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     Z A P I S N I K 

21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 27.lipnja 2011.godine u  

Pučkom otvorenom učilištu. 

 Sjednica je počela u 8,30 sati. 

 Sjednicom je predsjedavao Mate Dugandžić predsjednik Gradskog vijeća. 

Nakon prozivke koju je izvršila stručna suradnica Sanja Marić predsjednik Vijeća je 

konstatirao da je današnjoj sjednici nazočno 11 vijećnika. 

Odsutni su bili vijećnici Ivan Pavlović i Jozo Žderić-opravdano. 

 

 Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Krešimir Vejić gradonačelnik, zamjenici 

gradonačelnika  Zdenko Mateljak i Goran Kovač, stručna suradnica Sanja Marić, v.d. pročelnika 

Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Goran Radonić,v.d. pročelnika Službe za proračun i 

financije Mijo Šuman,v.d.pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Goran Ižotić,v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje,komunalni sustav i zaštitu 

okoliša Mijo Vlahović ,ravnatelj JU „Izvor“ Đino Zmijarević,ravnateljica Dječijeg vrtića Ploče 

Sanda Zekaj,djelatnica Dječjeg vrtića Tereza Čović, predsjednik Upravnog vijeća Dječijeg vrtića 

Ploče Marjan Scipioni,direktor Radio postaje Ploče Miroslav Barbir,ravnatelj Pučkog otvorenog 

učilišta Ivica Kostanić,ravnatelj Doma športova Ploča Pero Cvitanović,zapovjednik 

JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča“ Željan Jerković,Direktor Autobusnog kolodvora Živko 

Šunjić,ravnatelj JU“Izvor“ Đino Zmijarević,predsjednik Upravnog vijeća JU“Izvor“ Jerolim 

Vladimir,direktor Komunalnog održavanja Ploče Josip Ižotić,djelatnik Komunalnog održavanja 

Ploče Dragan Mateljak i predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na 

postavljena vijećnička pitanja. 

 

Vijećnik Dino Doboš kazao je kako je od tri postavljena pitanja na prošloj sjednici Vijeća dobio 

odgovor samo na jedno i to u svezi raspisivanja natječaja za pročelnike Upravnih odjela, gdje 

mu je odgovoreno da su pripreme u tijeku, što smatra nedefiniranim odgovorom.Također traži 

odgovor na pitanja u svezi dobivenih sredstava od predpristupnih fondova  EU a koja su 

dostavljena na račun Grada,da li je izvršena provjera od strane nadležnih službi o dodjeli 

županijskih,državnih i braniteljskih stipendija, budući su navodno pojedinci koji su dobili 

gradsku stipendiju ostvarili i još jednu.Traži odgovore na sva postavljena pitanja na prethodnim 

sjednicama Vijeća na koje nije dobio odgovor. 

 

Vijećnik Toni Zmijarević nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno na prethodnoj 

sjednici Gradskog vijeća u svezi raspisivanja javne nabave usluga dezinsekcije i deratizacije za 

2011. godinu.budući je pitanje postavio za razdoblje do 28 ožujka a dobio je odgovor da je 

predmetna  javna nabava pokrenuta iza toga datuma. 

Što se tiče odgovora u svezi rada mjesnih odbora nije zadovoljan istim, te ističe kako nadzor nad 

radom MO-a vrši gradonačelnik ,te kako se trebalo provjeriti da li se pojedini mjesni odbori 

sastaju sukladno odredbama Statuta Grada Ploča. 

Traži odgovore na sva vijećnička pitanja postavljena na prethodnim sjednicama Gradskog 

vijeća. 

 

Vijećnik Stipe Dropulić nije zadovoljan odgovorom na pitanje postavljeno na 20. sjednici 

Gradskog vijeća u svezi saniranja jalovine u ulici kralja Petra Svačića. 
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Traži odgovor na pitanje da li je povjerenstvo za procjenu šteta pri poplavi u gradu 2009. godine 

u 12. mjesecu izvršila uvid u stanje šteta na terenu koje su prijavljene u 01. mjesecu 2010. godine 

, te da li je Grad na osnovu utvrđene štete dostavio Županiji iznos štete od poplave ili je to učinio 

na temelju samih prijava štete. 

 

Vijećnik  Ivo Karamatić kaže kako nije dobio odgovor od predsjednika Vijeća u svezi ne 

sazivanja sjednice Vijeća u prijašnjem roku tj . smatra da je čekanje zadnjeg zakonskog roka od 3 

mjeseca predugo imajući u vidu socijalne,društvene,gospodarske i komunalne problme u gradu. 

