
       KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                                             
       O P Ć I N A   P L A Š K I                                                                           

                OPĆINSKO VIJEĆE                                        

Klasa : 022-01/15-01/87                 

Urbroj: 2133/14-03-15-2 

Plaški, 18.12.2015. 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 

s 17.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLAŠKI  održane dana 18.12.2015. godine (petak) 
u prostorijama EKO-INFO centra (zgrada Knjižnice i čitaonice) 

 
Sjednica je počela sa radom u 14:30sati. 

Sjednici je nazočilo 10 vijećnika i to: RADMILA MEDAKOVIĆ, VLATKO KULIĆ,  IVICA KLEČINA,  ĐURĐA 
DRAGAŠ, DARIJO KNEŽEVIĆ, SLAĐANA BUNJEVAC, MILAN ŠUPICA, PERO VUKAS, IVAN ŠEGO i 
ANĐELKO LOZIĆ. 

Odsutni vijećnici: Ljubica Vijačkić 

Ostali prisutni: Pero Damjanović – općinski načelnik, Mara Šupica – zamjenica općinskog načelnika iz reda srpske 
nacionalne manjine i Slavko Šušnjić – pročelnik JUO-a Općine Plaški   

Predsjednica Općinskog vijeća Slađana Bunjevac po izvršenom prozivanju utvrđuje da  je sjednici nazočno 10 od 
11 vijećnika,  da postoji kvorum i da rad sjednice može početi te predlaže slijedeći 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški održane 30.10.2015. godine; 

2. Aktualni sat; 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu; 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu; 

5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2015. godinu; 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu; 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2015. 
godinu; 

8. Donošenje Zaključka o odobrenju počeka plaćanja komunalnog doprinosa za obveznika Montania – 
planinski ribnjaci d.o.o. Zagreb; 

9. Donošenje Suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o financijskoj pripomoći iz proračunskih 
sredstava  Općine Plaški susjednoj Općini Saborsko; 

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa predškole za 2016. godinu; 

 



11. Donošenje Odluke o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenčad u 2016. 
godini; 

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica za 2016. 
godinu; 

13. Donošenje Odluke o korištenju novčanih sredstava od prodaje kuća i stanova u Općini Plaški za 
2016. godinu; 

14. Donošenje Odluke o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2016. godinu; 

15. Donošenje Odluke o namjeni korištenju novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu;  

16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plaški za financiranje političkih 
stranaka Općinskog vijeća Općine Plaški za 2016. godinu; 

17. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za popis i procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Općine Plaški; 

18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu; 

19. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 

20. Donošenje Socijalnog programa Općine Plaški za 2016. godinu; 

21. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Plaški; 

22. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Plaški 
za 2016. godinu; 

23. Donošenje Proračuna Općine Plaški za 2016. godinu i projekcija za 2017.- 2018. godinu; 

24. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu; 

25. Različito. 

Predsjednica vijeća predlaže dopunu dnevnog reda s dvije nove točke. Prijedlog je usvojen jedoglasno te Dnevni 
red sada glasi: 

1. Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški održane 30.10.2015. godine; 

2. Aktualni sat; 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu; 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture za 2015. godinu; 

5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2015. godinu; 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu; 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2015. 
godinu; 

8. Donošenje Zaključka o odobrenju počeka plaćanja komunalnog doprinosa za obveznika Montania – 
planinski ribnjaci d.o.o. Zagreb; 

9. Donošenje Suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o financijskoj pripomoći iz proračunskih 
sredstava  Općine Plaški susjednoj Općini Saborsko; 

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa predškole za 2016. godinu; 

11. Donošenje Odluke o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenčad u 2016. godini; 

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica za 2016. godinu; 

13. Donošenje Odluke o korištenju novčanih sredstava od prodaje kuća i stanova u Općini Plaški za 2016. 
godinu; 

14. Donošenje Odluke o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2016. godinu; 



15. Donošenje Odluke o namjeni korištenju novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu;  

16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plaški za financiranje političkih 
stranaka Općinskog vijeća Općine Plaški za 2016. godinu; 

17. Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za popis i procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Općine Plaški; 

18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu; 

19. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu; 

20. Donošenje Socijalnog programa Općine Plaški za 2016. godinu; 

21. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Plaški; 

22. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Plaški 
za 2016. godinu; 

23. Donošenje Proračuna Općine Plaški za 2016. godinu i projekcija za 2017.- 2018. godinu; 

24. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu; 

25. Donošenje Prethodne suglasnosti na Odluku tvrtke Veks d.o.o. o uvođenju naknade za razvoj; 

26. Izvješće o provedenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama s očitovanjem 
općinskog načelnika; 

27. Različito. 

 

Nakon izvršenih izmjena i dopuna, predsjednica Dnevni red daje na glasanje te je isti jednoglasno usvojen 9 
glasova ZA (u trenutnu glasanja jedan vijećnik nije prisustvovao sjednici). 

