
ZAPISNIK 
 

 sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 19.ožujka 
2014.godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška. 
 
 Sjednici su nazočni:  Zvonko Pejaković, Josip Jokić, Ivan Matokanović, Miroslav 
Dević, Mihajlo Matokanović, Roberta Šišić, Ivica Nezić, Tvrtko Beganović i Nikola 
Smočilac. 
 
 Sjednici ne pribivaju  vijećnici: Nikola Trapić, Josip Kikić, i Krešo Nezić.  
 
 Ostali nazočni: Velimir Paušić, dipl.ing. – načelnik općine, Damir Figurić-
zamjenik načelnika, Štefica Slovinac – pročelnica i Mato Višić, novinar Radio Bljeska 
Okučani. 
 
 Zapisnik vodi Željka Zečević. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara 8.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve 
nazočne vijećnike, načelnika općine, njegovog zamjenika i predstavnika medija.  
 Utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika , odnosno da postoji kvorum za 
pravovaljan rad i odlučivanje. 
  
 Predsjednik Vijeća potom, za 8. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći 
  

Dnevni red: 
  -Usvajanje Zapisnika s 7.sjednice Općinskog vijeća od 19.12.2013.god. 
 

1. Aktualni sat 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška 

za 2013.godinu 
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja, izgradnje i 

opremanja društvenih i poslovnih objekata u 2013.godini 
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2013.godinu  
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2013.godini  
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 

za 2013.godinu 
7. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2013.godinu 
8. Izvješće o radu Načelnika 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi 
10.  A) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Stara Gradiška u 2013.godini 
B) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 
2014.godini 

11. A) Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
B) Prijedlog Plana zaštite od požara 

 
Dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 



Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Zapisnik s 7.sjednice Općinskog vijeća 
održane 19.prosinca  2013..godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti? 
Zapisnik sa 5.sjednice Općinskog vijeća verificiran je bez primjedbi. 
 

 
TOČKA 1. Aktualni sat 
 

Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima. 
 
Načelnik općine Velimir Paušić izvješćuje kako slijedi: 
-radovi na rekonstrukciji općinske zgrade su započeli. Izvodi ih tvrtka Slu-kom 

čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija. U sklopu radovi izvest će se i određene 
preinake u prizemlju čime će se osigurati prostor za igraonicu, malu školu, blagovaonu, 
boravak za odrasle i dr. 

-za dobivanje sredstava putem Ministarstva regionalnog razvoja kandidirali smo 
projekt svlačionica, a za sredstva Fonda za en.učinkovitost projekt Fizibility studije 
toplovoda. Također, za sredstva EU fondova kandidiran je i projekt obnove Tvrđave. 
Nadamo se realizaciji barem nekih. 

-planiramo provedbu programa javnih radova i to pomoć u kući te očuvanje 
baštine. Još nema informacija iz Zavoda za zapošljavanje hoće li programa u ovoj godini 
biti. 

-na natječaj Ministarstva gospodarstva prijavili smo 2 projekta male komunalne 
infrastrukture 

-sudjelovao sam na seminaru u Vukovaru gdje je najavljena objava 2 natječaja 
putem Fonda za zaštitu okoliša i en.učinkovitost i to za povećanje en.učinkovitosti 
obiteljskih kuća te za obnovljive izvore energije također za fizičke osobe. Javit ćemo se na 
oba jer smatramo da je to dobar način da se barem za dio naših sumještana osiguraju 
sredstva za fasade, termo izolaciju, izmjene stolarije i sl kroz sufinanciranje Fonda sa 
80% sredstava. Više o svemu kad natječaji budu objavljeni. 

-kao što ste informirani, izbor za zastupnike u EU parlament raspisani su za 
25.05. otvara nam se mogućnost da u sklopu njih održimo i izbore za vijeća mjesnih 
odbora te tako izbjegnemo troškove 

-novim Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđena je obveza radno sposobnih osoba 
korisnika soc.pomoći na odrađivanje društveno korisnog rada. U suradnji s Centrom za 
socijalnu skrb planiramo takve osobe iskoristiti u dijelu koji su do sada obuhvaćali javni 
radovi. 

 
Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima 

uključe u aktualni sat. 
 
Tvrtko Beganović: 1. Kruže priče da se stambeno zbrinjavanje u državnim 

stanovima privodi kraju. Dali to znači da su sadašnji korisnici riješeno i ako nisu što je s 
tim? 

2. Najavljeno gašenje područja posebne državne skrbi. Što to konkretno znači za 
nas koji tu živimo. 
 
 Velimir Paušić: termin PPDS-a za sad se još koristi, iako ga najavljeni prijedlog 
Izmjena postojećeg zakona briše (njime nas svrstavaju u II.skupinu). Okvirno, neka 
prava će ostati, neka se mijenjaju, ali očito je da sve vodi pitanju opstanka malih 
lokalnih zajednica. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, mišljenja sam da je stvorena još 
veća zbrka ustrojavanjem novog Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje. Suradnja s 
njima je slaba, ne našom krivnjom. 



 Mihajlo Matokanović: 
1. Kad će biti izvršena zamjena dasaka na mostu u Gornjem Varošu? 
2. Moramo li provesti izbore za vijeća mjesnih odbora? Kakve su sankcije aki to 

ne učinimo? Osobno, mislim da je to besmisleno. 
3. Žurno utvrditi rok za početak rada osoba korisnika soc.pomoći. 

 
             Velimir Paušić: imamo jelovih trupaca, izrezat će se daske i sanirati most. 
Mišljenja sam da izbore za mjesne odbore treba provesti bez obzira na to koliko su oni 
učinkoviti, pogotovo kad imamo mogućnost obaviti to bez troškova. S Centrom za 
soc.skrb utvrdit ćemo detalje provedbe društveno korisnog rada te onda započeti. 
 