Također nije dobio odgovor na pitanje u svezi sazivanja tematske sjednice Gradskog vijeća zbog 

gospodarskog stanja u gradu pločama, kao ni odgovor na pitanje koje je postavio ispred Kluba 

vijećnika SDP-a u svezi rješavanja problema raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na 

području grada ploča. 

Traži odgovore na sva pitanja postavljena na 20. sjednici Gradskog vijeća. 

Na pitanje postavljeno na 19. sjednici Vijeća a što se tiče položaja brane koja će se graditi u 

sklopu projekta NAPNAV, nije zadovoljan odgovorom. 

Također nije zadovoljan odgovorom postavljenim na istoj sjednici vijeća o obračunavanju 

komunalnog doprinosa za izgradnju novog Terminala za tekuće terete tvrtke Luka Ploče-

trgovina. 

Traži da se svim vijećnicima dostavi Rješenje o komunalnom doprinosu za novi terminal za tekće 

terete. 

Na postavljeno pitanje u svezi grijanja dvorane Doma kulture te sanacije Spomenika hrvatskim 

braniteljima nije dobio odgovore, te inzistira na istima. 

 

Vijećnik Ante Ćopo kaže kako nije dobio odgovor na  sva tri  pitanja sa 20. sjednice Gradskog 

vijeća, te inzistira na odgovorima. 

Također,traži odgovore na pitanja postavljena na prijašnjim sjednicama Gradskog vijeća:zašto 

su se povećali troškovi servisiranja i održavanja telekomunikacijskog i računalnog sustava grada 

Ploča kao i dostavu usporednih podataka za 2008. i 2009.godinu i projekcija za 2010.,2011.i 

2012. godinu za isto,zašto je odbijeno sponzorstvo pučke fešte u Pločama 2010. godine, kolika je 

mjesečna naknada za korištenje prostora Doma kulture u Komunu od strane korisnika Hrvatske 

pošte i mesnica „kod Joze“,kolika je mjesečna naknada za korištenje restorana u prostoru NK 

„Gusar“ u Kominu,na temelju čega je prihvaćena procjena ovlaštenog sudskog vještaka Marka 

Barčota za procjenu nekretnine ex Brodometala tj da li je bilo i drugih ponuda te ako jeste da li 

je prihvaćena ponuda najjeftinija i zašto Upravni Vijeće JVP-a Grada Ploča ne zasjeda u punom 

sastavu od konstituiranja istog. 

 

Vijećnica Branka Mateljak djelomično je zadovoljna odgovorom na pitanje postavljeno u svezi 

isplate naknade petorici bivših zaposlenika Vatrogasne postrojbe Ploče.Postavlja pitanje da li će 

se poduzeti sankcije prema odgovornoma za nastalu situaciju. 

 

Predsjednik vijeća mate Dugandžić traži odgovore na 2. I 3. Pitanje postavljeno na 20. Sjednici 

Gradskog vijeća. 

 

Vijećnik Josip Žderić inzistira na odgovoru u svezi oblaganja groblja u Pločama kamenom od 

strane Izvora,te zašto nisu obložena i ostala groblja na području Grada.Traži cjelokupnu 

dokumentaciju u svezi istog. 
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Vijećnička pitanja 

 

     Vijećnik Dino Doboš 

     Pitanje za gradonačelnika 

      1.Kad će i zašto već nije stavljen u funkciju info- turistički pult na ulazu u grad pored kružnog 

toka? 

Pitanje za gradonačelnika 

2.Zašto se još uvijek nije pokrenula inicijativa kojom bi grad inicirao rješavanje problema loše 

održavanih i oštećenih gradskih fasada, tj. pročelja stambenih zgrada ? 

Molim da se vide svi pravni mehanizmi i na neki način dogovori sa vlasnicima stanova jer njihovo 

nejedinstvo oko tog pitanja ozbiljno narušava vizuru grada gdje trpimo svi mi građani, a i naši 

gosti.  

Pitanje se prvenstveno odnosi na zgradu preko puta Inine benzinske crpke. 

 

Pitanje za gradonačelnika 

3.Gradonačelniče, čime ste se vodili kad ste dali posao zaštitarskoj firmi „Gradska 

sigurnost“ iz Splita ( u vlasništvu generala Šimca ) kad u Pločama imamo dvije tvrtke koje 

se bave istim poslovima? 