A.d. 1.  

 Usvajanje Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški održane 30.10.2015. godine 

Predsjednica Vijeća daje Zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća na raspravu. Pročelnik JUO-a Slavko 
Šušnjić uočio je tehničku pogrešku u Zapisniku s 16. sjednice Općinskog vijeća u A.d. 5. te traži da se izvrši 
izmjena odnosno dopuna koja tako izmijenjena i dopunjena glasi:   

„Nakon kraćeg izlaganja moli Općinsko vijeće da donese Odluku o otpisu predmetnih potraživanja u iznosu od 
981,12 kn a vezano za utrošak vode. Navedeni iznos bio je predmetom sudskog postupka te je temeljem pra-
vomćnog Rješenja  okončan ovršni postupak nad osobnim prihodima gdin-a Šupice, tj. nad njegovom mirovinom.“ 

Nakon završene rasprave Predsjednica Vijeća izmijenjen i dopunjen Zapisnik daje na glasanje te je isti 
usvojen jednoglasno s 9 glasova ZA (u trenutku glasanja jedan vijećnik nije prisustvovao sjednici). 

 

A.d. 2. 

Aktualni sat 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu po aktualnom satu. U raspravi su sudjelovali: vijećnici Pero Vukas, Ra-
dmila Medaković, i Slađana Bunjevac te općinski načelnik Pero Damjanović i pročelnik JUO-a Općine Plaški 
Slavko Šušnjić. Rasprava je vođena oko slijedećih tema: 

- Imovina Općine Plaški, 

- dug Općine Plaški poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, 

- javna rasvjeta u ulici Nikole Tesle; 

- proračun Općine Plaški (rebalans, izvršenje i plan), 

Nakon završene rasprave predsjednica Vijeća Slađana Bunjevac informira vijećnike kako je sada nezavisna 
vijećnica, više nije član stranke te da je o svom statusu pismeno obavijestila Općinu Plaški i općinskog  načelnika. 
Nakon završenih izlaganja predsjednica zaključuje raspravu po aktualnom satu. 

 



A.d. 3. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu 

Izvjestiteljica po ovoj točki zamjenica općinskog načelnika  Mara Šupica, upoznaje vijećnike s izmjenama 
i dopunama ovog Programa. 

 Nakon izlaganja točka stavljena na raspravu. Budući da rasprave nije bilo Odluka o izmjenama i 
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stavljena na glasanje te je ista i 
usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA (u trenutku glasanja jedan vijećnik nije prisustvovao sjednici). 

 

A.d. 4. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu 

Izvjestiteljica po ovoj točki zamjenica općinskog načelnika  Mara Šupica, upoznaje vijećnike predmetnim 
izmjenama i dopunama. Nakon izlaganja otvorena rasprava te kako se nitko nije javio za riječ Odluka o izmjenama 
i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stavljena na glasanje 
te je ista usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA (u trenutku glasanja jedan vijećnik nije prisustvovao sjednici). 

 

A.d. 5. 

Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Socijalnog programa za 2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica upoznaje vijećnike sa sadržajem Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 
2015. godinu. Budući da nije bilo rasprave točka stavljena na glasanje te je ista usvojena jednoglasno s 9 
glasova ZA (u trenutku glasanja jedan vijećnik nije prisustvovao sjednici).  

 

A.d. 6. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica upoznaje vijećnike s razlozima i sadržajem izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Plaški. Nakon završenog izlaganja otvorena rasprava po ovoj točki dnevnog reda. Vijećnik Pero Vukas, 
predsjednik Povjerenstva za proračun i financije u ime narečenog  Povjerenstva ulaže  

Amandman: 

- poziciju R024-3 (Rashodi za usluge)                                 smanjiti za 500,00 kn; 

- poziciju R035 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)       smanjiti za 2000,00 kn; 

- poziciju R026-1 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)    povećati za 2500,00 kn. 

 

Predsjednica vijeća daje amandman na glasanje. Isti usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. Budući da nije bilo 
rasprave po ovoj točki dnevnog reda, Izmjene i dopune Proračuna stavljene na glasanje te su izglasane 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 7. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2015. 
godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica kratko obrazlaže sadržaj Odluke. Rasprave nije bilo. Odluka usvojena 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

 

 



A.d. 8. 

