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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 28.studenog 2012.godine u Pučkom 
otvorenom učilištu. 
 Sjednica je počela u 8,35 sati. 
 Sjednicom je predsjedavao Mate DugandžićpredsjednikGradskogvijeća. 

Nakon prozivke koju je izvršila stručna suradnica Sanja Marić predsjednik Vijeća je 
konstatirao da je današnjoj sjednici nazočno 12 vijećnika. 

Odsutan je bio vijećnik Ivan Pavlović-opravdano. 
 Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: zamjenikgradonačelnika  Zdenko Mateljak , 
stručna suradnica Sanja Marić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravuGoran 
Radonić,v.d. pročelnika Službe za proračun i financije Mijo Šuman,v.d.pročelnika Upravnog 
odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Goran Ižotić, djelatnici u Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje,komunalni sustav i zaštitu okoliša Mladenko Musulin i Čestislava 
Visković, direktor T.D.“ Komunalnog održavanja“ d.o.o. Josip Ižotić i djelatnik Goran Štrbić, 
ravnatelj JU „Izvor“ Đino Zmijarević i predsjednik Upravnog vijeća JU „Izvor“ Jerolim Vladimir, 
ravnatelj Doma športova Ploče Pero Cvitanović, v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 
Ploče Ivica Kostanić, polaznici stručnog osoposobljavanja u Upravnom odjelu za lokalnu 
samoupravu Kristina Musulin i Jurica Marić, predstavnik medija Miroslav Barbir (Radio 
postaja Ploče). 
 Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o dobivenim odgovorima na 
postavljena vijećnička pitanja. 
 
 Vijećnik Ivo Karamatić u ime Kluba vijećnika SDP-a nije zadovoljan pisanim 
odgovorom na pitanje vezano za pozive dopisnika medija na sjednice Gradskog vijeća. U 
svoje osobno ime nije zadovoljan pisanim odgovorom o odnosima sa kupcem „Brodometal“, 
g. Bašićem, te traži detaljniji odgovor i da se vijećnicima dostavi ugovor o kupoprodaji. 
Također, u osobno ime nije zadovoljan odgovorom u svezi garancije “Hoteli Jadran“, te traži 
da mu se dostave dokumenti odvjetnika koji zastupaju Grad do sljedeće sjednice Gradskog 
vijeća. 
 Vijećnik Toni Zmijarević nije zadovoljan odgovorom vezanim uz postojanje pontona u 
Baćini, te traži da mu se dostavi dokument koji potvrđuje da li je dodijeljena koncesija na isto. 
Također nije zadovoljan odgovorom na drugo pitanje u svezi pješačkog prijelaza na državnoj 
cesti u Stablini, te traži da Gradonačelnik poduzme određene mjere u svrhu rješavanja ovog 
problema. 
 Vijećnik Ante Ćopo nije zadovoljan odgovorom na dopunsko pitanjeu svezi štete 
nastale poplavama na području Grada Ploča i Grada Opuzena. Nezadovoljan je i odgovorom 
na pitanje koje se tiče subvencije prijevoza učenika sa šireg gradskog područja za školsku 
godinu 2012/13, smatra da odgovor nije istinit budući da ima saznanja da iz proračuna 
Grada nisu isplaćene subvencije za isti. Vijećnik također nije zadovoljan odgovorom na 
pitanje o povlačenju Zaključka Klasa: 363-01/11-03/30, Ur.broj:2165-9.12-2, od 2. svibnja 
2012. godine o izgradnji prodajnog prostora unutar tržnice u Pločama, te smatra da su papiri 
nelegalni i da je Zaključak i dalje na snazi. 
 Vijećnik Dino Doboš kaže kako nije dobio pisani odgovor na treće pitanje vezano uz 
sanaciju prometnica u užem dijelu Grada Ploča. Nije zadovoljan ni pisanim odgovorom na 
pitanje što je trgovačkim centrom  „Porto Tolero“. Smatra da Grad i dalje treba imati pravni 



