
Z A P I S N I K 

 o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 2. 07. 2013. godine s početkom 

rada u 20,00 sati. 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Josip Čivić, Pero Pepić, Željko Kucjenić, Tomislav 

Gregurić, Berta Abramović, Željka Orešković, Davor Mikić, Željko Mandarić, Zvonko Miskrić, Željko 

Vuković 

 Izostanak opravdali: Damir Funarić 

 Sjednici nisu nazočni: Marko Marić 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i nakon 

ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 1. sjednice (konstituirajuće) Općinskog vijeća općine 
Vrpolje, 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 
Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije 
Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene 
djelatnosti Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i 
komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, 
vodoprivredu i šumarstvo Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta 
u poljoprivredi na području Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta 
na stambenim i gospodarskim objektima na području općine Vrpolje, 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Vrpolje, 
10. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika žiro računa Općine Vrpolje, 
11. Prijedlog Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća općine Vrpolje, 
12. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
13. R a z l i č i t o. 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1.  Usvajanje Zapisnika o radu 1. sjednice (konstituirajuće) Općinskog vijeća  

  općine Vrpolje 

Josip Čivić: u točki četiri krivo je naveden zaključak glasovanja za potpredsjednike pa bi 

trebalo  ispraviti. 

              Ankica Zmaić: navedena omaška biti će ispravljena. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga  Zapisnik o radu 1. (konstituirajuće) sjednice 

Općinskog vijeća Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  



 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 1. sjednice Općinskog vijeća općine 

Vrpolje. 

 Tomislav Šimundić: Prije prelaska na slijedeću točku obzirom da su od točke 2. do točke 9 

točke koje se odnose na prijedlog Rješenje o imenovanjima Odbora i Povjerenstava molim Mandatnu 

komisiju u sastavu Željko Kucjenić, Željko Vuković, Pero Pepić, Berta Abramović da se povuku i 

usuglase svoje prijedloge za imenovanje predsjednika i članova predloženih Odbora i Povjerenstava. 

 Tomislav Šimundić: Obzirom da se Mandatna komisija vratila prelazimo na drugu točku 

dnevnog reda. 

TOČKA 2.   Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik  

      Općine Vrpolje 

 Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Odbora za Statut i Poslovnik Općine Vrpolje je slijedeći: 

1. Tomislav Gregurić, za predsjednika 

2. Željka Orešković, za člana 

3. Berta Abramović, za člana 

4. Josip Čivić, za člana 

5. Damir Funarić, za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i članova  

Odbora za Statut i Poslovnik 

Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrpolje imenuju se: 

1.   TOMISLAV GREGURIĆ  za predsjednika 

2.   ŽELJKA OREŠKOVIĆ   za člana 

3.   BERTA ABRAMOVIĆ   za člana 

4.   JOSIP ČIVIĆ    za člana  

5.  DAMIR FUNARIĆ   za člana 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije.» 



TOČKA 3.  Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije  

                   Općine Vrpolje 

Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Odbora za Proračun i financije Općine Vrpolje je slijedeći: 

1. Tomislav Šimundić, za predsjednika 

2. Tomislav Gregurić, za člana 

3. Zvonko Miskrić, za člana 

4. Pero Pepić, za člana 

5. Željko Vuković, za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za Proračun i financije 

Općine Vrpolje 

      Članak 1. 

 U Odbor za Proračun i financije Općinskog vijeća Općine Vrpolje imenuju se: 

1. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ, za predsjednika 

2. TOMISLAV GREGURIĆ, za člana  

3. ZVONKO MISKRIĆ,  za člana 

4. PERO PEPIĆ,   za člana 

5. ŽELJKO VUKOVIĆ,  za člana 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA  4.  Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti  

                   Općine Vrpolje 

Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje je slijedeći: 

1. Željka Orešković, za predsjednika 

2. Tomislav Šimundić, za člana 

3. Berta Abramović, za člana 

4. Josip Čivić, za člana 



5. Željko Vuković, za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 

 o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za društvene djelatnosti 

Općine Vrpolje 

      Članak 1. 