Donošenje Zaključka o odobrenju počeka plaćanja komunalnog doprinosa za obveznika Montania – 
planinski ribnjaci d.o.o. Zagreb 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO-a Općine Plaški Slavko Šušnjić. Upoznaje 
vijećnike s detaljima ovog Zaključka.  

Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Pero Vukas i Slavko Šušnjić točka stavljena na glasanje te 
ista usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 9. 

Donošenje Suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o financijskoj pripomoći iz proračunskih 
sredstava  Općine Plaški susjednoj Općini Saborsko 

Općinski načelnik upoznaje vijećnike s razlozima koji su doveli do predlaganja ove Odluke. Općina 
Saborsko je u blokadi, treba financijsku pomoć. Općina Plaški pomogla je u granicama svojih mogućnosti. 

Budući da nije bilo rasprave točka stavljena na glasanje te je usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 10. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa predškole za 2016. godinu 

 

 Pročelnik JUO-a Općine Plaški Slavko Šušnjić je izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda. Nakon 
završenog izlaganja otvorena rasprava u kojoj su sudjelovali: Pero Vukas, Slavko Šušnjić, Pero Damjanović i 
Vlatko Kulić. 

 Odluka o sufinanciranju Programa predškole za 2016. godinu usvojena jednoglasno 10 glasova ZA. 

 

A.d. 11. 

Donošenje Odluke o financijskoj jednokratnoj pripomoći roditeljima za novorođenčad u 2016. godini 

Općinski načelnik Pero Damjanović u svom izlaganju ističe da Općina Plaški raspolaže s većim 
financijskim sredstvima u odnosu na prethodne godine te da je iz tog razloga odlučeno povećati jednokratnu 
financijsku pripomoć s 1250, 00 kn na 1500,00 kn. 

Budući da nakon završenog izlaganja nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda ista je stavljena na 
glasanje te je usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 12. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica za 2016. godinu 

 Pročelnik JUO-a Slavko Šušnjić izvještava vijećnike o sadržaju ove Odluke. Nakon izlaganja općinski 
načelnik ulaže amandman, tj. predlaže da se iznos sufinanciranja s dosadašnjih 150,00 kn povisi na 200,00 kn. 
Amandman prihvaćen jednoglasno s 10 glasova ZA.  

Kako nije bilo rasprave točka stavljena na glasanje te je ista i usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA.  

 

A.d.13. 

Donošenje Odluke o korištenju novčanih sredstava od prodaje kuća i stanova u Općini Plaški za 2016. 
godinu 

 Pročelnik JUO-a upoznaje vijećnike s razlozima donošenja ovakve Odluke. Nakon izlaganja nije bilo 
rasprave.  

Odluka o korištenju novčanih sredstava od prodaje kuća i stanova u Općini Plaški za 2016. godinu 
stavljena na glasanje te je ista i usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 



A.d. 14. 

Donošenje Odluke o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2016. godinu 

Pročelnik JUO-a upoznaje vijećnike s razlozima donošenja ovakve Odluke. Nakon izlaganja  nije bilo rasprave 
te je Odluka stavljena na glasanje. 

 Ista je usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 15. 

Donošenje Odluke o namjeni korištenju novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu 

Pročelnik JUO-a Slavko Šušnjić izvještava vijećnike o sadržaju ove Odluke. Nakon kraće rasprave u 
kojoj su sudjelovali Pero Vukas, Slavko Šušnjić, Pero Damjanović, Mara Šupica i Slađana Bunjevac, pročelnik 
JUO-a Općine Plaški se obavezao da do slijedeće sjednice Vijeća prikupi što više informacija od nadležnih 
institucija o šumskom doprinosu. 

Odluka o namjeni korištenju novčanih sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu usvojena 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 16. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plaški za financiranje političkih 
stranaka Općinskog vijeća Općine Plaški za 2016. godinu 

 

Pročelnik JUO-a upoznaje vijećnike s razlozima donošenja ovakve Odluke. Nakon izlaganja  nije bilo rasprave 
te je Odluka stavljena na glasanje. 

 Ista je usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 17.  