Jedna od njih ima 60 stalnih uposlenika i redovito ispunjava svoje obveze prema svojim 

radnicima i gradu Pločama gdje godišnje uplati preko 65.000 kn raznih davanja. 

Mišljenja sam da niste ispali korektni prema pločanskim tvrtkama i deplasirana je 

uzrečica da moramo zapošljavati domaće ljude. 

Kakva se poruka šalje vanjskim tvrtkama koje će trebati usluge zaštitarske tvrtke? 

Zbog ovakvih slučajeva postoji bojazan da ćemo izgubiti još jednu tvrtku koja redovno 

ispunjava svoje obveze jer će se jednostavno preregistrirati gdje su poželjni? 

 

 

 

              Vijećnik Ante Ćopo 

Pitanje gosp. Gradonačelniku 

1.Tko je dozvolio i dao potrebite dozvole i suglasnosti za naglo izrasli objekt antene na 

području lokaliteta Modrič- Ribar (MO Komin)? 

Tko je dozvolio da se poljoprivrednicima onemogući dovod (uobičajeni tok) vode 

zatrpavanjem kanala za natapanje? 

 

Pitanje gosp. Gradonačelniku  
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2.Mještani Komina su me zamolili da putem vašeg ureda od Vlade RH dobiju obrazloženje 

za isplatu štete izazvanu poplavom na desnoj obali Neretve. Konkretno, zašto je grad 

Opuzen dobio tri puta više novca od Grada Ploča? 

 

 

 

 

 

 

Pitanje gosp.Gradonačelniku  

3.Koji kriteriji su presudili u odabiru sezonskih vatrogasaca? Napominjem da su u odabiru 

istih  3 najstručnija sa propisanom stručnom spremom i višegodišnjim iskustvom 

odbačena. Zašto? 

 

 

            Ivo Karamatić ispred Kluba vijećnika SDP-a  

            Pitanje gosp. Gradonačelniku  

1.U prosincu 2010. godine ovo Gradsko vijeće je po hitnom postupku donijelo Odluku o 

pokretanju postupka izmjena i dopuna prostornog plana grada Ploča. Danas je kraj lipnja 

2011. godine a po navedenom niste napravili ništa. Ovo najbolje oslikava vaš rad. Jedno 

veliko ništa. Smatrate li se odgovornim i da li ste svjesni posljedica za grad Ploče 

uzrovanih vašim neznanjem i neradom? 

 

 

 

              Vijećnik Ivo Karamatić 

Pitanje predsjedniku Gradskog  Vijeća 

1.U 6 mjeseci u 2011. godini sazvane su samo dvije sjednice Gradskog vijeća, unatoč 

činjenici da je u gradu gomila komunalnih, gospodarskih i inih problema koji čekaju da se 

riješe. Na mnoga smo ukazivali, od gospodarstva , raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem, zemljišnih knjiga, komunalne infrastukture itd… 

Nesazivanjem Gradskog vijeća podupirete klimu nereda i nerada. Da li se smatrate 

odgovornim za isto? 

Pitanje Gradonačelniku gosp.Vejiću 

2.Zašto opstruirate rad komunalnih službi grada Ploča kojima vi upravljate? 

Primjer korištenje javnih površina .  

Obrazloženje: 
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Nakon što su komunalni redari uz asistenciju „Komunalnog održavanja“ proveli rješenje o 

uklanjanju ugostiteljske opreme poznatog pločanskog kafića sa javne površine koju isti 

koristi bez potpisanog ugovora o korištenju javne površine, po vašem nalogu je ista 

vraćena u roku „odmah“. 

Da li je predmetni ugostitelj podmirio svoja dugovanja prema gradu. Da li je sa istim 

potpisan ugovor o korištenju javne površine? 

Tko će snositi troškove uklanjanja i vraćanja ugostiteljske opreme? 

Da li je istina da iste iz svog džepa pokrivaju gradonačelnik Vejić i dogradonačelnik 

Mateljak ? 

Kakva se poruka šalje ostalim korisnicima javnih površina? 

 

Pitanje gosp. gradonačelniku  

 3.Učestalo kao papiga ponavljate laž o navodnom dugu koje je bivša gradska uprava 

ostavila vama na rješavanje. Laž gosp. gradonačelniče ni ako se sto puta ponovi ne 

može postati istina. 

A istina je sasvim suprotna. Bivša gradska vlast nije ostavila ni lipe duga. Dapače, 

ostavila vam je niz nekretnina koje je bivši gradonačelnik Ante Karamatić u ime i za 

grad kupio, a koje vi sada nizašto rasprodajete kako bi pokrpali proračun jer niste u 

stanju osigurati normalno funkcioniranje proračuna. 

