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

                OPĆINSKO VIJEĆE                                        

Klasa : 022-01/16-01/20                 

Urbroj: 2133/14-03-16-2 

Plaški, 21.03.2016. 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 

s 18.  sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLAŠKI  održane dana 21.03.2016. godine (ponedjeljak) 
u prostorijama EKO-INFO centra (zgrada Knjižnice i čitaonice) 

 
Sjednica je počela sa radom u 14:30sati. 

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

Odsutni vijećnici: Anđelko Lozić 

Ostali prisutni: Pero Damjanović – općinski načelnik, Danijela Grba – zamjenica općinskog načelnika, Mara 
Šupica – zamjenica općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine, Slavko Šušnjić – pročelnik JUO-a 
Općine Plaški, Veljko Vezmar - ravnatelj Knjižnice i čitaonice Plaški, Nikola Vuković – direktor tvrtke VEKS 
d.o.o. za usluge i Mićo Tatalović – direktor tvrtke Plaški KOM d.o.o.. 

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 čita slijedeći 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški održane 18.12.2015. godine; 

2. Aktualni sat; 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za 2015. godinu 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za 2015. godinu; 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški za 2015. godinu; 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Plaški KOM d.o.o. za usluge Plaški za 2015. 
godinu; 

7. Donošenje Odluke o prijedlogu izmjena i dopuna cijena komunalnih usluga u općini Plaški; 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu DVD-a Plaški za 2015. godinu; 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HNK „Plaški“ za 2015. godinu; 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2015. 
godinu; 

 



11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Općine Plaški; 

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture Općine Plaški za 
2015. godinu; 

13. Donošenje Odluke usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture Općine Plaški za 2015. godinu; 

14. Donošenje Odluke o usvajanju izvršenja Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu; 

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

16. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Plaški; 

17. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Plaški; 

18. Donošenje Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Plaški za razdoblje od 2016. – 2021. 
godine; 

19. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 

20. Donošenje Odluke o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu PLAŠKI u 
općini Plaški; 

21. Različito. 

Predsjednica vijeća predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda. Obavještava vijećnjike da je od Odbora za statut, 
poslovnik i normativne djelatnosti zaprimila slijedeći  

Zaključak: 

Sukladno članku 37., članku 68. i članku 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Plaški predlaže se od-
gađanje rasprave i donošenje odluke po 11. točki dnevnog reda 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški, 

Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Općine Plaški.. 

O b r a z l o ž e nj e 

Kako su dva predlagatelja, OVSNM Općine Plaški te općinski načelnik Općine Plaški podnijela predsjednici 
Općinskog vijeća dva zasebna prijedloga kojim se uređuje isto područje, predlaže se predsjednici Općinskog 

vijeća da pozove predlagatelje da do slijedeće, 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški objedine prijedlog 
odluke u jedan jedinstveni prijedlog. Ukoliko se ne postigne dogovor o objedinjavanju prijedloga, predsjednica 

Općinskog vijeća će unijeti posebne prijedloge odluka u dnevni red slijedeće 19. sjednice Općinskog vijeća redo-
sljedom kojim su dostavljeni. 

Predsjednica vijeća je obavijestila vijećnike kako će postupiti sukladno ovom zaključku, te povlači točku 11. Do-
nošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Općine Plaški s dnevnog reda ove sjednice. Predlaže 
da se kao točka 11. za ovu sjednicu uvrsti Donošenje Zaključka o poslovnoj suradnji sa tvrtkom VALMINA 
d.o.o. Zagreb, klaster za razvojne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

 Prijedlog izmjena i dopuna je usvojen jedoglasno s 10 glasova ZA te Dnevni red sada glasi: 

1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški održane 18.12.2015. godine; 

2. Aktualni sat; 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za 2015. godinu 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za 2015. godinu; 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški za 2015. go-
dinu; 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Plaški KOM d.o.o. za usluge Plaški za 2015. 
godinu; 

7. Donošenje Odluke o prijedlogu izmjena i dopuna cijena komunalnih usluga u općini Plaški; 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu DVD-a Plaški za 2015. godinu; 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HNK „Plaški“ za 2015. godinu; 



10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine za 
2015. godinu; 

11. Donošenje Zaključka o poslovnoj suradnji sa tvrtkom VALMINA d.o.o. Zagreb, klaster za razvojne 
projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju; 

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture Općine Pla-
ški za 2015. godinu; 

13. Donošenje Odluke usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Plaški za 2015. godinu; 

14. Donošenje Odluke o usvajanju izvršenja Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu; 

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

16. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Plaški; 

17. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Plaški; 

18. Donošenje Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Plaški za razdoblje od 2016. – 
2021. godine; 

19. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 

20. Donošenje Odluke o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu PLA-
ŠKI u općini Plaški; 

21. Različito. 

Nakon izvršenih izmjena i dopuna, predsjednica izmijenjeni Dnevni red daje na glasanje te je isti jednoglasno 
usvojen 10 glasova ZA. 

