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Z A P I S N I K  

sa 26. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana 21. ožujka 2017.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/17-01/02, Urbroj: 2137/24-17-1, od 15. 

ožujka 2017. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19.05 sati, pozdravio 

sve nazočne, a zatim predložio prozivku nazočnih. 

        

 

         Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     

a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                         1. Miroslav Tudić 

2. Mladen Horvat                                                         2. Vladimir Pintarić                                                                                         

3. Đuro Kirin                                                                                                                                                            

4. Ivan Mikša                                                            

5. Ankica Paula Plečić  

6. Branko Rođak 

7. Renata Štefec 

8. Radmila Švarba 

 

b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 

2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika 

3. Josip Tončić, pročelnik JUO 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 8 članova od ukupno 10 

članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati. 

 

          

         Prihvaćanje Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

 

        

         S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je 

glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova 

„ZA“ Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 

 

AKTUALNI  SAT 
 

        S obzirom da  nije bilo nikakve diskusije niti pitanja predsjednik Vijeća zaključio je 

Aktualni sat u 19.15 sati. 
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        Na predloženi dnevni red nije bilo nikakve nadopune, te je provedeno glasovanje a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira je da je predloženi Dnevni red jednoglasno sa 

8 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Podravske Sesvete za 2016. godinu. 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. 

godini. 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, mjera 

za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjera zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

14. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora. 

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja i dogradnja Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama“. 

16. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti. 

17. Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na 

području Općine Podravske Sesvete. 

18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. do 

31. siječnja 2017. godine i za razdoblje od 01. veljače do 28. veljače 2017. godine. 

19. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za siječanj 2017. godine. 

20. R a z l i č i t o. 
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Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  

Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu 

************************************************************* 

        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik daje obrazloženje 

Godišnjeg izvještaja te navodi da je ostvarenje proračuna iz godine u godinu sve manje, a više 

rashoda ostvareno je za redovita održavanja nego za kapitalna ulaganja. 

 

        Otvorena rasprava. 

 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije niti pitanja, nakon provedenog glasovanja 

predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu, koji je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 2. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 

 u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se provede rasprava od 2. do 8. točke Dnevnog 

reda, a da glasovanje bude pojedinačno kako je to bila praksa na prijašnjim sjednicama, što je 

i prihvaćeno. Računovodstveni referent Jasminka Miloš daje pojašnjenje da  općinski načelnik 

mora Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine dati izvještaj o ostvarenju svih planova 

i programa koje je Općinsko vijeće donijelo tijekom 2016. godine. 

        Općinski načelnik navodi da kad se pogleda ostvarenje Programa da to nisu zanemarive 

brojke, te da su i druge općine ukinule pojedina davanja kao što su porodiljne naknade koje 

mi još uvijek dajemo. 

 

         Otvorena rasprava. 

 

         Rasprave i pitanja nije bilo. 

 

          S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je  sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika.      

 

 

Točka 3. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2016. god 

******************************************************************* 

        Otvorena rasprava.           

 

         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije niti pitanja provedeno je glasovanje, a nakon 

glasovanja predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 7 

glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske 

Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

******************************************************************* 

 

         Otvorena rasprava. 

 

 

          S obzirom da nije bilo nikakve diskusije niti pitanja, predsjednik Vijeća proveo je 

glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“ donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba 

 u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

***************************************************************** 

          

           Otvorena rasprava. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije niti pitanja, nakon provedenog glasovanja 

predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

****************************************************************** 

 

        Otvorena rasprava. 

 

        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije niti pitanja predsjednik je proveo glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen  

Zaključak o prihvaćanju Izvešća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 
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Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 

 i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

********************************************************************** 

         

         Otvorena rasprava. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave niti pitanja, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, 

a nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni 

dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 8. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

****************************************************************** 

          

         Otvorena je rasprava. 

   

         S obzirom da nije bilo diskusije niti pitanja nakon provedenog glasovanja predsjednik 

Vijeća konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

 

                                                                      Točka 9. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom  

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini  

*********************************************************************** 

       

           Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela daje pojašnjenje da općinski prihod od legalizacije iznosi 30% dok se ostalo 

raspodjeljuje državi i županiji. 

 

 

           Otvorena rasprava. 

            

         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

konstatira da je jednoglasno  sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2016. 

godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog  Zapisnika. 
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                                                                    Točka 10. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

 vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

************************************************************************* 

 

         Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 11. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  

šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

********************************************************************* 

         Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 12. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke  

rente na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

*********************************************************************** 

       

        Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete 

u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 13. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera,  

mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjera zaštite 

 od požara na poljoprivrednom zemljištu na području  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

****************************************************************** 

 

         Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, 

te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podravske Sesvete 

u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika 
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Točka 14. 

Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 

*********************************************** 

 

         Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

daje pojašnjenje da je za donošenje ove Odluke nadležno Općinsko vijeće, te da se provodi javni 

natječaj. 

          Predsjednik Branko Rođak pita koliki je to financijski iznos po m
2
, na što mu pročelnik 

odgovara da je to otprilike 500-600 kuna mjesečno. 