interes prema prodanoj parceli bez obzira što ona nije više u njegovom vlasništvu. Također 
želi ažurnost Grada po pitanju izgradnje i postavljanja objekata na vidikovcu iznad Baćinskih 
jezera, te nije zadovoljan odgovorom na pitanje zašto se još nije uklonio nelegalno sagrađen 
objekt pored PBZ-a, na Trgu kralja Tomislava. 
 Vijećnik Jozo Žderić nije zadovoljan pisanim odgovorom te traži od Gradonačelnika da 
se izjasni koji će se konkretni potezi napraviti u rješavanju pitanja tunela u Stablinskoj ulici. 

 

Vijećničkapitanja 
 

Vijećnik Dino Doboš 

Pitanje za gradske službe ili  gradonačelnika 

1.      Povodom medijskih napisa vezano za tvrtku koja je postavila kontejnere za odlaganje 
rabljene odjeće, a koja govore da ta tvrtka protupravno i protiv svih moralnih načela 
koristi humanitarne institucije u cilju ostvarivanja vlastite financijske dobiti, zanima me 
šta je Grad Ploče i njegove službe učinile po tom pitanju? Da li su se povukle mjere 
uklanjanja spornih kontejnera, a ako nisu kad se to misli učiniti? 
  
Molim odgovor u pisanom obliku. 
  

  

Vijećnik Ante Ćopo 

  
Gosp. gradonačelniku 

1.      Tko je vlasnik ambulante u Kominu? Zašto i zbog čega je izvršena prenamjena 
prostora unutar ambulante? Tko je to odobrio i zašto? 

Gosp. gradonačelniku 

2.      Gdje je zapelo na putu Banja-Komin? 
3.      Dopunski odgovor u svezi isplate štete za područje Grada Opuzena. 

  

Gosp. Gradonačelniku, Predsjedniku Gradskog vijeća i Dogradonačelniku 
Kovaču 

1.      Iako ste putem vijećničkih pitanja upoznati sa situacijom u Ulici Kralja Tomislava u 
Kominu, iako ste i pisanim putem upozoreni od strane zainteresiranih stanara, 
činjenica je da Grad ništa nije učinio. Smatrate li se odgovornima u slučaju da dođe do 
fizičkog sukoba ili bilo koje vrste nasilja zbog tog problema? 

  
  
  

Vijećnik  Toni Zmijarević 

  
Pitanje  gradonačelniku 

  



1.      Da li Grad ima otvoreni račun u nekom ugostiteljskom objektu u Pločama? Molim 
da mi se dostave podaci koliko je Grad do sada platio računa ugostiteljskim objektima 
na području Grada za svaki objekt ponaosob. 
2.      Koliko su koštale stepenice od kuće Gradonačelnika do jezera Birina i da li je istina 
da će se graditi i dječje igralište pored Gradonačelnikove kuće? Koliko će ukupno 
koštati Grad  svi ti zahvati uređenja okoliša Gradonačelnikove kuće. 
  
Molim pisane  odgovore. 
  

Vijećnik Ivo Karamatić  
  

Pitanje gradonačelniku 

        
1.      Vašom odlukom je sporazumno za troje radnika upravnih tijela isplaćena 
otpremnina znatno veća od zakonom propisane. Sredstva za istu kao i sredstva za 
davanja na istu (porezi, prirezi, doprinosi) su trebala biti predviđena proračunom 
Grada Ploča. S obzirom da je nalaz Državne revizije ustanovio nepravilnosti kod 
isplate iste i da će po istom nalazu Grad Ploče imati znatne dodatne troškove (po 
informacijama koje imam više stotina tisuća kuna) postavljam pitanje 
Gradonačelniku da li su obveze po prethodno navedenom izvršene i temeljem čega 

  

s obzirom da navedena sredstva nisu osigurana proračunom. Tko je odgovoran za 
navedeno i koje su mjere poduzete? (pisani odgovor) 