A.d. 1.  

 Usvajanje Zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Plaški održane 18.12.2015. godine 

Predsjednica Vijeća daje Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća na raspravu. 

Budući da rasprave nije bilo predsjednica Vijeća Zapisnik daje na glasanje te je isti usvojen jednoglasno s 10 
glasova ZA. 

 

A.d. 2. 

Aktualni sat 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu po aktualnom satu. 

Vijećnik Pero Vukas upoznaje prisutne kako se naselje Janja Gora sastoji od dva prometno nepovezana dijela 
što hitnim i interventnim službama stvara velike probleme, prvenstveno Hitnoj pomoći zbog čega životi stanovnika 
tog naselja mogu biti ugroženi. Moli Općinu da napravi skicu naselja Janja Gora s prometnim pravcima te istu 
dostavi hitnim služdama kako bi one znale koji kućni brojevi se nalaze u kom dijelu naselja i kojim putem im se 
stiže. 

Vijećnica Radmila Medaković traži od zamjenice općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine 
Maru Šupicu da Općinskom vijeću srpske nacionalne manjine i Odboru za statut, poslovnik i normativne djelat-
nosti službeno dostavi bilješke koje je joj je na e-mail poslao zamjenik ministrice uprave Boris Milošević, a vezano 
za izmjene i dopune Statuta Općine Plaški na temu aktivacije prava srpske nacionalne manjine u Općini Plaški. 

Kako  nakon ova dva izlaganja nitko od prisutnih nije zatražio riječ predsjednica zaključuje raspravu po ak-
tualnom satu. 

 

 

 

 



 

A.d. 3. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za 2015. godinu 

Izvjestitelj općinski načelnik Pero Damjanović podnosi Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Plaški za 2015. 
godinu. Posebno ističe projekte asfaltiranja te nasipanja nerazvrstanih cesta. U sklopu ove točke dnevnog reda 
svoja izvješća podnijeli su i Darijo Knežević – voditelj programa Javnih radova u 2015. godini te Slavko Šušnjić 
– pročelnik JUO-a Općine Plaški. 

Nakon završenih izlaganja predsjednica općinskog vijeća otvara raspravu. Vijećnik Pero Vukas zamoljava općin-
skog načelnika da kod planiranja poslova za javne radove u ovoj godini osigura jednu grupu ljudi koji će nastaviti 
čišćenje vodotokova i kanala na području naselja Janja Gora. 

Nakon završene rasprave Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Plaški za 2015. go-
dinu stavljen na glasanje te je isti usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za 2015. godinu 

Izvjestitelj, ravnatelj Knjižnice i čitaonice Plaški Veljko Vezmar podnosi Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice 
Plaški za 2015. godinu. 

Kako nakon otvaranja rasprave nitko nije zatražio riječ, predsjednica zaključuje raspravu te Zaključak o usvajanju 
Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Plaški za 2015. godinu daje na glasanje.  

Isti je usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

A.d. 5. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški za 2015. godinu 

Izvjestitelj po ovoj točki je direktor tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški, Nikola Vuković. Ističe kako je tvrtka 
VEKS donijela Odluku o sufinanciranju cijene vode socijalno ugroženim obiteljima od strane Općine Plaški no 
do danas se ta Odluka ne provodi. Nakon opsežnog izlaganja predsjednica otvara raspravu.  

Pročelnik JUO-a moli da uđe u zapisnik kako je obveza Općine Plaški donijeti Odluku o zaštiti sanitarnog 
područja. Odgovara kao očekuje da tvrtka VEKS Općini dostavi prijedlog cijena te da se utvrdi popis obitelji 
kojima bi se na taj način pomoglo. Taj prijedlog bi razmotrilo i Općinsko vijeća na slijedećoj sjednici. 

