Molim usmeni i pisani odgovor.  

  



 

Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća s 

dopunama kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. ožujka 2022. 

godine  

2. Kodeks ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća Grada Ploča  

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine  

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s:  

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture 

u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini  

6. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2021. godine  

7. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. do 

31.12.2021.godine  

8. Prijedlozi za dodjele nagrada Grada Ploča u 2022. godini  

9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ploča u 2021. godini  

10. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na Području Grada 

Ploča za 2022. godinu  

11. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča  

12. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Savjeta 

mladih Grada Ploča i njihove zamjenike s Popisom važećih kandidatura  

13. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Grada Ploča  

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt 

„Opremanje Planinarskog doma u sklopu PC Vrata Neretve, Baćina“  

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt 

„Rekreativna zona Banja - Izgradnja sportskog igrališta i uređenje okoliša“ 

16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

17. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Pučko otvoreno učilište 

Ploče“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

18. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dom športova Ploča“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

19. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

20. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Grada 

Ploča“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

 

 

 



 

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) usvojilo 

 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. ožujka 2022. 

godine  

2. Kodeks ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća Grada Ploča  

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine  

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s:  

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture 

u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini; 

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini  

6. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2021. godine  

7. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. do 

31.12.2021.godine  

8. Prijedlozi za dodjele nagrada Grada Ploča u 2022. godini  

9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ploča u 2021. godini  

10. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na Području Grada 

Ploča za 2022. godinu  

11. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča  

12. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Savjeta 

mladih Grada Ploča i njihove zamjenike s Popisom važećih kandidatura  

13. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Grada Ploča  

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt 

„Opremanje Planinarskog doma u sklopu PC Vrata Neretve, Baćina“  

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt 

„Rekreativna zona Banja - Izgradnja sportskog igrališta i uređenje okoliša“ 

16. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

17. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Pučko otvoreno učilište 

Ploče“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

18. Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dom športova Ploča“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

19. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

20. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Grada 

Ploča“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

 

 

 



 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. ožujka 2022. 

godine 

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada  Ploča održane 14. ožujka 2022. godine 

 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Kodeks ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća Grada Ploča 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula 

U raspravi su sudjelovali Darjan Barbir i pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula.  

Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo 

 

K O D E K S 

ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća Grada Ploča 

 

 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprjeđenje prirodnog 

okoliša mišljenje je dao predsjednik odbora Aleksandar Ostojić. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj 

Damir Živković i v.d. direktorica Komunalnog održavanja Matea Pirjevac.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Darjan Barbir, Krešimir Šunjić, Boris Šuman i Sanja Parmać, 

te zamjenik gradonačelnika Ivan Marević i pomoćnik pročelnika  za komunalne djelatnosti i 

prostorno uređenje Željko Škorić 

Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova „za“ ) donijelo 

 

O D L U K U 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je gradonačelnik Mišo Krstičević. 



 

Vijeće je bez rasprave, većinom glasova (sa 9 glasova „za“ i 4 „suzdržana“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K  

o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2021. godine 

 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s:  

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u 

2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini; 

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević i pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Željko 

Škorić.  

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Šunjić, pomoćnik pročelnika za komunalne 

djelatnosti i prostorno uređenje Željko Škorić i viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju  Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu s:  

- Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture u 2021. 

godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2021. godini;  

- Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini; 

 

 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2021. godine  

 



U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Krešimir Šunjić i viša stručna suradnica za proračun i 

financije Nina Ivičević. 

Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova „za“ i 5 „protiv“) donijelo 

 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2021. godine  

 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. do 

31.12.2021.godine 

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Darjan Barbir i viša stručna suradnica za proračun i financije 

Nina Ivičević 

 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.07. do 

31.12.2021.godine 

 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlozi za dodjele nagrada Grada Ploča u 2022. godini 

 

U ime Odbora za dodjelu javnih priznanja mišljenje je dala predsjednica odbora Sanja Parmać. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula. 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o dodjeli nagrade za životno djelo gospođi Ani Musi iz Ploča, zbog iznimnog doprinosa u 

području ekologije, zaštite prirode i čovjeka u gradu Pločama i dolini Neretve. 

 

Z A K LJ U Č A K 

o dodjeli skupne nagrade Udruzi Hrvatski katolički zbor „MI“ za izniman doprinos razvoju 

kulture i očuvanja tradicijskih vrijednosti našeg kraja i doline Neretve 

 

        



 

Z A K LJ U Č A K 

o dodjeli skupne nagrade AMK Racing Team Ploče za izniman doprinos u promicanju športa 

i športske kulture na području Grada Ploča 

 

 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Ploča u 2021. godini 

 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprjeđenje prirodnog 

okoliša mišljenje je dao predsjednik Odbora Aleksandar Ostojić. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je zapovjednik JVP Ploče Eduard Barbir. 