     
  

 Pitanje gradonačelniku 

  
2.       Imajući u vidu da su kapaciteti polulegalnog odlagališta otpada „Lovornik“ 
ograničeni i da mogućnost odlaganja otpada na isti postaje sve upitnija, a s obzirom 
da na isti otpad odlažu i općine Gradac i Slivno, uvažavajući sve prethodne odluke i 
zaključke ovog Gradskog Vijeća vezano za isto molim odgovor na sljedeće pitanje: 
Šta je u 2012. godini napravljeno po pitanju sanacije i zatvaranja gradskog deponija 
„Lovornik“ ? Sa kolikim iznosom su općine Gradac i Slivno sufinancirale isto 
temeljem potpisanih sporazuma? Da li se osjećate odgovornim za isto neodrživo 
stanje i štete koje trpi ovaj Grad zbog nečinjenja? 

  

  

Vijećnik Ante Vuković (HDZ) 

Pitanje za Gradonačelnika ili relevantni Upravni odjel 

S obzirom da se već godinama vuče pitanje razgraničenja Grada Ploča i Grada Opuzena, 
poznato je da je zadnja informacija da će o tome odlučiti arbitraža koju imenuje Vlada. 



Stoga, pitam sljedeće: Da li ima nekih novih informacija što se tiče tog našeg problema? Tko 
su članovi arbitražnog tima koji će odlučivati o tom našem problemu? 

 Uz poziv za sjednicu predložen je  

 
            D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Gradskog vijeća održane 26. rujna 2012.godine i 30. 

sjednice održane 1. listopada 2012.godine , 

2. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Ploča, 

3. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada 

Ploča, 

4. Donošenje odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ploča, 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Ploča, 

6. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Ploča za financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća grada Ploča u 2012. godini, 

7. Donošenje zaključka o radnom vremenu ugostiteljskih djelatnosti, 

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine 

T.D.“Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče, 

9. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU“Izvor“ za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine 

s izvješćem o radu Upravnog vijeća, 

10. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine Pučkog 

otvorenog učilišta, 

11. Financijsko izvješće Doma športova Ploča s opisom za prvo polugodište 2012. godine 

i Izvješće o prihodima i rashodima za prvo polugodište 2012. godine, 

 
 
   
 
 Predsjednik je dao na raspravu predloženi dnevni red. 
 Vijeće je sa 12 glasova (jednoglasno) donijelo  

  
 

 

 



D N E V N I   R E D 
1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Gradskog vijeća održane 26. rujna 2012.godine i 30. 

sjednice održane 1. listopada 2012.godine , 
 

2. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Ploča, 

 
3. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada 

Ploča, 
 

4. Donošenje odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ploča, 
 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Ploča, 

 
6. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Ploča za financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća grada Ploča u 2012. godini, 
 

7. Donošenje zaključka o radnom vremenu ugostiteljskih djelatnosti, 
 

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine 
T.D.“Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče, 

 
9. Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU“Izvor“ za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

godine s izvješćem o radu Upravnog vijeća, 
 

10. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine Pučkog 
otvorenog učilišta, 

 
11. Financijsko izvješće Doma športova Ploča s opisom za prvo polugodište 2012. godine i 

Izvješće o prihodima i rashodima za prvo polugodište 2012. godine, 
     

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



I.TOČKA DNEVNOG REDA 
 Usvajanje zapisnika 29. sjednice Gradskog vijeća održane 26. 
rujna 2012. godine i 30. sjednice održane 1. listopada 2012.godine 
 

 Vijeće jejednoglasno ( sa 12 glasova za) donijelo  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 Usvaja se zapisnik 29. sjednice Gradskog vijeća održane 26. rujna 2012. 
godine  i  30. sjednice održane 1. listopada 2012. godine.  