Da li ste svjesni odgovornosti za javno izrečenu laž? 

 

      Vijećnik Zvonko Jerković 

Pitanje za gradonačelnika 

1.Kada će biti pokrenut postupak promjene obilježavanja dana grada, a na inicijativu 

pločanskog župnika don Petra Mikića? 

 

Pitanje za gradonačelnika  

2.Molim pismeno očitovanje u svezi osnovne glazbene škole, odnosno da li je 

pokrenuta inicijativa osnivanja osnovne glazbene škole i izdvajanje iz Pučkog 

otvorenog učilišta Ploče? 

 

Pitanje za ravnateljicu dječjeg vrtića Ploče  

3.Kako je moguće da se djeca iz susjedne županije primaju u vrtić, a djeca sa Staševice 

nemaju mjesta u Dječjem vrtiću na Staševici? 

 

 

 Uz poziv za sjednicu predložen je  
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D  N  E  V  N  I     R  E  D 

 
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća održane 28. ožujka 2011. godine,  

2. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada 

Ploča, 

3. Prijedlog za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Dubrovniku, 

4. Donošenje rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja, 

5. Donošenje odluke o uključivanju u projekt“Razvoj LEADER-ova pristupa u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji“, 

6. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga deratizacije i 

dezinsekcije za 2011., 

7. Donošenje zaključka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju ex Brodometala, 

8. Donošenje zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča, 

9. Prijedlog zaključka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje ulaznog 

kompleksa u Luku Ploče, 

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU“Izvor“ sa izvješćem o radu Upravnog vijeća za 

2010. godinu, 

11. Financijsko izvješće i izvješće o radu Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 2010. godinu, 

12. Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta za 2010. godinu, 

13. Financijsko izvješće i izvješće o radu Doma športova Ploča za 2010. godinu s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za 2010 godinu, 

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 2010. 

godinu, 

15. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za 2010. godinu 

s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu, 

16. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče za davanjem suglasnosti na Prijedlog 

pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ploče, 

17. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2010. godinu Javne ustanove „Vatrogasna 

postrojba“ Grada Ploča, 

18. Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča, 

19. Izvješće o radu i financijsko izvješće Radio postaje Ploče za 2010. godinu s Izvješćem o 

radu Nadzornog odbora. 

 

 

       

 Predsjednik je dao na raspravu predloženi dnevni red. 

Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 9 vijećnika. 
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Vijećnik Ante Ćopo predložio je da se točka 18.koja glasi” Davanje prethodne suglasnosti na 

Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča”, skine s 

dnevnog reda. 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika Ante Ćope. 

 Za ovaj prijedlog glasovala su 3 vijećnika,5 je bilo protiv a 1 suzdržan pa je prdsjednik Vijeća 

utvrdio kako prijedlog nije prihvaćen. 

 

         Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

 

D  N  E  V  N  I     R  E  D 

 
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća održane 28. ožujka 2011. godine,  

2. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada 

Ploča, 

3. Prijedlog za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Dubrovniku, 

4. Donošenje rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja, 

5. Donošenje odluke o uključivanju u projekt“Razvoj LEADER-ova pristupa u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji“, 

6. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga deratizacije i 

dezinsekcije za 2011., 

7. Donošenje zaključka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju ex Brodometala, 

8. Donošenje zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča, 

9. Prijedlog zaključka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje ulaznog 

kompleksa u Luku Ploče, 

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU“Izvor“ sa izvješćem o radu Upravnog vijeća za 

2010. godinu, 

11. Financijsko izvješće i izvješće o radu Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 2010. godinu, 

12. Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta za 2010. godinu, 

13. Financijsko izvješće i izvješće o radu Doma športova Ploča za 2010. godinu s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za 2010 godinu, 

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 2010. 

godinu, 

15. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za 2010. godinu 

s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu, 

16. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče za davanjem suglasnosti na Prijedlog 

pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ploče, 

17. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2010. godinu Javne ustanove „Vatrogasna 

postrojba“ Grada Ploča, 

18. Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča, 
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19. Izvješće o radu i financijsko izvješće Radio postaje Ploče za 2010. godinu s Izvješćem o 

radu Nadzornog odbora. 