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Ploča u 2021. godini 

 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na Području 

Grada Ploča za 2022. godinu 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je zapovjednik JVP Ploče Eduard Barbir. 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa 13 glasova „za“) donijelo 

 

G O D I Š NJ I   P R O V E D B E N I   P L A N   

unaprjeđenja zaštite od požara na Području Grada Ploča za 2022. godinu 

 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča 

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj 

Damir Živković 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Krešimir Šunjić. 

Vijeće je većinom glasova (sa 10 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ ) donijelo 

 

O D L U K U  

o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča 

 



12. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Savjeta 

mladih Grada Ploča i njihove zamjenike s Popisom važećih kandidatura  

 

U ime Odbora za izbor i imenovanje mišljenje je dao predsjednik Odbora Josipa Ostojića 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Službe za opće poslove Danijel Štula. 

Predsjednik Vijeća odredio je pauzu u trajanju od 10 minuta kako bi se izvršilo brojanje 

glasova.  

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 

 

U Savjet mladih Grada Ploča tajnim glasovanjem su izabrani:  

 

1. član Karamatić Tino i zamjenik člana Gradac Ivano sa 10 glasova  

2. članica Krilić Iva i zamjenica članice Krilić Anja sa 10 glasova 

3. član Mateljak Matej i zamjenica člana Marević Lorena sam 10 glasova 

4. članica Mikulić Mia i zamjenica članice Doboš Nikolina sa 10 glasova 

5. članica Sršen Petra i zamjenik članice Vukanović Matej sa 10 glasova 

6. članica Šendo Berislava Jelena i zamjenica članice Radaljac Dženi sa 10 glasova 

7. član Vuletić Luka i zamjenik člana Luka Parmać sa 13 glasova 

 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA 

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Grada Ploča 

 

U ime Odbora za poljoprivredu mišljenje je dao predsjednik Odbora Boris Šuman. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Službe za opće poslove Danijel 

Štula. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić i Boris Šuman. 

Vijeće je jednoglasno (sa 13 glasova “za“) donijelo  

 

O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Grada Ploča 

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt 

„Opremanje Planinarskog doma u sklopu PC Vrata Neretve, Baćina“  

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina 

Gradac. 



Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski 

razvoj Damir Živković. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić i Boris Šuman. 

Vijeće je bez rasprave,  jednoglasno (sa 13 glasova “za“) donijelo  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje 

Planinarskog doma u sklopu PC Vrata Neretve, Baćina“ 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt 

„Rekreativna zona Banja - Izgradnja sportskog igrališta i uređenje okoliša“   

 

U ime Odbora za proračun, financije i imovinu mišljenje je dala predsjednica Odbora Marina 

Gradac. 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarski 

razvoj Damir Živković. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić i Boris Šuman. 

Vijeće je bez rasprave,  jednoglasno (sa 13 glasova “za“) donijelo  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Gradu Ploče za provedbu ulaganja u projekt „Rekreativna zona Banja - 

Izgradnja sportskog igrališta i uređenje okoliša“ 

 

 

 

16. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za 

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je ravnateljica ustanove Dječji vrtić Ploče Edita 

Mucić Šutić.  

 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa  13 glasova „za“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

povodom Financijskog izvješća i Izvješća o radu upravnog vijeća ustanove „Dječji vrtić 

Ploče“ za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Pučko otvoreno učilište“ 

Ploče za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 



Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dala je v.d. ravnateljice JU „Pučko otvoreno učilište“ 

Maja Barbir.  

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa  13 glasova „za“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijsko izvješće i Izvješće o radu upravnog vijeća ustanove „Pučko otvoreno 

učilište“ Ploče za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća  ustanove „Dom športova Ploča“  

Ploče za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je VD ravnatelja  JU „Dom Športova Ploča“ Pero 

Cvitanović.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Krešimir Šunjić i Darjan Barbir te pročelnik Službe za 

opće poslove Danijel Štula  

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa  13 glasova „za“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

Povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu Upravnog vijeća JU “Dom športova Ploča“  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

 

19. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Ploče“ Ploče za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je ravnatelj Jurica Karamatić.  

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa  13 glasova „za“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu JU “Narodna knjižnica“ Ploče  za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba Grada 

Ploča“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  

 

Obrazloženje u ovoj točci dnevnog reda dao je Zapovjednik JVP Ploče Eduard Barbir. 

Vijeće je bez rasprave, jednoglasno (sa  13 glasova „za“) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 



povodom  Financijskog izvješća i Izvješća o radu Javne ustanove „Javna vatrogasna postrojba 

Grada Ploča“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

 

 

Budući da je iscrpljen dnevni red predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 22:40 sati.  

 

 

 