 
 
 
II.TOČKA DNEVNOG REDA 

 Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Ploča 

 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je v.d. pročelnika Upravnog odjela 
zalokalnu samoupravu Goran Radonić. 
 Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Odbora Mate Duganđžić. 
 Stav  Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Ćopo. 
 Predsjednik vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 9 vijećnika. 
 Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 8 glasova za  i 1 suzdržanim) donijelo  

 

 Procjenu  ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Ploča 

 
 

III.TOČKA DNEVNOG REDA 
 Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne 
zaštite Grada Ploča 
 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog rada iznio je v.d. pročelnikaUpravnog odjela za 
lokalnu samoupravu Goran Radonić. 
 Stav Odbora za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Odbora Mate Duganđžić. 
 U ime Kluba vijećnika SDP-a stav je iznio vijećnik Ante Ćopo. 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 10  vijećnika. 
 Nakon rasprave Vijeće jejednoglasno (sa 10 glasova za) donijelo 
 

 
 



O D L U K U 

 

o donošenju Plana zaštite i spašavanja  Grada Ploča s Planom civilne zaštite 
Grada Ploča 

 

 
 
 
IV.TOČKA DNEVNOG REDA 

 Donošenje odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Ploča 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je v.d. pročelnika Upravnog odjela za 
lokalnu samoupravu Goran Radonić. 
 Stav Odbora  za društvene djelatnosti iznio je predsjednik Odbora  Mate Duganđžić. 
 U ime Kluba vijećnika SDP-a stav iznosi Ante Ćopo. 
 Predsjednik vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 12 vijećnika. 
 Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 3 suzdržanim) donijelo 
  

    ODLUKU 

 

o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ploča 
 
 

 
 

V. TOČKA DNEVNOG REDA 
 Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Ploča 

 
Predsjednik Vijeća odredio je stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Vijeće je nastavilo s radom. 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dala je djelatnica Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Čestislava Visković. 
Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 

prirodnog okolišaiznio je predsjednik Odbora Jozo Žderić. 
 U ime Kluba vijećnika SDP-a stav je iznio vijećnik Ivo Karamatić. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević, Ivo Karamatić, predsjednik 
Gradskog vijeća Mate Duganđžić i djelatnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i zaštitu okoliša Čestislava Visković. 
 Predsjednik vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 11 vijećnika. 
 Vijeće je sa 11 glasova za (jednoglasno) donijelo 

 
ODLUKU 

 
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča 



VI. TOČKA DNEVNOG REDA 
 Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Ploča za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća grada 
Ploča u 2012. godini 

 
Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

proračun i financije Mijo Šuman. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je vijećnik Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Vuković i Dino Doboš. 
Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za ) donijelo 
 

 

O D L U K U 
 

o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Ploča 
za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova 

Gradskog vijeća Grada Ploča u 2012. godini 
 

     
 

 

VII. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Donošenje zaključka o radnom vremenu ugostiteljskih djelatnosti 
  
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je v.d. pročelnika upravnog odjela za 
gospodarstvo i društvene djelatnosti Goran Ižotić. 

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

U raspravi su sudjelovali vijećnici Dino Doboš,Ivo Karamatić, Toni Zmijarević, Stipe 
Dropulić, Ante Vuković, Josip Žderić, Ante Ćopo i predsjednik Gradskog vijeća Mate 
Duganđžić. 

Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova (sa 9 glasova za i 2 suzdržana) donijelo 
 

 
Z A K LJ U Č A K 

    

o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti 
 

             Članak 1. 
 Ugostiteljski objekti iz skupine 4 – barovi, za vrijeme vikenda ( petak i subota ) mogu raditi do 
02,00 sata uz reprodukciju glazbe do 01,00 sat. 
 