 

 

       

 

 
Vijeće je većinom glasova (sa 7  glasova za  i 2 suzdržana) donijelo 

D  N  E  V  N  I     R  E  D 

 

 
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća održane 28. ožujka 2011. godine,  

2. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada 

Ploča, 

3. Prijedlog za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Dubrovniku, 

4. Donošenje rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja, 

5. Donošenje odluke o uključivanju u projekt“Razvoj LEADER-ova pristupa u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji“, 

6. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga deratizacije i 

dezinsekcije za 2011., 

7. Donošenje zaključka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju ex Brodometala, 

8. Donošenje zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča, 

9. Prijedlog zaključka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje ulaznog 

kompleksa u Luku Ploče, 

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU“Izvor“ sa izvješćem o radu Upravnog vijeća za 

2010. godinu, 

11. Financijsko izvješće i izvješće o radu Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 2010. godinu, 

12. Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta za 2010. godinu, 

13. Financijsko izvješće i izvješće o radu Doma športova Ploča za 2010. godinu s Izvješćem o 

radu Upravnog vijeća za 2010 godinu, 

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 2010. 

godinu, 

15. Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za 2010. godinu 

s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu, 

16. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče za davanjem suglasnosti na Prijedlog 

pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ploče, 

17. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2010. godinu Javne ustanove „Vatrogasna 

postrojba“ Grada Ploča, 
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18. Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča, 

19. Izvješće o radu i financijsko izvješće Radio postaje Ploče za 2010. godinu s Izvješćem o 

radu Nadzornog odbora. 

 

 

       

 

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

 

I.TOČKA DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća održane 28.ožujka 2011. godine 

  

  Vijeće je većinom glasova(sa 8 glasova za i 1 suzdržanim) donijelo 

 

 

        Z A K LJ U Č A K 

Usvaja se zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 

28.ožujka  2011. godine 

 

II.TOČKA DNEVNOG REDA 

 Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području 

Grada Ploča 

 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir 

Vejić. 

   Predsjednica  Odbora za Statut i Poslovnik  Branka Mateljak iznijela  je stav 

Odbora o ovoj točki dnevnog reda. 

 Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zvonko Jerković,Dino Doboš i Toni 

Zmijarević  

 U ime Kluba vijećnika  SDP-a vijećnik Ivo Karamatić predložio je da se u 

članak  2 .Odluke  o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području 

Grada Ploča doda da članove Vijeća čine i predstavnik Lučke uprave i predstavnik 

Centra za prevenciju bolesti i bolesti ovisnosti.Predlagatelj je prihvatio prijedlog te 

je isti postao sastavni dio Prijedloga odluke. 
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Vijećnik Zvonko Jerković predložio je da se u članku 4.Odluke doda i”prevencija 

alkoholizma kod maloljetnika”.Predlagatelj je prihvatio Prijedlog vijećnika te je 

isti postao sastavni dio Prijedloga odluke. 

Predsjednik Vijeća konstatirao je kako je na sjednici nazočno 9 vijećnika. 

 Vijeće je jednoglasno(sa 9 glasova za) donijelo 

 

Odluku 

 o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Ploča 

 

  

 

III.TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Dubrovniku 

 

  Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Josip Žderić  iznio je stav 

Odbora o ovoj točki dnevnog reda. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Ante Ćopo,Zvonko 

Jerković,Toni Zmijarević i Dino Doboš. 

Predsjednik Vijeća konstatirao je kako je sjednici nazočno 10 vijećnika. 

Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 1 glasom 

protiv)donijelo 
 

         Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o  prijedlogu za imenovanje suca porotnika 

   Županijskog suda u Dubrovniku 

 
 

   I. 

Predlaže se Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije imenovanje Vladimira Markote sucem 

porotnikom Županijskog suda u Dubrovniku. 

 

      

 

 

 

                         

IV.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje 

koncesijskih odobrenja 
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 U ime Odbora za izbor i imenovanje stav Odbora iznio je predsjednik Josip Žderić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo,Toni Zmijarević,Dino Doboš,Zvonko Jerković i  Ivo 

Karamatić. 

Vijećnik Zvonko Jerković predložio je da se umjesto Marina Radljca u Vijeće za davanje 

koncesijskih odobrenja imenuje Mate Dugandžić.Predlagatelj je prihvatio prijedlog vijećnika pa 

je isti postao sastavni dio Prijedloga rješenja. 

 

 

 Vijeće je jednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 

 

 

 

R  J  E  Š  E  N J  E 

o razrješenju i imenovanju članova Vijeća  

za davanje koncesijskih odobrenja 

 

I. 