 U Odbor za društvene djelatnosti Općine Vrpolje imenuju se: 

 1. ŽELJKA OREŠKOVIĆ, za predsjednika 

 2. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ, za člana 

 3. BERTA ABRAMOVIĆ, za člana 

 4. JOSIP ČIVIĆ,  za člana 

 5. ŽELJKO VUKOVIĆ, za člana 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA 5.   Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i 

                    komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje  

Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje je slijedeći: 

1. Tomislav Šimundić, za predsjednika 

2. Tomislav Gregurić, za člana 

3. Zvonko Miskrić, za člana 

4. Pero Pepić, za člana 

5. Željko Vuković, za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za gospodarstvo i 

komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje 

 



      Članak 1. 

 U Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje imenuju se: 

 1. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ, za predsjednika 

 2. TOMISLAV GREGURIĆ, za člana 

 3. ZVONKO MISKRIĆ,  za člana 

 4. PERO PEPIĆ,   za člana 

 5. ŽELJKO VUKOVIĆ,  za člana 

      Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA  6.   Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu,  

                     vodoprivredu i šumarstvo Općine Vrpolje 

Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu išumarstvo Općine Vrpolje je slijedeći: 

1. Željko Kucjenić, za predsjednika 

2. Zvonko Miskrić, za člana 

3. Davor Mikić, za člana 

4. Marko Marić, za člana 

5. Željko Mandarić, za člana 

6. Damir Funarić, za člana 

7. Stjepan Birtić (Josipov), za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i članova  

Odbora za poljoprivredu 

vodoprivredu i šumarstvo 

Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Općine Vrpolje imenuju se: 

 1. ŽELJKO KUCJENIĆ,  za predsjednika 

 2. ZVONKO MISKRIĆ,  za člana 



 3. DAVOR MIKIĆ,  za člana 

 4. MARKO MARIĆ,  za člana 

 5. ŽELJKO MANDARIĆ,  za člana 

 6. DAMIR FUNARIĆ,  za člana  

 7. STJEPAN BIRTIĆ (Josipov),  za člana 

             Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA  7.   Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta                

                     u poljoprivredi na području Općine Vrpolje 

 Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje je slijedeći: 

1. Željko Kucjenić,  za predsjednika 

2. Mara Maglić, za člana 

3. Ivica Perčević, za člana 

4. Jelka Pušeljić, za člana 

5. Tomislav Šimundić, za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi 

na području Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje imenuju se : 

 1. ŽELJKO KUCJENIĆ.  za predsjednika 

 2. MARA MAGLIĆ,  za člana 

 3. IVICA PERČEVIĆ,  za člana 

 4. JELKA PUŠELJIĆ,  za člana 

 5. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ,  za člana 

 



Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA 8.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta  

        na stambenim i gospodarskim objektima na području Općine Vrpolje 

Tomislav Šimundić: Molim predsjednika Mandatne komisije da pročita prijedlog 

 Željko Kucjenić: Usuglašeni prijedlog Mandatne komisije za imenovanje predsjednika i 

članova Povjerenstva za procjenu šteta na stambenim i gospodarskim objektima na području Općine 

Vrpolje je slijedeći: 

1. Željko Mandarić,  za predsjednika 

2. Davor Mikić, za člana 

3. Marko Marić, za člana 

4. Pero Pepić, za člana 

5. Ivan Kokavec, za člana 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednika i članova 

 Povjerenstva za procjenu šteta 
na stambenim i gospodarskim objektima 

na području Općine Vrpolje 

      Članak 1. 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta na stambenim i gospodarskim objektima na području 
Općine Vrpolje imenuju se: 

 1. ŽELJKO MANDARIĆ,  za predsjednika 

 2. DAVOR MIKIĆ, za člana 

 3. MARKO MARIĆ,  za člana 

 4. PERO PEPIĆ,   za člana 

 5. IVAN KOKAVEC,  za člana 

      Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije». 

TOČKA 9.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Vrpolje 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili prijedlog Rješenja po molim načelnicu da 
pojasni ovaj prijedlog. 
 Ankica Zmaić: Prije svega pozdravljam sve nazočne, a prema Zakonu o zaštiti i spašavanju 
dužni smo imenovati članove Stožera zaštite i spašavanja. U Stožer se imenuje 8 osoba i točno je 



rečeno tko treba biti imenovan u Stožeru a prijedlog su:  Željko Lukačević - načelnik, Nada Funarić – 
član, Boris Joskić – predstavnik policije za člana, Zora Dragun – Šmital – predstavnik ureda zaštite i 
spašavanja, za člana, Joža Biščanić – predstavnik Vatrogasne zajednice za člana, dr. Predrag Vučković 
– predstavnik Doma zdravlja za člana, Josip Abramović – predstavnik komunalnog poduzeća za člana 
te Josip Ostrogonac, dr.vet.med. – predstavnik veterinarske službe za člana.  

