ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 20. prosinca 2013.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke

Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/13-01/06, Urbroj: 2137/24-13-1, od 11.
prosinca 2013. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,13 sati, pozdravio
nazočne i predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Gabrijela Gašparov Vedriš
3. Mladen Horvat
4. Đuro Kirin
5. Ivan Mikša
6. Vladimir Pintarić
7. Ankica Plečić
8. Branko Rođak
9. Renata Štefec
10. Radmila Švarba od 18.20 sati

Sjednici nisu nazočni:
1. Miroslav Tudić

b) ostali nazočni:
1. Ivan Derežić, općinski načelnik
2. Josip Tončić, pročelnik JUO
3. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar
Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
Branko Rođak daje ispravak na brojku koja se odnosi na ukupan broj komada tovljenih svinja
tako da se brojka „8.000“ zamjenjuje brojkom „28.000“.
S obzirom da više nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
„ZA“ prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Vladimir Pintarić: Postavlja pitanje vezano uz most u Limbušu, da li će se obnoviti?
Ivan Derežić: Hrvatske vode planiraju sanirati taj most, snimili su stanje, a općina je
preuzela obvezu označavanja mosta. Po katastarskoj izmjeri taj most je granica između dviju
općina.
Vladimir Pintarić: Tko kontrolira rad „SEGRADA“ prilikom sanacije ulica? Sve
utonjava, ne radi se kako bi se trebalo….
Ivan Derežić: Nositelj investicije su „KOMUNALIJE“. Sve mora biti sanirano do
zatvaranja gradilišta i mora se prijaviti svako oštećenje.
Uslijedila je kraća rasprava koja se svodila na probleme na koje mještani nailaze kod
sanacije ulica i prilaza.
Članica Općinskog vijeća Radmila Švarba dolazi u 18.20 sati.
S obzirom da više nije bilo nikakvih diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom u
18.40 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak predlaže nadopunu dnevnog reda, i to:
Točka 11. „Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Podravske Sesvete“, a ostale točke se pomiču po
daljnjem redoslijedu.
S obzirom da više nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je
da je Dnevni red jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi:

DNEVNI RED:
1. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Podravske
Sesvete u 2014. godini, i to:
-u osnovnom školstvu,
-u kulturi,
-u socijalnoj skrbi,
-u predškolskom odgoju i
-u sportu.
2. Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini.
3. Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini.
4. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu, sa
projekcijom za 2015. i 2016. godinu.
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5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete
za 2014. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Podravske
Sesvete.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Podravske
Sesvete i Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete,
8. Razmatranje i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Podravske Sesvete u 2013. godini
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Podravske Sesvete u 2014. godini
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke
županije
11. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Podravske Sesvete
12. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za listopad 2013.
godine.
13. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za studeni 2013. godine,
14. R a z l i č i t o.

Točka 1.
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području
Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, i to:
*******************************************************************
-Program u osnovnom školstvu:
Nakon uvodne riječi predsjednika Branka Rođak, obrazloženje Programa daje općinski
načelnik i navodi da su Programom planirane školske knjige ali da još ne znamo koliko će
njihova vrijednost biti pa se uzela prosječna cijena knjiga pomnožena brojem učenika. Pod
navedenom opremom i inventarom podrazumijeva se nabava kompjutera za informatičku
učionicu. Napominje da smo već jedanput donirali kompjutere i servisirali ih ali smo
obaviješteni da su potrgani.
Otvorena je rasprava.
U kraćoj raspravi navodi se da bi u školi trebalo bolje paziti na opremu.
S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, donesen PROGRAM potreba u osnovnom
školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
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-Program u kulturi:
Općinski načelnik obrazlaže da je prijedlog za iduću godinu na bazi 2013. godine te da
je udruga „BLAŽ LENGER“ tražila i manje nego ove godine tako da je prijedlog sljedeći:
KPU „MLADOST“ 30.000,00 kuna, PGU „BLAŽ LENGER“ 20.000,00 kuna, HFD
„SESVEČICE“ 70.000,00 kuna, općinske kulturne, sportske i druge društvene manifestacije
150.000,00 te obnova, zaštita i održavanje sakralnih i kulturno povijesnih spomenika i
objekata 250.000,00 kuna.
Otvorena je rasprava.
Računovodstveni referent Jasminka Miloš navodi da svaka udruga bez obzira što je u
Programu i Proračunu navedena svota donacije, moraju za svaku pojedinačnu isplatu dostaviti
zahtjev s naznakom iznosa traženih sredstava i namjenu korištenja. Po proteku godine svaka
udruga treba dostaviti konačno financijsko izvješće s dokazanom potrošnjom doniranih
sredstava.
S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM javnih
potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
-Program u socijalnoj skrbi:
Općinski načelnik obrazlaže program i ističe da nam je najveća nepoznanica
prijevoz srednjoškolaca za koji ne znamo da li će 2014. godine biti sufinanciran od strane
županije. Za sada je prijevoz organiziran tako da je besplatan za roditelje jer općina
sufinancira razliku cijene mjesečne karte. Virovitičko-podravska županija ne sudjeluje u
sufinanciranju tako da moramo više plaćati za učenike koji se školuju u Pitomači nego za one
koji se školuju u Đurđevcu.
Otvorena je rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, donesen PROGRAM potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
-Predškolski odgoj:
Računovodstveni referent Jasminka Miloš navodi da s obzirom na sadašnje podatke o
boravku djece u dječjim vrtićima možda neće biti dovoljno 40.000,00 kuna, pa je prijedlog da
se ova svota poveća na 50.000,00 kuna što je u otvorenoj raspravi i prihvaćeno.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova
„ZA“, sa predloženom izmjenom donesen PROGRAM javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
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-Program u sportu:
Općinski načelnik obrazlaže da su zahtjevi pojedinih udruga puno veći ali da se iz
proračuna može izdvojiti sredstava na bazi proračuna za 2013. godinu, tako da se za sportske
udruge predlaže ukupna svota od 320.000,00 kuna.
Otvorena je rasprava.