Nakon zaključenja rasprave Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke VEKS d.o.o. za usluge Plaški za 2015. 
godinu stavljen na glasanje te je isti i usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

A.d. 6. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Plaški KOM d.o.o. za usluge Plaški za 2015. godinu 

Izvjestitelj Mićo Tatalović, direktor tvrtke PlaškiKOM podnosi Izvješće o radu tvrtke Plaški KOM d.o.o. za usluge 
Plaški za 2015. godinu. Nakon završenog izlaganja otvorena rasprava.  

Rasprva u kojoj su sudjelovali Milan Šupica, Pero Vukas, Slavko Šušnjić, Pero Damjanović i Slađana Bunjevac 
vodila se na temu grobalja i mrtvačnica na području Općine Plaški. 

Nakon zaključenja rasprave Izvješće o radu tvrtke Plaški KOM d.o.o. Plaški za 2015. godinu stavljeno na glasanje 
te je isto i usvojeno jednoglasno s 10 glasova ZA. 

A.d. 7. 

Donošenje Odluke o prijedlogu izmjena i dopuna cijena komunalnih usluga u općini Plaški 

Izvjestitelj Mićo Tatalović, direktor tvrtke PlaškiKOM obrazlaže razloge za predlaganje ovakve Odluke. Nakon 
završenog izlaganja otvorena rasprava. 

U raspravi sudjelovali: Milan Šupica, Pero Vukas, Pero Damjanović i Slavko Šušnjić. Usaglašen stav da su svi 
suglasni s predloženim cjenikom osim u dijelu koji se odnosi na cijenu koštanja usluge nedjeljom i blagdanom. 
Dogovoreno je da se iz cjenika izbriše stavka koja glasi: Usluge nedjeljom i praznikom obračunavaju se 50% više. 
Predlagatelj se složio s prijedlogom. 

Nakon rasprave izmjenjena i dopunjena Odluka o prijedlogu izmjena i dopuna cijena komunalnih usluga u općini 



Plaški stavljena na glasanje te je ista i usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 8.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu DVD-a Plaški za 2015. godinu 

Nakon izlaganja izvjestitelja općinskog načelnika Pere Damjanovića predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije 
bilo. Točka usvojena s 9 glasova ZA, 0 PROTIV i 1UZDRŽAN. 

 

A.d. 9. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu HNK „Plaški“ za 2015. godinu 

Nakon izlaganja izvjestitelja općinskog načelnika Pere Damjanovića predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije 
bilo. Točka usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 10. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2015. 
godinu 

Budući da izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik OVSNM Općine Plaški Dane Dragaš, opravdano 
nije prisustvovao sjednici, a kako nije ovlastio izvjestitelja koji bi izlagao u njegovo ime, predsjednica 
Općinskog vijeća moli prisutne da pročitaju Izvješće o radu Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine za 
2015. godinu i izjasne se o možebitnim primjedbama ili pitanjima. 

 Kako nitko od prisutnih nije imao primjedbu, te se nakon otvaranja rasprave nitko nije javio za riječ, Izvješće o 
radu Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2015. godinu stavljeno na glasanje, te je isto i usvojeno 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

A.d. 11. 

Donošenje Zaključka o poslovnoj suradnji sa tvrtkom VALMINA d.o.o. Zagreb, klaster za razvojne 
projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Izvjestitelj pročelnik JUO-a Slavko Šušnjić obrazlaže prijedlog Zaključka. Upoznaje prisutne kako će Plan 
ukupnog razvoja Općine Plaški navedenoj tvrtki biti podloga za strateško planiranje razvoja poljoprivrede, te 
ruralnog i lovnog turizma na području općine Plaški. 

Nakon izlaganja otvorena rasprava. Budući da nije bilo rasprave Zaključak o poslovnoj suradnji sa tvrtkom 
VALMINA d.o.o. Zagreb, klaster za razvojne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju stavljen na glasanje te je 
isti i usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 12. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture Općine Plaški za 
2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica podnosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja infrastrukture Općine Plaški za 
2015. godinu.  

Nije bilo rasprave te je Izvješće usvojeno jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 

A.d. 13. 

Donošenje Odluke usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Plaški za 2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica obrazlaže Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Plaški za 2015. godinu.  

Nije bilo rasprave te je Izvješće usvojeno jednoglasno s 10 glasova ZA. 

 



A.d. 14. 

Donošenje Odluke o usvajanju izvršenja Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu 

Izvjestiteljica Mara Šupica obrazlaže izvršenje Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu. 