Razrješuju se članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja i to: 

 

1. Nikola Srabotnak, 

2. Ivo Matković, 

3. Goran Radonić 

4. Željko Škorić 

5. Marin Radaljac 

 

II. 

U vijeće za davanje koncesijskih odobrenja imenuje se: 

 

1. Maro Kristić, predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije 

2. Ivo Matković, predstavnik Lučke kapetanije, 

3. Goran Radonić, predstavnik Grada, 

4. Mladenko Musulin, predstavnik Grada i 

5. Mate Dugandžić, predstavnik Grada 

 

 

 

V.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o uključivanju u projekt“Razvoj LEADER-ova pristupa u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Goran Kovač. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je Vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali Vijećnici Tomislav Batur,Ivo Karamatić i Toni Zmijarević. 

 

 Vijeće je jednoglasno(sa 10 glasova za) donijelo 
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     O D L U K U 

  o uključivanju u projekt”Razvoj LEADEROV-a pristupa 

 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

 
 

VI.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje usluga 

deratizacije i dezinsekcije za 2011 

 

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

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

prirodnog okoliša iznio je član Odbora Josip Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Tomislav Batur i Toni Zmijarević. 

 Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 11 vijećnika. 

Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno(sa 11 glasova za) donijelo 

 

             O D L U K U 
        o odabiru ponuditelja u postupku javne nabave za  usluge adulticidne dezinsekcije i 

deratizacije na području Grada Ploča za 2011. godinu 

 

 

 

VII.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje zaključka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju ex 

Brodometala 
 

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

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

okoliša mišljenje je  dao  član Odbora Josip Žderić. 

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

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Batur,Ante Vuković,Ivo Karamatić,Ante 

Ćopo,Dino Doboš,Josip Žderić,Stipe Dropulić i predsjednik Vijeća Mate Dugandžić. 

 

Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova(sa 7 glasova za i 4 glasa protiv)donijelo 
 

     Z A K LJ U Č A K 

              o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina 

 

     I. 

 

Donosi se odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Grada Ploča,industrijsko-poslovnog kompleksa ex Brodometal sa zemljištem,označene kao k.č. 

broj 4559/6 k.o. Komin. 
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     II. 

 

Utvrđuje se početna cijena u iznosu 11.405.430,90 kuna. 

 

     III.  

 

Najpovoljniji ponuditelj će se utvrditi temeljem vrednovanja ponude tako da ponuđena 

cijena obuhvaća 80% ponude, a program ulaganja i zapošljavanja 20% ponude. 

 

 

 

 

VIII.TOČKA DNEVNOG REDA 

Donošenje zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Prostornog plana 

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

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

okoliša Jozo Žderić iznio je stav Odbora u svezi ove točke dnevnog reda.  

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

 

 Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 

 

       Z  A  K  L  J  U  Č  A  K  

o ispravci greške u Odluci o donošenju  

Prostornog plana uređenja Grada Ploča  

 

 

 

1.  U Prostornom planu uređenja Grada Ploča ( u daljnjem tekstu PPUG) („Službeni 

glasnik Grada Ploča“,broj 07/07 , 02/08) prihvaća se ispravak tehničke greške u 

kartografskom prikazu broj 4.6.a, 4.6.b „Građevinska područja naselja Ploče“ u mjerilu 

1:5000 učinjene od strane izrađivača  PPUG Ploča Urbanističkog zavoda grada 

Zagreba. 

U izvornom PPUG Ploča je tehničkom greškom uključen samo dio građevinske čestice 

5992/14 k.o.Baćina u izgrađeni dio naselja Ploče.U izgrađeni dio naselja Ploče trebala je 

biti uključena cijela izgrađena  građevna čestica 5992/14 k.o. Baćina oblikom prema 

parcelacijskom elaboratu broj 05-3/150-79. od 18.prosinca 1979.godine, a koji se ovim 

zaključkom prihvaća čime se ispravlja učinjena tehnička greška. 

 

 

 

 

   IX.TOČKA DNEVNOG REDA 

  Prijedlog zaključka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u svrhu        

izgradnje ulaznog kompleksa u Luku Ploče 
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Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik Krešimir Vejić. 

Član  Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje 

prirodnog okoliša Jozo Žderić iznio je stav Odbora u svezi ove točke dnevnog reda. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić i Tomislav Batur. 

Vijeće je većinom glasova(sa 10 glasova za i 1 suzdržanim) donijelo 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o utvrđivanju cijene za prodaju nekretnine 

 

 

                                                           I. 