S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM javnih
potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Vladimir Pintarić: Postavlja pitanje u svezi nabave školskih knjiga jer je čuo da je
načelnik izjavio da su one nabavljene.
Općinski načelnik Ivan Derežić odgovara da to nije točno i da se to odnosi možda na
neke druge knjige, a ne školske. Vjerojatno će se iduće godine mijenjati udžbenici, a vidi se iz
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu da smo predvidjeli nabavu školskih knjiga. Za
školsku kuhinju treba se naći bolji model da djeca jedu kvalitetniju i zdraviju hranu. Naznake
su da će se prehrana organizirati preko privatnih firmi, a ne u sklopu škole pa ćemo vidjeti
kako će to funkcionirati i onda ćemo odlučivati o sufinanciranju.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini.
****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi zamolio je
općinskog načelnika da obrazloži program.
Općinski načelnik ističe da je imao sastanak s jednim konzultantom koji je radio u
Sloveniji i koji je imao uspješne projekte kod Europskih fondova, te koji je savjetovao da u
natječaju za izgradnju vrtića bude uključena i nabava opreme jer da iz njegovih iskustava kod
Fondova prolaze projekti iznad 7.500.000,00 kuna. Trebalo bi dati još izraditi troškovnik
opreme ali iz toga zaključujemo da se ova stavka proračuna mora povećati na 8.000.000,00
kuna što bi uključivalo izgradnju i opremanje vrtića. S druge strane povećat će se i
prihodovna strana na poziciji zaduživanja kod banaka. Troškove konzultanta također financira
Fond. Ovo povećanje je potrebno da bi se mogli pojaviti u svim budućim postupcima
natječaja.
Otvorena je rasprava.
Vladimir Pintarić pita čiji je objekat Karaula, i tko ga može koristiti, samo
pojedine udruge ili tko?
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Tončić odgovara da je katastarskom
izmjerom objekat Karaula uknjižen u vlasništvo Općine Podravske Sesvete koja je jedini
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vlasnik, a udrugama se daje samo na korištenje. Ove godine izvršena je i legalizacija tog
objekta.
S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon
glasovanja predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ sa
predloženim izmjenama donesen
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.

Točka 3.
Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Podravske Sesvete u 2014. godini
************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, objašnjenje po navedenom Programu iznio je
općinski načelnik Ivan Derežić koji ističe da je program predložen prema prosječnim
godišnjim troškovima ranijih godina s tim da kod izrade programa treba postupiti prema
preporukama Državne revizije.
Otvorena je rasprava.
Kako nije bilo rasprave predsjednik Vijeća Branko Rođak proveo je glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, koji
je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 4.
Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.
godinu, sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu
*************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstveni referent Jasminka Miloš
ističe da se u skladu s izmijenjenim Programom javih potreba u predškolskom odgoju, te
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture moraju za izmijenjene iznose
ispraviti pojedine pozicije prijedloga Proračuna. Ističe kako je unazad dvije godine renta
smanjena te da više niti ne dobivamo obračune rente. Vrlo je teško planirati proračun dvije
godine unaprijed s obzirom da se kod nas gotovo svakodnevno događaju promjene koje utječu
na planiranje.
Otvorena je rasprava.
Nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen

PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016.
godinu, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu
********************************************************************
Računovodstveni referent Jasminka Miloš navodi da s obzirom da se povećala stavka u
proračunu na poziciji zaduživanja u prijedlogu ove Odluke u članku 5. brojka
„11.000.000,00“ zamjenjuje se brojkom „13.000.000,00“. Ovaj iznos ne znači da se općina
toliko zadužila ili da će se zadužiti ali potrebno tu svotu utvrditi u odluci o izvršavanju
proračuna radi budućih natječaja kod banaka jer bez toga ne može niti započeti proces
zaduživanja.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o
izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu, koja je ujedno sastavni
dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na
području Općine Podravske Sesvete
*******************************************************
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Josip Tončić daje obrazloženje da se ova
odluka temelji na preporuci nalaza državne revizije što se može i vidjeti u nalazu revizije što
su je članovi Općinskog vijeća primili u sjedničkim materijalima. Ističe da se promijenio i
zakon o javnoj nabavi u djelu iznosa do kojeg se moraju prikupljati ponude ili provoditi
natječaji.
Otvorena je rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesena
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora na području Općine Podravske Sesvete koja je ujedno i sastavni
dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 7.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Podravske Sesvete i
Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete
************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika vijeća pročelnik Josip Tončić navodi da se uvid u Plan
može izvršiti u prostorijama Općine.
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Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik je proveo glasovanja i utvrdio da je
sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen Plan zaštite i spašavanja Općine
Podravske Sesvete i Plan civilne zaštite Općine Podravske Sesvete, koji su ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 8.
Razmatranje i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini
******************************************************************
Kratko obrazloženje oko potrebe donošenja navedene Analize koju su vijećnici primili u
materijalima sa sazivom, iznio je pročelnik JUO Josip Tončić, te je otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRAŽANA“, donesena Analiza stanja
Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koja
je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 9.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini
**********************************************************************
Nakon predsjednikove uvodne riječi kratko obrazloženje oko potrebe donošenja
navedenih Smjernica podnio je pročelnik JUO Josip Tončić.
Kako je Prijedlog odluke bio dostavljen vijećnicima sa materijalima uz saziv,
predsjednik je otvorio raspravu.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da su sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesene
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Podravske Sesvete u 2014. godini koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 10.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije
***************************************************************************
Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je kratko
obrazloženje dao pročelnik JUO koji navodi da je izvješće bilo dostavljeno sa sazivom i da
smo već postupili po nekoliko preporuka državne revizije, a tako ćemo i nastaviti. Trebamo
točno utvrditi nerazvrstane ceste i uknjižiti njihovu vrijednost.
Predsjednik je otvorio raspravu.
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S obzirom da nije bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ usvojeno Izvješće
o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave Koprivničko-križevačke županije, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 11.
Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Podravske Sesvete
**********************************************************************
Pročelnik JUO Josip Tončić obavještava prisutne da je upućen javni poziv 3 firmama za
povjeravanje obavljanja održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podravske
Sesvete, te je zamolio da Branko Rođak kao predsjednik Povjerenstva da izvješće sa otvaranja
i ocjene pristiglih ponuda.
Branko Rođak pročitao je zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda te navodi da su pristigle
dvije ponude od kojih je ponuda Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar u iznosu 321.945,00 kuna
koja time prelazi procijenjenu vrijednost 300.000,00 kuna (bez PDV-a), te je stoga izabrana
ponuda „CESTE“ d.d. Bjelovar od 296.564,64 kuna koja je zadovoljila uvjete natječaja.
Radovi koji će se izvoditi fakturirat će se prema stvarnim troškovima izvedenih radova.
Općinski načelnik ističe da se ovi radovi odnose na krpanje i „presvlačenje“ asfalta.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo rasprave, provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o
izboru osobe za povjeravanje obavljanja održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 12.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za listopad 2013. godine
**********************************************************************
Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu,
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Točka 13.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za studeni 2013. godine
*******************************************************************
Navedeno izvješće bilo je dostavljeno nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu,
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu.
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Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Točka 14.
Različito
**************
Pročelnik JUO Josip Tončić izvijestio je članove Općinskog vijeća da je pristigla
zamolba studentice Petre Šerbeđija kojom se obraća Općinskom vijeću s molbom povećanja
stipendije jer bi uz redovan studij na Filozofskom fakultetu u Rijeci upisala i izvanredni studij
knjižničarstva, ali bez financijske pomoći to nije moguće.
S obzirom da je iznos stipendije utvrđen za svakog korisnika jednako i ne može se
mijenjati prijedlog je da se studentici Petri Šerbeđija 50% mjesečnog iznosa stipendije
odobri kao pomoć koja će se isplaćivati mjesečno zajedno sa stipendijom.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova
„ZA“ odobrena novčana pomoć studentici Petri Šerbeđija u 50%-tnom iznosu mjesečne
stipendije.
Općinski načelnik obavještava prisutne da je u kalendarima koji će se dijeliti mještanima
općine povodom predstojećih blagdana stavljena i obavijest od ŽUC-a o čišćenju cestovnog
pojasa. Priložena je i obavijest o održavanju poljskih puteva kao i obavijest o dovoženju
smeća na smetlište Šarje koje će od 15.01.2014. biti moguće samo u određeno vrijeme.
Na kraju općinski načelnik čestita svima predstojeće blagdane te se zahvaljuje na
korektnoj suradnji.
Predsjednik općinskog vijeća se također zahvaljuje na suradnji, te svima želi sve najbolje
za Božić i Novu godinu.
Predsjednik se zahvaljuje nazočnima na odazivu i završava sjednicu u 20,40 sati.

ZAPISNIČAR:

Jasminka Miloš

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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