
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa  21.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  održane  dana  16.  rujna  2020.
godine u prostorijama Društvenog doma u Bijeloj Lozi.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/20-01/04; Urbroj: 2149/04-02/20-01 od 10. rujna 2020. godine.

Sjednica je započela sa radom u 11 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 13 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Perica Perić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Helga Grabar,
g. Miroslav Štefančić,
g. Aleksandar Lazić,
g. Tomislav Moguš,
g. Zlatko Bačić,
g. Anđelko Kovač,
g. Igor Prpić,
g. Ivan Strelec i
g. Nedeljko Oljača, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.

 
Pored  članova  Općinskog  vijeća  sjednici  su  nazočni:  g.  Goran  Đanić,  Općinski

načelnik  Općine  Podgorač,  gđa.  Ljiljana  Grbić,  zamjenica  Općinskog  načelnika  Općine
Podgorač,  g. Jurica Požega,  pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu,
gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu te predstavnici medija.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća,  otvara  sjednicu,  pozdravlja
nazočne,  utvrđuje  da  postoji  kvorum  za  pravovaljano  odlučivanje  i  donošenje  akata  na
današnjoj  sjednici,  te  poziva  nazočne  da  minutom šutnje  odaju  poštovanje  svima  koji  su
položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas.

Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 17. lipnja 2020.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
17. lipnja 2020. godine smatra se usvojenim.

Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi
predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.

Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti
primjedbi,  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  predlaže  da  se  prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog gđe. Ljiljane Zidar,
predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli  

D  N  E  V  N  I    R  E D :

1. Prijedlog  Polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Općine  Podgorač  za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,

2. Prijedlog  Odluke  o  kriterijima  za  raspored  sredstava  političkim  strankama  i
članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Podgorač u 2020. godini,

3. Prijedlog  Odluke  o  prigovorima  na  prijedlog  Programa  raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač,

4. Prijedlog Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za
2021. godinu,

5. Izvješće  o  radu  Općinskog  načelnika  Općine  Podgorač  za  razdoblje  od  01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine,

6. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Općine Podgorač za 2020. godinu,

7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač,
8. Prijedlog  Zaključka  o  broju  korisnika  i  visini  stipendije  Općine  Podgorač  za

studijsku 2020./2021. godinu,
9. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz  materijala.  Prihodi  Proračuna Općine Podgorač planirani  za
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2020. godinu iznosili su ukupno 25.097.200,00 kuna, a u razdoblju od 01. siječnja do 30.
lipnja 2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.202.218,88 kuna. Rashodi Proračuna Općine
Podgorač planirani za 2020. godinu iznosili su ukupno 25.097.200,00 kuna, a u razdoblju od
01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvareni su u iznosu od 4.001.503,42 kuna. Višak
prihoda ostvaren je u iznosu od 3.200.715,46 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.           

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

P O L U G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J

o  izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje
 od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

(Tekst Polugodišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni
dio.).

Klasa: 400-05/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA
 POLITIČKIM STRANKAMA I ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE

PODGORAČ IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA IZ PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Godišnja sredstava za rad političkih stranaka osigurana su  u Proračunu Općine Podgorač za
2020. godinu  i raspoređuju se ovisno o broju vijećnika na slijedeći način: Hrvatskoj narodnoj
stranci  (8.400,00  kuna),  Hrvatskoj  seljačkoj  stranci  (1.000,00  kuna),  Hrvatskoj  stranci
umirovljenika  (1.100,00  kuna),  Hrvatskoj  demokratskoj  zajednici  (3.000,00  kuna),
Demokratskom savezu  nacionalne  obnove  (1.000,00  kuna)  i  nezavisnoj  vijećnici  Nataliji
Lukačić (1.100,00 kuna).  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Odluka o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i
članovima Općinskog vijeća Općine  Podgorač izabranih  s  liste  grupe birača iz  Proračuna
Općine Podgorač za 2020. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
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O  D  L  U  K  U

o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine
Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podgorač za 2020. godinu

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 402-06/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružila se gđa. Natalija Lukačić,
član Općinskog vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno
14 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG PROGRAMA
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE

HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje  nazočne sa dostavljenim prigovorima zainteresiranih  osoba  za  vrijeme trajanja
Javnog uvida na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike  Hrvatske  na  području  Općine  Podgorač,  kao  i  sa  prijedlogom  Odluke  o
prihvaćanju/neprihvaćanju prigovora. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g.  Ivan Strelec,  član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na katastarske

čestice koje su navedene u prigovorima i za koje se predlažu trajni nasadi i zanima ga da li će
i druge osobe ako putem Javnog natječaja dobiju predmetne čestice na istima morati podizati
trajne nasade. 

g.  Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da osobe ne moraju, nego mogu podizati
trajne nasade.

Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog  vijeća  predlaže  da  se  donese  Odluka  o  prigovorima  na  prijedlog  Programa
raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  području
Općine Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, većinom glasova („11
ZA“, „3 SUZDRŽANA“) donijeli su 

O  D  L  U  K  U

o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 320-01/20-01/06
Urbroj: 2149/04-02/20-04

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA OPĆINE PODGORAČ
 U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Planom djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća  predlaže  da  se  donese  Odluka  o  usvajanju  Plana  djelovanja  Općine  Podgorač  u
području prirodnih nepogoda za 2021. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda
 za 2021. godinu 

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 920-06/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   5.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ
 ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

g.  Goran Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno obrazloženje  iz  materijala  .
Upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2020.
godine. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g.  Perica  Perić,  član  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  napominje  da  je  u

predloženom  Izvješću  navedeno  da  je  u  okviru  programa  WiFi4EU  uspješno  apliciran,
proveden i pušten u rad hotspot sustav besplatnog interneta na području Općine Podgorač, te
konstatira da je unatoč tome u naseljima Općine Podgorač i dalje slab signal. 
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Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač
 za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 022-05/20-01/07
Urbroj: 2149/04-02/20-02

 T  o  č  k  a   6.