  Donosi se odluka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje  novog 

Ulaznog kompleksa u luku Ploče investitora Lučke uprave Ploče na dijelu k.č. broj 4559/27 

k.o.Komin.  

                 

                                               II. 

Utvrđuje se cijena zemljišta u iznosu od 100,00 kn/m². 

 

                                                    III. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Ploča da, nakon izrade parcelacijskog elaborata kojim 

će se utvrditi točna površina potrebnog zemljišta za izgradnju objekta iz točke I. ovog zaključka 

, sa investitorom sklopi ugovor o prodaji građevinskog zemljišta. 

 

 

  

 

X.TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu i financijsko izvješće JU“Izvor“ sa izvješćem o radu Upravnog 
vijeća za 2010. godinu 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je gradonačelnik ravnatelj JU”Izvor”Đino 

Zmijarević. 

Član  Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje 

prirodnog okoliša Jozo Žderić iznio je stav Odbora u svezi ove točke dnevnog reda. 

Predsjednik Odbora za proračun,financije i imovinuTomislav Batur iznio je stav Odbora. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tomislav Batur,Ante Ćopo,Toni Zmijarević,Dino 

Doboš,gradonačelnik Krešimir Vejić,zamjenik gradonačelnika Goran Kovač i ravnatelj 

JU”Izvor”Đino Zmijarević. 
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Vijeće je većinom glasova(sa 9 glasova za i 2 suzdržana) donijelo 

 
 

     Z A K LJ U Č A K 

      povodom rasprave o Izvješću o radu i financijskom  izvješću JU“Izvor“ 

             sa izvješćem  o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu 

 

     I. 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće JU“Izvor“ sa izvješćem o radu    

Upravnog vijeća za 2010. godinu. 

 

 

 

 
 
 
      

XI.TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i izvješće o radu Autobusnog kolodvora d.o.o. Ploče za 2010. 

godinu 

 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je director Autobusnog kolodvora Ploče Živko 
Šunjić. 

U ime Odbora za proračun,financije i imovinu mišljenje je iznio predsjednik Tomislav 
Batur. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Toni Zmijarević. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dino Doboš,Stipe Dropulić,Ivo Karamatić,Ante 

Ćopo,Toni Zmijarević,Zvonko Jerković i predsjednik Vijeća Mate Dugandžić. 
Prije glasovanja o Izvješću predsjednik je utvrdio kako je sjednici nazočno 10 vijećnika. 
Vijeće je većinom glasova(sa 6 glasova za,2 glasa protiv i 2 suzdržana) donijelo 
 

  Z A K LJ U Č A K 

     povodom rasprave o  Financijskom izvješću i izvješću o radu  

                     Autobusnog   kolodvora d.o.o. Ploče za 2010. godinu 

 

 

                  I. 

Prihvaća se Financijsko izvješće i izvješće o radu Autobusnog   kolodvora d.o.o. Ploče za 2010. 

godinu. 

 
 

XII.TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta za 2010. 
godinu 
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Kratko obrazloženje dao je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivica Kostanić. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora. 
U ime Odbora za proračun,financije i imovinu mišljenje je iznio predsjednik Tomislav Batur. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dino Doboš,Ante Vuković,Toni Zmijarević,Ivo Karamatić i Ante 
Ćopo. 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 11 vijećnika. 
Vijeće većinom glasova(sa 10 glasova za i 1 protiv)donijelo 

 

 
              Z A K LJ U Č A K 

povodom rasprave o  Izvješću o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta 

za 2010. godinu 

 

               I. 

Prihvaća se Izvješće o radu s financijskim pokazateljima Pučkog otvorenog učilišta za 2010. 

godinu. 

 

 

XIII.TOČKA DNEVNOG REDA 

Financijsko izvješće i izvješće o radu Doma športova Ploča za 2010. godinu s 
Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010 godinu 
 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Doma športova Ploča Petar 

Cvitanović 

U ime Odbora za proračun,financije i imovinu mišljenje je iznio predsjednik Tomislav 
Batur. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Toni Zmijarević,Ante Vuković,Josip 
Žderić,Ante Ćopo i gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 
 
 

               Z A K LJ U Č A K 

povodom rasprave o  Financijskom izvješću i izvješća o radu Doma športova Ploča za 2010. 

godinu s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu 

 

     I. 

Prihvaća se Financijsko izvješće i izvješće o radu Doma športova Ploča za 2010. godinu 

s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010 godinu. 