 
 

     
 



VIII. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
godine T.D.“Komunalno održavanje“ d.o.o. Ploče 

 

 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je direktor T.D. „Komunalno održavanje“ 
d.o.o. Josip Ižotić. 
 Stav Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Jozo Žderić. 
 U raspravi su sudjelovali vjećnici Ante Vuković, Ivo Karamatić, Ante Ćopo, Josip Žderić, 
Zvonko Jerković i predsjednik Gradskog vijeća Mate Duganđžić. 
 Nakon rasprave vijeće je jednoglasno (sa 11 glasova za) donijelo 
 
     

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

povodom   Izvješća o radu i financijskog izvješća T.D.“Komunalno 
održavanje“ d.o.o.  za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine  

 
Prima se na znanjeIzvješće o radu i financijsko izvješće T.D.“Komunalno održavanje“ 

d.o.o.  za razdoblje siječanj-lipanj 2012. Godine. 
 

      
   

 IX. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Financijsko izvješće i Izvješće o radu JU“Izvor“ za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. godine s izvješćem o radu Upravnog vijeća 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda daoje ravnatelj JU „Izvor“ Đino Zmijarević.
 Stavodbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unapređenje 
prirodnog okoliša iznio je predsjednik Odbora Jozo Žderić. 

Stav Kluba vijećnika SDP-a iznio je Ivo Karamatić. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević,  Ante Ćopo, v.d. pročelnika Službe za 

proračun i financije Mijo Šuman i ravnatelj JU „Izvor“ Đino Zmijarević. 
Nakon rasprave Vijeće jevećinom glasova (sa 10 glasova za i 1 suzdržanim) donijelo 

 
 

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

povodom Financijskog izvješća, Izvješća o radu i Izvješća o radu 
Upravnog vijeća JU „Izvor“ za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine  

 
Prima se na znanjeFinancijsko izvješće, Izvješće o radu i Izvješće o radu Upravnog 

vijeća JU „Izvor“ za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine  

 
 
 



X. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
godine Pučkog otvorenog učilišta 
 Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je v.d. ravnatelja Pučkog otvorenog 
učilišta Ivica Kostanić. 
 Stav Odbora za društvene djelatnostiiznio je predsjednik Mate Duganđžić. 
 U ime Kluba vijećnika SDP-a stav je iznio vijećnik Ante Ćopo. 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici Toni Zmijarević, Ante Ćopo, Jozo Žderić, Dino Doboš, 
Stipe Dropulić, Josip Žderić i predsjednik Gradskog vijeća Mate Duganđžić. 
 Predsjednik Vijeća utvrdio je kako je sjednici nazočno 10 vijećnika. 
 Nakon rasprave Vijeće jevećinom glasova (sa 8 glasova za, a 2 vijećnika se nisu 
izjasnila) donijelo 
 

    Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

povodom Izvješća Pučkog otvorenog učilišta o financijskom 
poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine 

 
 

 Prima se na znanjeIzvješće Pučkog otvorenog učilišta o financijskom poslovanju za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine. 
 
 

 
XI. TOČKA DNEVNOG REDA 

 Financijsko izvješće Doma športova Ploča s opisom za prvo polugodište 
2012. godine i Izvješće o prihodima i rashodima za prvo polugodište 2012. 
godine 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je ravnatelj Pero Cvitanović. 
Stav Kluba vijećnika SDP-a u svezi ove točke dnevnog reda  iznio je vijećnik Ivo 

Karamatić. 
Vijeće je sa 10 glasova za (jednoglasno) donijelo 
 

 

ZAKLJUČAK 
povodom Financijskog izvješća Doma športova Ploče s opisom za prvo 
polugodište 2012. godine i Izvješća o prihodima i rashodima za prvo 

polugodište 2012. godine  
 

 Prima se na znanje Financijsko izvješće Doma športova Ploče s opisom za prvo 
polugodište 2012. godine i Izvješće o prihodima i rashodima za prvo polugodište 2012. 
godine.  

 
 
 



 
Budući je iscrpljen dnevni red predsjednik je zaključio sjednicu u 12,45 sati. 
 
 
Zapisala         Predsjednik 
Sanja Marić        Mate Dugandžić 

 
 

 
 
 

 
 
 