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU

g.  Goran Đanić,   Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje  nazočne  sa  predloženim  Izvješćem  o  stanju  provedbe  Provedbenog  plana
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2020. godinu. Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2020. godinu sastoji se
od  slijedećih  cjelina:  uvod,  organizacijske  mjere  (vatrogasna  postrojba,  normativni  ustroj
zaštite od požara),  tehničke mjere (vatrogasna oprema i tehnika,  sredstva veze,  javljanja i
uzbunjivanja), urbanističke mjere (prostorno-planska dokumentacija, prohodnost prometnica i
javnih  površina,  minimalne  količine  vode  za  gašenje  požara  i  tlak,  hidrantska  mreža  za
gašenje požara, ostali izvori vode za gašenje požara), mjere zaštite odlagališta komunalnog
otpada,  organizacijske  i  administrativne  mjere  zaštite  od  požara  na  otvorenom prostoru  i
zaključak.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća  predlaže  da  se  usvoji  Izvješće  o  stanju  provedbe  Provedbenog  plana  unaprjeđenja
zaštite  od  požara  za  područje  Općine  Podgorač  za  2020.  godinu  i  prijedlog  stavlja  na
glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana 
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2020. godinu
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 214-01/20-01/05
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   7.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Izvješće  o stanju  zaštite  od  požara  na  području  Općine  Podgorač  sastoji  se  od  slijedećih
cjelina:  uvod,  organizacija  vatrogastva,  Procjena  ugroženosti  i  Plan  zaštite  od  požara  i
tehnoloških  eksplozija  za  Općinu  Podgorač,  broj  vatrogasaca  i  tehnička  opremljenost,
organizacijske mjere, intervencije vatrogasnih postrojbi u 2020. godini, provedba Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini i
zaključak. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač i
prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 214-01/20-01/06
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE
 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2020./2021. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Općina  Podgorač  za  studijsku  2020./2021.  godinu  dodijeliti  će  studentima  ukupno  10
stipendija,  od  toga  5  stipendija  studentima  prve  godine  studija  i  5  stipendija  studentima
kasnijih godina studija. Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
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Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog
vijeća predlaže da se donese Zaključak o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač
za studijsku 2020./2021. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2020./2021. godinu

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 604-02/20-01/01
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   9.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  upoznaje  nazočne  sa
investicijama na području Općine Podgorač. U naselju Stipanovci u Ulici  M. A. Reljkovića
još uvijek su u tijeku radovi na izgradnji kanalizacijske mreže. Do kraja godine planira se
započeti izgradnja vatrogasne garaže i parkirališta u naselju Kršinci, te izgradnja fontana u
naseljima Bijela Loza i Poganovci, kao i izgradnja ceste u Poganovcima. Izvode se i završni
radovi na  izgradnji Vatrogasnog centra  u Podgoraču. Ujedno napominje da  se zbog  trenutne
situacije vezane uz COVID-19 vrše i pripremni poslovi vezani uz isplatu novčanih naknada
umirovljenicima povodom blagdana Božića.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja: da
li se mogu  isprazniti  kontejneri  za smeće koji su postavljeni ispred trgovine u Budimcima,
da li  postoji  mogućnost da se sva groblja na području Općine Podgorač ograde,  da se  u
Proračun  Općine  Podgorač  uvrsti  popravak  ceste  V.  Nazora  u  Razbojištu,  te  da  se
Osječko-baranjskoj  županiji  uputi  zamolba  za  pomoć  za  asfaltiranje  dječjeg  igrališta  u
Razbojištu.  

g.  Ivan  Strelec,  član  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  postavlja  pitanje  u  svezi
izgradnje Vatrogasnog centra u Podgoraču i zanima ga da li će se na Vatrogasnom domu u
Podgoraču vratiti prvobitni povijesni natpis “Hrvatski vatrogasni dom”.

g.  Igor  Prpić,  član  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  postavlja  pitanje  u  svezi
prokišnjavanja  krova  na  prostorijama  NK  Mladost  Stipanovci  i  zanima  ga  da  li  postoji
mogućnost da se isti sanira.

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje slijedeće odgovore:

 kontejneri za smeće ispred trgovine u Budimcima su očišćeni,
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 za sada Općina Podgorač nema u planu postavljati ograde oko groblja,
 cesta u ulici V. Nazora u Razbojištu je u prioritetu Općine Podgorač i pojačano se

održava,
 zahtjev za asfaltiranje dječjih igrališta u Razbojištu i Budimcima je poslan,
 vatrogasna obilježja koja su bila na Vatrogasnom domu u Podgoraču će se napraviti i

biti će ista kakva su bila i prije uređenja doma, samo u modernijem izdanju,
 popravak krovišta na prostorijama NK Mladost Stipanovci biti će uvršten u slijedeće

proračunsko razdoblje.

Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 12 sati.

 PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
     Ivanka Balentić, v. r.