 

 

XIV.TOČKA DNEVNOG REDA 



 

                                                                                                                                                          Zapisnik 21. sjednice 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Gradsko  vijeće Grada Ploča 
V. saziv 

17 

Izvješće o radu i financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 
2010. godinu 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je director Komunalnog održavanja Ploče 
Josip Ižotić. 

Član  Odbora za komunalne djelatnosti,prostorno planiranje,skrb i unapređenje prirodnog 
okoliša Jozo Žderić iznio je stav Odbora. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Toni Zmijarević,Ante Vuković,Dino 

Doboš,Josip Žderić I gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno(sa 11 glasova za) donijelo 

 
 

Z  A  K  LJ  U Č  A  K 

povodom rasprave o Izvješću o radu i financijskom izvješću TD „Komunalno održavanje“ d.o.o 

Ploče za 2010. godinu 

 

     I. 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće TD „Komunalno održavanje“ d.o.o Ploče za 

2010. godinu. 

 

XV.TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za 2010. 

godinu s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu 

 
Obrazloženje o Izvješću dala je ravnateljica Dječjeg vrtića Ploče Sanda Zekaj. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora 
Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivo Karamatić,Dino Doboš,Toni Zmijarević,Ante 
Ćopo,Ante Vuković,predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče Marjan Scipioni i 
gradonačelnik Krešimir Vejić. 
 
 Vijeće je većinom glasova(sa 9 glasova za,1 glasom protiv i 1 suzdržanim)donijelo 
 

                Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

povodom rasprave o Izvješću o financijskom poslovanju i Izvješća o radu Dječjeg vrtića Ploče 

za 2010. godinu s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu 

 

                       I. 

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju i Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za 

2010. godinu s Izvješćem o radu Upravnog vijeća za 2010. godinu. 

 

XVI.TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ploče za davanjem suglasnosti na 
Prijedlog pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ploče 
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Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Ploče Marjan Scipioni.U ime Odbora za Statut i Poslovnik stav Odbora iznijela je predsjednica 

Branka Mateljak. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dino Doboš,Zvonko Jerković i predsjednik Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Marjan Scipioni. 

Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za, 1 glasom protiv i 1 

suzdržanim)donijelo 

 

 

                                 Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o  davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji 

vrtić Ploče 

 

     I. 

Daje se prethodna suglasnost Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ploče za  na Prijedlog pravilnika 

o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ploče. 

 

XVII.TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2010. godinu Javne ustanove 
„Vatrogasna postrojba“ Grada Ploča, 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je zapovjednik Javne ustanove Vatrogasne 

postrojbe Grada Ploča Željan Jerković. 

U ime Odbora za proračun,financije i imovinu mišljenje je iznio predsjednik Tomislav 
Batur. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a dao je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici  Ante Ćopo,Ivo Karamatić,vijećnica Branka 

Mateljak,zapovjednik JVP-a Grada Ploča Željan jerković i gradonačelnik Krešimir Vejić. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 9 vijećnika. 
Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje prihvaćanje Izvješća o radu s financijskim 

izvješćem za 2010. godinu Javne ustanove “Vatrogasna postrojba Grada Ploča”. 
Za ovaj prijedlog glasovala su 4 vijećnika,2 su bila protiv i 3 suzdržana pa je predsjednik 

utvrdio da Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2010. godinu Javne ustanove “Vatrogasna 
postrojba Grada Ploča” nije prihvaćeno. 

 

XVIII.TOČKA DNEVNOG REDA 

Davanje prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 
JU“Vatrogasna postrojba Grada Ploča 
Ova točka je skinuta s dnevnog reda. 
 

XIX.TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu i financijsko izvješće Radio postaje Ploče za 2010. godinu s 

Izvješćem o radu Nadzornog odbora. 
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Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor Radio postaje Ploče Miroslav 

Barbir. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Mate Dugandžić iznio je stav Odbora. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Ćopo i Toni Zmijarević. 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 10 vijećnika. 
 
Nakon rasprave vijeće je jednoglasno(sa 10 glasova za) donijelo 
 

 
                     Z A K LJ U Č A K 

povodom rasprave o Izvješću o radu i financijskom izvješću 

   Radio postaje Ploče za 2010. godinu  

s Izvješćem o radu Nadzornog   odbora 

 

     I. 

 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Radio postaje Ploče za 2010. godinu s 

Izvješćem o radu Nadzornog odbora 

 

 

 

Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik je zaključio sjednicu u 19,40 sati. 

 
 Sjednica je tonski snimana i snimak se čuva u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu. 

 

Zapisala: 

Sanja Marić 

Predsjednik: 

Mate Dugandžić 
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