Nije bilo rasprave te je Odluka o usvajanju izvršenja Proračuna Općine Plaški za 2015. godinu usvojeno 
jednoglasno s 10 glasova ZA. 

A.d. 15. 

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

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je pročelnik JUO-a Općine Plaški Slavko Šušnjić. Nakon uvodnog 
izlaganja rasprave nije bilo te je Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plaški za financiranje 
političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Plaški za 2016. godinu usvojena jednoglasno s 10 glasova ZA.  

Nakon ove točke jedan vijećnik se ispričava, zbog unaprijed dogovorenih obaveza napušta sjednicu te sada 
sjednici prisustvuje 9 članova Općinskog vijeća Općine Plaški. 

A.d. 16. 

Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Plaški 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, pročelnik JUO-a Općine Plaški Slavko Šušnjić, upoznaje prisutne s 
sadržajem Odluke te s razlozima za  njeno donošenje. 

Nakon uvodnog izlaganja rasprave nije bilo te je Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Općine Plaški stavljena na glasanje. Ista je usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA. 

 

A.d. 17. 

Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Plaški 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, pročelnik JUO-a, predlaže tročlano Povjerenstvo za raspolaganje 
nekretninama u Općini Plaški. Nakon izlaganja rasprave nije bilo te je Odluka o osnivanju Povjerenstva za 
raspolaganje nekretninama u Općini Plaški usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Nakon ove točke još jedan vijećnik se ispričava, zbog unaprijed dogovorenih obaveza napušta sjednicu, te sada 
sjednici prisustvuje 8 članova Općinskog vijeća Općine Plaški. 

A.d. 18. 

Donošenje Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Plaški za razdoblje od 2016. – 2021. 
godine  

Slavko Šušnjić, pročelnik JUO-a Općine Plaški, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda upoznaje vijeće s 
razlozima za donošenje ovakve Strategije, te sa sadržajem iste.  

Otvorena rasprava. Nitko se ne javlja za riječ te je Strategija upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine 
Plaški za razdoblje od 2016. – 2021. godine usvojena jednoglasno s 8 glasova ZA. 

A.d. 19. 

Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, pročelnik JUO-a Općine Plaški Slavko Šušnjić, upoznaje prisutne s 
sadržajem Odluke te s razlozima za  njeno donošenje. 

Rasprave nije bilo. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti usvojena s 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 UZDRŽAN. 

A.d. 20. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu PLAŠKI u 
općini Plaški 

Slavko Šušnjić, pročelnik JUO-a Općine Plaški, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda upoznaje vijeće s razlozima 
za donošenje ove Odluke, te sa sadržajem iste.  

Rasprave nije bilo. Odluka o sufinanciranju poslova osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu PLAŠKI u 
općini Plaški usvojena jednoglasno sa 7 glasova ZA. (u trenutku glasanja jedan vijećnik je bio izvan prostorije) 



A.d. 21. 

Različito 

Predsjednica vijeća upoznaje vijećnike kako su za ovu točku dnevnog reda na adresu Općinskog vijeća pristigle 
dvije zamolbe: 

1. zamolba Baptističke crkve Plaški za darovanjem katastarske čestice 463 u vlasništvu Općine 
Plaški, te  

2. zamolba Josipa Anušića za financijsku pomoć. 

 

1. Zamolba Baptističke crkve Plaški za darovanjem katastarske čestice 463 u vlasništvu Općine Plaški 

Zamolba razmotrena te je predložen Zaključak kojim se u cijelosti odbija radi nedostatka dokaza vezanih za 
činjenice i tvrdnje navedene u zahtjevu. 

Zaključak kojim se u cijelosti odbija darovanje narečene čestice stavljen na glasanje te je isti usvojen jednoglasno 
sa 7 glasova ZA. (u trenutku glasanja jedan vijećnik je bio izvan prostorije). 

2. zamolba Josipa Anušića za financijsku pomoć 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno s 7 glasova za (u trenutku glasanja jedan vijećnik je bio izvan 
prostorije) ovlašćuje općinskog načelnika da postupa sukladno odluci koja se odnosi na jednokratnu financijsku 
pripomoć. 

 

Sjednica zaključena u 18:50. 

  

 

        Zapisničar           OPĆINSKO VIJEĆE                                      
               Predsjednica  

                                                                                                        

Slavno Šušnjić, dipl.prav.                                                                                             _____________________ 

 Slađana Bunjevac, dipl.oec. 

 

 

  