          Općinski načelnik se nadovezuje sa informacijom da je HT morao priznati naplatu prava 

služnosti puta za vodove i da je to općinski prihod oko 70.000,00 kuna godišnje. 

 

 

          S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o davanju u zakup 

poslovnog prostora, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 15. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Izgradnja i dogradnja Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama“ 

************************************************************ 

          

         Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

 

         Vijećnica Renata Štefec upozorava da je u članku 1. greškom napisana „Ulica Ivana 

Mažuranića“ umjesto „Trg kralja Tomislava“, na što je pročelnik odgovorio da će se tekst Odluke 

u tom dijelu ispraviti. 

 

           S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je uz prihvaćeni ispravak teksta jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i dogradnja Dječjeg 

vrtića u Podravskim Sesvetama“, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 16. 

Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti 

*************************************** 

 

           Nakon uvodne riječi predsjednika, općinski načelnik pojašnjava da se tu radi o izgradnji 

odorizacijske stanice i da se ova Odluka donosi kako bi se imao pristup stanici jer je glavni ventil 

kod „Digančevog“, vod ide Tomićevom ulicom, a sve je privatno vlasništvo. 

           Neke općine su već izgradile stanice i to funkcionira na način da se u plin ubacuje neko 

sredstvo zbog kojeg se kod curenja plina osjeća specifičan miris koji upozorava na kvar. 

           Na vijećničko pitanje čiji je trošak izgradnje, općinski načelnik odgovara da bi to sada 

trebao biti trošak distributera, a ne naš. 

       

           S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o osnivanju 

prava služnosti, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisn 
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Točka 17. 

Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama  

na području Općine Podravske Sesvete 

************************************************************** 

 

           Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela daje pojašnjenje prijedloga Pravilnika, te navodi da je kontaktirao sa Uredom za udruge kod 

Vlade RH, te da je njihov stav da se ne može besplatno davati prostor udrugama na korištenje. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se naknada od 1,00 kune po m
2  

prostora. 

  

          Predsjednik Branko Rođak, traži pojašnjenje članka 8. da li to sve treba biti navedeno, na 

što mu pročelnik odgovara da je ta dokumentacija propisana zakonom. Na pitanje predsjednika 

Branka Rođaka na što se odnosi riječ „površina“ u članku 16., pročelnik mu odgovara da 

„površina“ znači površina poslovnog prostora odnosno građevine i da igralište nije poslovni 

prostor. Predsjednik Branko Rođak komentira da su neke nogometne klubove u okolici inspektori 

tražili ugovore o korištenju igrališta. 

 

           S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Pravilnik o dodjeli općinskih 

prostora na korištenje udrugama na području Općine Podravske Sesvete, koji je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 18. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. do 31. siječnja 2017. godine  

i za razdoblje od 01. veljače do 28. veljače 2017. godine 

**************************************************************************** 

         Nakon predsjednikovog uvodnog izlaganja, općinski načelnik podnio je izvješće o 

korištenju sredstava proračunske zalihe - te ističe da u navedenom periodu korištenja 

sredstava nije bilo. 

      

         Otvorena je rasprava. 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o korištenju proračunskih sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 

Sesvete za razdoblje od 01. do 31. siječnja 2017. godine i za razdoblje od 01.veljače do 28. 

veljače  2017. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 19. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

 Koprivnica za siječanj 2017. godine 

***************************************************************** 

        Navedeno izvješće je bilo dostavljeno 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 sa 8 glasova „ZA“ prihvaćeno. 
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Točka 20. 

R a z l i č i t o 

**************** 

 

        Općinski načelnik se javlja za riječ te navodi da u zadnje vrijeme dobivamo prigovore za 

uništavanje cesta konkretno od strane „Hrvatskih šuma“ koje prevoze trupce. Komunalni 

redar je izišao na teren ali ga sada nema jer je na bolovanju da nam pojasni situaciju. 

„Hrvatske šume“,  kao što smo i danas vidjeli plaća općinski šumski doprinos koji bi trebao 

pokriti sanaciju cesta. S obzirom na financijski iznos doprinosa vidimo da on ne može pokriti 

taj trošak. 

 

         Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela se nadovezuje sa odgovorom, da je Općinsko 

vijeće 15.5.2015. godine, donijelo Odluku o uređenju prometa gdje je u članku 7. točno 

određeno sve u vezi zabrane prometa (čita članak), a na Odluku je dobivena suglasnost 

Policijske uprave. Ova Odluka se mora odnositi na sve sudionike u prometu, a ne samo na 

pojedine. Također je 2016. godine donesena i Odluka o cestama gdje su određene županijske i 

lokalne ceste. 

 

        Općinski načelnik zaključuje da se znak zabrane prometa ne može postaviti bez odluke i 

suglasnosti policije. 

 

        Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, traži informaciju da li će se moći ove 

godine poravnati poljski putevi, na što mu općinski načelnik odgovara da je kod zadnjeg 

ravnjanja bilo nezadovoljstva, ali da će se ove godine poljski putevi morati rješavati. 

 

 

   

         S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je završio sjednicu 

u 20.20 sati. 

 

 

 

 

 

 

 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 

 

            Jasminka Miloš                                                                          Branko Rođak 