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 
donijelo slijedeće 

RJEŠENJE 

o imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Stožer zaštite i spašavanja općine Vrpolje imenuju se: 

1. Željko Lukačević, načelnik Stožera 
         (zamjenik načelnika Općine) 

2. Nada Funarić,                   član 
      (djelatnica općinske uprave) 

3. Boris Joskić,                       član 
    (predstavnik policijske uprave) 

4. Zora Dragun – Šmital,                        član 
  (djelatnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje) 

5. Joža Biščanić,                   član 
    (predstavnik Vatrogasne zajednice) 

6. dr. Predrag Vučković,                 član 
    ( predstavnik Doma zdravlja) 

7. Josip Abramović ,                 član 
     (predstavnik komunalnog poduzeća) 

8. Josip Ostrogonac, dr.vet.med.,   član 
         (predstavnik veterinarske službe) 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA 10.   Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika žiro računa Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Kao i na svakom početku obnašanja mandata tako i na ovom potrebno je 

donijeti Odluku o određivanju potpisnika žiro računa Općine Vrpolje. Bez obzira što se radi o istim 

osobama iz prošlog mandata ovu Odluku potrebno je donijeti jer je to zakonska obveza. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća jednoglasno je 

donesena slijedeća  

O D L U K U 

o određivanju potpisnika 

žiro računa Općine Vrpolje 



 

Članak 1. 

 Za potpisnike žiro računa Općine Vrpolje broj: 2340009-1851400001 (PBZ d.d. PJ Slavonski 

Brod )ovlašćuje se: 

 1. Ankica Zmaić, načelnica 

     Stari Perkovci, Kolodvorska 21 

     Br. O.I. 103719890 PU Brodsko-posavska 

     OIB 92567547350 

 2. Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

     Vrpolje, J.B. Jelačića 43 

     Br. O.I. 103680156  PU Brodsko-posavska 

               OIB 85735985387 

Članak 2. 

 Ovlaštene osobe iz članka 1. ove Odluke pojedinačno će potpisivati naloge za plaćanje i drugu 

financijsku dokumentaciju platnog prometa. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

TOČKA 11.    Prijedlog Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 Tomislav Šimundić: U prošlom mandatu ovaj iznos je bio 100,00 kuna neto, a sada predlažem 

130,00 kuna neto, pa ukoliko netko ima još nekih prijedloga izvolite predložiti. 

 Josip Čivić: Predlažem iznos od 150,00 kuna neto. 

 Obzirom da više nije bilo prijedloga predsjednik Općinskog vijeća predložio je prijedlog gosp. 

Josipa Čivić koji je jednoglasno i prihvaćen te je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o visini naknade troškova članovima 

Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

      Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za prisustvovanje sjednicama za članove 

Općinskog vijeća Općine Vrpolje i to za svako prisustvovanje sjednici za svoj rad imaju pravo na 

naknadu u neto iznosu od 150,00 kuna. 



      Članak 2. 

 Članovima Općinskog vijeća koji za službene potrebe Općine odlaze na službena putovanja u 

zemlji i u inozemstvu, pripada pravo pune naknade troškova prijevoza, naknade punog iznosa 

hotelskog računa i pravo na naknadu dnevnice do visine koju Pravilnik o porezu na dohodak utvrđuje 

kao neoporezivu isplatu za tu namjenu. 

      Članak 3. 

 Naknade iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se i dužnosnicima koji profesionalno obavljaju 

svoju funkciju, te djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje koji prisustvuju 

sjednicama izvan radnog vremena. 

      Članak 4. 

 Sredstva za isplatu naknada, putnih troškova i dnevnica, te poreznih davanja osiguravaju se u 

Proračunu Općine Vrpolje. 

      Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 TOČKA 12.    Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

Ankica Zmaić je informirala i upoznala nazočne sa aktivnostima koje su se provodile  na 

području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - svi znamo da je bila proslava Dana Općine pa se zahvaljujem vijećnicima koji su bili prisutni 

 - znate da je rok za zaprimanje zahtjeva za legalizaciju objekata bio 30. lipanj, te smo ovdje u 

općini zaprimali zahtjeve, najviše oko toga se angažirao Željko i zaprimljeno je oko 250 zahtjeva koji 

su proslijeđeni u Upravni odjel za graditeljstvo  

 - također napominjem da je u ova dva tjedna bila proglašena i elementarna nepogoda gdje je 

zaprimljen 31. zahtjev za elementarnu 

 - što se tiče dječjeg vrtića u razgovorima sam sa Dječjim vrtićima Sl. Brod za suradnju sa 

njima. Oriovac i Sibinj imaju takvu suradnju sa dječjim vrtićima. Evo trebamo vidjeti koliko će biti 

djece zainteresiranih  ima čak i iz susjednih mjesta 

 - radovi na vodovodu u Starim Perkovcima su u tijeku pa bi evo trebali imati kvalitetnu vodu, 

a moram napomenuti da što se tiče naknade za priključak vode koji se plaćao lokalnoj samoupravi u 

iznosu 1.963,00 kuna više se ne plaća 

 - Eko-etno kuća u Vrpolju u tijeku su dogovori 

 - pop pitanju pješačkih staza, najpovoljnija ponuda je od ponuđača „CESTAR“ Sl. Brod, Ugovor 

ćemo potpisati ovaj tjedan. Ove godine za te radove povukli smo 900.000,00 kuna a rok izvođenja je 

20 mjeseci znači u 2013/2014.godini 

TOČKA  13. R a z l i č i t o. 

 Tomislav Šimundić: Dobili smo pozivnicu Spomen galerije „Ivan Meštrović“ za 130 godinu 

rođenja Ivana Meštrovića gdje su pozvani svi vijećnici koji to mogu. 



 Željko Vuković: Sve Vas pozdravljam i čestitke na izborima evo imao bih nekoliko pitanja  

1. Što je sa uređenjem parka kod Crkve  - trebalo bi ga urediti? 

2. Table za označavanje Spomen galerije su zarasle i u lošem stanju trebalo bi ih riješiti? 

Ankica Zmaić: Mi ćemo već imati dosta izdataka za ovo obilježavanje otprilike izdaci su u 

iznosu 200.000,00 kuna. Većinu toga će sufinancirati Ministarstvo kulture jer županija baš i nema 

nekih sredstava. Što se tiče natpisa Spomen galerija meni je to u planu tako da će biti riješeno. 

3. KRUŽNI TOK – da li postoji mogućnost za reklamacije kad je bila poplava plivale su staze u 

Radićevoj, trebalo bi ih sanirati staze 

4. Da li postoji  nekakva autopraonica na području Općine Vrpolje ili Strizivojna 

5. Što se tiče groblja dali ima nekih naznaka za pomak rješenja već 2,5 godine smo stali i 

ništa 

Pero Pepić:  Da li ćemo u ovom sazivu raspravljati o komunalnom doprinosu i mogućem 

smanjenju. 

Ankica Zmaić: Još ćemo izviditi oko toga, a koliko znamo imamo raznih smanjenja  

Tomislav Šimundić: Predlažem da se riješi autobusno stajalište za stajanje autobusa, trebalo 

bi poslati upite. 

Željko Mandarić: Što će biti dalje sa kanalizacijom? 

Ankica Zmaić: Planirani smo sa nekim sredstvima, neki od Povjerenstava podržavaju Općinu 

Vrpolje ali još treba proći dosta Povjerenstava pa ćemo vidjeti. Također moram napomenuti 

da DVD Vrpolje nagodinu slavi 90 godina postojanja i dostavili su zamolbu za sufinanciranje. 

Željko Vuković: Da li su nam mjesni odbori aktivni? 

Ankica Zmaić: Nisu baš aktivni ali predlažem da se pričekaju izbori 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Tomislav Šimundić zaključio je 

sjednicu u 21,10 sati  

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                Tomislav Šimundić 

 

 