Donošenje Odluke o osnivanju povjerenstva za popis i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine 
Plaški 

Predsjednica Vijeća Slađana Bunjevac objašnjava razloge za osnivanje ovog Povjerenstva. Budući da nije 
bilo rasprave, nakon izlaganja točka stavljena na glasanje te je ista usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.18. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu; 

 Nakon što je zamjenica načelnika Mara Šupica završila izlaganje po ovoje točki dnevnog reda 
predsjednica vijeća otvorila je raspravu. Budući da rasprave nije bilo Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu stavljen je na glasanje te je isti usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.19. 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica kratko obrazlaže sadržaj Programa. Rasprave nije bilo. Odluka usvojena 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

A.d.20. 

Donošenje Socijalnog programa Općine Plaški za 2016. godinu; 

Izvjestiteljica Mara Šupica kratko obrazlaže sadržaj Socijalnog programa. Rasprave nije bilo. Odluka 
usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA 

 



A.d.21. 

Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Plaški 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog općinski načelnik Pero Damjanović informira vijećnike o razlozima za 
usvajanja ovog Izvješća.  Nakon izlaganja nije bilo rasprave te je Izvješće usvojeno jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.22. 

Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Plaški za 
2016. godinu 

Nakon što je općinski  načelnik Pero Damjanović završilo izlaganje po ovoje točki dnevnog reda 
predsjednica vijeća otvorila je raspravu. Budući da rasprave nije bilo Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu stavljen je na glasanje te je isti usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.23. 

Donošenje Proračuna Općine Plaški za 2016. godinu i projekcija za 2017.- 2018. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica obrazlaže što je sve planirano u Proračunu Općine Plaški za slijedeću godinu. 
Nakon što je izvjestiteljica završila izlaganje vijećnik Pero Vukas, predsjednik Odbora (Povjerenstva) za financije 
i proračun u ime povjerenstva daje prijedlog da se proračun usvoji. 

 Rasprave nije bilo. Proračun usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.24.  

Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica kratko obrazlaže sadržaj Odluke. Rasprave nije bilo. Odluka usvojena 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.25. 

Donošenje Prethodne suglasnosti na Odluku tvrtke Veks d.o.o. o uvođenju naknade za razvoj 

 Prijedlog Odluke stigao je iz tvrtke Veks d.o.o. za usluge, Plaški. Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda 
su općinski načelnik i pročelnik JUO-a. Nakon izlaganja otvorena rasprava u kojoj su sudjelovali: Pero Vukas, 
Pero Damjanović i Slavko Šušnjić. Vijećnici smatraju da je takvo povećanje naknade veliko financijsko 
opterećenje za građane te su mišljenja da treba odgoditi donošenje ovakve Odluke. Nakon rasprave vijećnicima je 
predloženo usvajanje slijedećeg Zaključka: Odlaže se na godinu dana primjena Odluke tvrtke Veks d.o.o. o 
uvođenju naknade za razvoj uz napomenu da Općina Plaški kapitalno pomaže narečenu tvrtku tj. predvidjela je u 
svom Proračunu financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za kapitalna ulaganja u tvrtku. 

 Zaključak stavljen na glasanje te je isti usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d.26. 

Izvješće o provedenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama s očitovanjem 
općinskog načelnika 

Pročelnik JUO-a Općine Plaški Slavko Šušnjić je izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda. Izvještava 
vijećnike o provedenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama.  Nakon završenog izlaganja 
otvorena rasprava.  

Budući da se nitko ne javlja za riječ predsjednica Vijeća zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 

 

 



A.d.27. 

Različito 

Pod ovom točkom dnevnog reda pristigle su dvije zamolbe za financijsku pomoć.  

 

Zamolba Josipa Anušića – nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi vijećnici jednoglasno s 9 glasova 
ZA (u trenutku glasanja jedan vijećnik je bio van prostorije) usvojen je slijedeći Zaključak: ostavlja se općinskom 
načelniku da u granicama svojih mogućnosti i na osnovu svojih saznanja odluči koliko će pomoći i na koji način. 

 

Zamolba Milana Šupice, Miroslava Krleže 10, Rijeka – nakon duge rasprave u kojoj su sudjelovali svi 
vijećnici , Zamolba-zahtjev stavljena je  na glasanje, ista nije usvojena te je s 2 glasa ZA, 0 PROTIV i 5 
SUZDRŽANIH odlučeno da Općina Plaški neće izvršiti povrat zatraženog i ovršenog iznosa (u trenutku glasanja 
3 vijećnika napustila prostoriju).   

 

Sjednica zaključena u 19:40. 

 

 

        Zapisničar           OPĆINSKO VIJEĆE                                      
               Predsjednica  

                                                                                                        

Slavno Šušnjić, dipl.prav.                                                                                             _____________________ 

 Slađana Bunjevac, dipl.oec. 

 

 

  


