
Z A P I S N I K 

26. sjednice Gradskog Vijeća Grada Ploča održane 05. travnja 2012. godine  u Pučkom 
otvorenom učilištu u Pločama. 
Sjed nica je počela u 08,30. 
  Nakon prozivke koju je izvršila stručna suradnica Sanja Marić, predsjednik Vijeća je utvrdio da 
je sjednici nazočno svih 13 vijećnika. 

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

Zdenko Mateljak i Goran Kovač, v.d. Pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Goran 

Radonić, v.d. Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša 

Mijo Vlahović, v.d. Pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Goran Ižotić, 

v.d. Pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman, stručna suradnica Sanja Marić, polaznik 

stručnog osposobljavanja Luka Radoš i predstavnici sredstava javnog informiranja. 

Uz poziv za sjednicu predložen je  

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća održane 16. ožujka 2012. godine 

2. Prijedlog gradonačelnika za promjenu Statuta grada Ploča 

3. Statutarna odluka o promjeni Statuta grada Ploča 

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o javnim priznanjima grada Ploča 

 

 

Predsjednik je dao na raspravu predloženi dnevni red. 

 

Vijećnik Ivo Karamatić  predložio je, u ime Kluba vijećnika SDP-a,  da predlagatelj povuče 3. 

točku koja glasi: „ Statutarna odluka o promjeni Statuta grada Ploča“ sa dnevnog reda današnje 

sjednice. 

Traži da se omogući  javna rasprava i  izjašnjavanje građana o ovom pitanju. 

Smatraju da se treba postići opći javni konsenzus oko promjene Dana grada i da građani moraju dati 

svoje mišljenje o ovom pitanju.  

Gradonačelnik Krešimir Vejić kao predlagatelj nije prihvatio prijedlog da se  3. točka koja 

glasi: Statutarna odluka o promjeni Statuta grada Ploča povuče  sa dnevnog reda današnje sjednice. 

Vijećnik Ante Ćopo predložio je da predlagatelj povuče 3. točku dnevnog reda koja glasi: :  

„Statutarna odluka o promjeni Statuta grada Ploča „sa dnevnog reda današnje sjednice, budući 

smatra da je suprotna Statutu grada Ploča. 

Predlagatelj nije prihvatio prijedlog vijećnika Ante Ćope. 

 

 

 

Predsjednik je dao na glasovanje predloženi dnevni red .  

 

Vijeće je većinom glasova sa  9 glasova za, a 4 se vijećnika nisu izjasnila donijelo 

 

 

 



D N E V N I    R E D 

 

 

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća održane 16. ožujka 2012. godine 

2. Prijedlog gradonačelnika za promjenu Statuta grada Ploča 

3. Statutarna odluka o promjeni Statuta grada Ploča 

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o javnim priznanjima grada Ploča 

 

 

 

 

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

 

 

I. TOČKA  DNEVNOG REDA 

Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća održane  16. ožujka 2012. godine 

 

Vijećnik Ante Ćopo upozorio je kako je u zapisniku sa 25. sjednice Gradskog vijeća izostavljeno 

upisati njegovo sudjelovanje u raspravi  u 8. točki dnevnog reda. 

Budući je primjedba osnovana, sukladno članku 116. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča 

ova ispravka uvrstit će se kao poseban privitak uz zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća. 

 

Vijeće je većinom glasova  sa 7 glasova za, 1 suzdržanim, a 5 se vijećnika nije izjasnilo donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća grada Ploča održane 16. ožujka 2012. godine. 

 

 

 

II. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog gradonačelnika za promjenu Statuta grada Ploča 

 

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

i same udruge proizašle iz domovinskog rata dale potporu ovoj inicijativi. 

U ime Odbora za Statut i Poslovnik stav Odbora dala je predsjednica Branka Mateljak. 

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

 

U  raspravi su sudjelovali  vijećnici Ante Ćopo, Ivo Karamatić, Zvonko Jerković, Toni Zmijarević, 

Ivica Pavlović, Dino Doboš, Ante Vuković, Mate Dugandžić i Stipe Dropulić. 

Nakon rasprave,  predsjednik Vijeća je konstatirao da je na sjednici nazočno 12 vijećnika. 

 

Vijeće je većinom glasova sa 9 glasova za, a 3 se vijećnika nisu izjasnila donijelo 

 



 

Z A K L J U Č A K 

o prijedlogu za promjenu Statuta Grada Ploča 

 

     I. 

Prihvaća se prijedlog gradonačelnika za promjenu Statuta Grada Ploča koji se odnosi na izmjenu 

članka 13. i dopunu Statuta člankom 13 a. 

     II. 

 

Pristupa se  promjeni Statuta Grada Ploča. 

     III. 

O promjeni Statuta neće se provoditi javna rasprava. 

     IV. 

Zadužuje  se Odbor za Statut i Poslovnik da utvrdi prijedlog promjene Statuta i podnese Gradskom 

vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

 

 

 

Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 15 minuta kako bi se sastao Odbor za Statut i 

Poslovnik. 

Nakon stanke Vijeće je nastavilo s  radom. 

 

III. TOČKA DNEVNOG REDA 

Statutarna odluka o promjeni Statuta Grada Ploča 

 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je u ime Odbora za Statut i Poslovnik predsjednica 

Branka Mateljak. 

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

 

Vijeće je većinom glasova sa 9 glasova za, a 3 se vijećnika nisu izjasnila donijelo 

 

STATUTARNU ODLUKU O PROMJENI STATUTA 
       GRADA PLOČA 
 
 



 
          Članak 1. 

Članak 13.Statuta Grada Ploča ( Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09) mijenja se tako da 

glasi: 

” Dan Grada je Dan zaštitnice Župe Ploče-Kraljice Neba i Zemlje koji se svečano obilježava 

zadnje nedjelje u mjesecu svibnju”. 

           Članak 2. 

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:  

”Dan održavanja Akcije iz Domovinskog rata “Zelena tabla-Mala bara”14. rujna svečano se 

obilježava kao spomen na veličanstvenu akciju iz Domovinskog rata. 

           Članak 3. 

Ova Statutarna odluka  stupa na snagu osmog dana od  objave u Službenom glasniku Grada 

Ploča. 

 

 

IV. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog odluke o izmjeni  i dopuni  Odluke o javnim priznanjima grada Ploča 

 

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

U ime Odbora za Statut i Poslovnik stav Odbora dala je predsjednica Branka Mateljak. 

 

Predsjednik Vijeća dao je na glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o javnim 

priznanjima Grada Ploča. 

 

Vijeće je većinom glasova  sa 9 glasova za, a 3 se vijećnika nisu izjasnila donijelo 

 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Ploča 

    Članak 1. 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 9/02 i 

10/09 ) članak 15. mijenja se tako da glasi: 

“Nagrada se svečano uručuje u sklopu proslave Dana Grada“. 

    Članak 2. 

Članak 16. Odluke mijenja se tako da glasi: 



“Postupak za dodjelu Nagrade svake godine pokreće Odbor objavljivanjem pozivnog 

natječaja za davanje prijedloga. 

Odbor utvrđuje prijedlog za dodjelu Nagrade i dostavlja Gradskom vijeću na 

odlučivanje“. 

    Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Ploča. 

 

Budući je iscrpljen dnevni red, predsjednik Vijeća je zaključio sjednicu u 10, 40 sati. 

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

 

 

 

 

Zapisali:                                                                                                            Predsjednik: 

Sanja Marić                                                                                                  Mate Dugandžić  

Luka Radoš                                                                       

 

 

 

 