 Štefica Slovinac: već smo na imali raspravu na temu izbora mjesnih odbora. 
Ukoliko ih ne provedemo kršimo zakon a i to u konačnici može biti razlog raspuštanja 
Vijeća. Mišljenja sam da bi stranke koje predlažu kandidate za ova vijeća trebale se 
potruditi da mjesni odbori rade. 
 
 Mihajlo Matokanović: što da rade? Kakva im je funkcija i ovlasti? Budući nemaju 
nikakvih ovlasti ni učinak im ne može biti nikakav. Gdje je tu smisao? 
 
 Štefica Slovinac: sve to ima smisla ukoliko se ljudi pokrenu i potrude. 
 
 Josip Jokić: dovršetak kanalizacije? Ujedno i pohvala za preventivno djelovanje 
ispumpavanjem jer je spriječena prošlogodišnja katastrofa. 
 
 Velimir Paušić: Hrvatske vode su nam obećale sredstva za konačni dovršetak 
kanalizacije ove godine. Problem ulaska savske vode u sistem kanalizacije ostaje i to se 
neće moći izbjeći. Kad kanalizacija profunkcionira ostaje veći problem a to su priključci, 
pogotovo u selima, jer je potreban što veći broj istih za ekonomsku opravdanost 
kompletnog sustava. 
 
 Zvonko Pejaković: učinci inspekcijskog nadzora zagađivanja Starače? 
 
 Velimir Paušić: Povjerenstvo je obišlo teren, obavilo upozoravajuće razgovore sa 
osobama koje imaju nelegalne ispuste te ukoliko se problem nastavi, krećemo s 
prijavama. Također, održati će se i sastanak s vlasnicima gnojnica te cisterni gdje će ih 
se upozoriti na mogućnost da ostanu bez sredstava poticaja zbog ispuštanja istih. Sve ovo 
upozorava na nužnost zapošljavanja komunalnog redara s tim da smo sa susjednim 
općinama u pregovorima da to bude jedna osoba za više općina čime bi se i troškovi 
dijelili. 
 
 Budući nije bilo više pitanja, predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat. 
 
Točka 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2013.godinu 
 
 Pojašnjenje daje pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Štefica Slovinac: 
 Ukupni prihodi Proračuna u 2013.godini ostvareni su u iznosu od 2.442.176 kuna 
odnosno 95,23 % godišnjeg plana. 
 Najznačajnija stavka u prihodima su porezni prihodi a slijede pomoći, prihodi od 
administrativnih prihoda i po posebnim propisima te prihodi od imovine. Od prodaje 
nefinancijske imovine (drž.poljoprivredno zemljište) ostvareni su prihodi u iznosu od 
83.611 kuna. Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2013.godine iznosila su 486.862 
kuna pri čemu su potraživanja za porez na potrošnju 5.695 kn, za porez na tvrtku 51.112 



kn, za koncesije 4.000 kn, za zakup poslovnog prostora 50.891 kn, zakup polj.zemljišta u 
vlasništvu općine 1.200 kn, za zakup drž.poljoprivredng zemljišta 3.882 kn, naknade za 
stanove 1.139 kn, kom.naknadu 55.881 kn, grobnu naknadu 3.860 kn te šumski doprinos 
309.202 kn. 
 
 Rashodi proračuna ostvareni su u iznosu od 2.512.752 kn odnosno 87,86 % od 
plana, a sve je detaljno prikazano u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja odnosno u 
Obrazloženju koje ste dobili u materijalima. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice na svojoj sjednici 
raspravljao je o ovom Izvještaju te će ga podržati. Pitanje: koliko od navedenih 
potraživanja će se naplatiti? 
 
 Štefica Slovinac: razrez i naplatu poreza na tvrtku te potrošnju obavlja Porezna 
uprava, vjerujem da je dobar dio njih nenaplativ ali vidjet ćemo koje mjere će Porezna 
poduzeti. Šumski doprinos, naknada za stanove, za zakup drž.poljoprivrednog zemljišta 
te dio zakupnina su već naplaćeni. Napomenula bih da se veliki dio (oko 36.000 kuna) 
nenaplaćenih zakupnina odnosi na jednog zakupnika za što smo dobili i sudsku presudu 
a također i da je oko 16.000 kn potraživanja za kom.naknadu obuhvaćeno ovrhom 
(provodi FINA) te sporazumima o obročnoj otplati. 
 
 Tvrtko Beganović: kakva je naplata kom.naknade te grobne naknade? Što se može 
poduzeti da naši ljudi bolje plaćaju grobnu naknadu? 
 
 Štefica Slovinac: smatram da mi imamo zaista dobre rezultate u naplati 
komunalne i grobne naknade. Najmanji problem kod grobne naknade su ljudi koji ovdje 
ne borave. Oni redovno plaćaju. Problem je nekolicina osoba koje jednostavno ne plaćaju 
a sudski postupak naplate zbog malih iznosa je financijski neisplativ. 
 
 Velimir Paušić: korisnici stanova imaju rješenja i plaćaju komunalnu naknadu. 
Od ove godine uvest ćemo naplatu i za prazne stanove (rješenja na RH). 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje Izvještaj na glasovanje. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2013.godinu. Godišnji 
izvještaj prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja, izgradnje i opremanja 
  društvenih i poslovnih objekata u 2013.godini 
 
Pročelnica Slovinac: Program je tijekom 2013.godine izvršen kako slijedi: 

1. Zgrada općine: ličenje, postavljanje podnih obloga, zamjena rešetki na ulazu, 
zamjena instalacija i osigurača u razvodnom ormaru, izrada tender 
dokumentacije – ukupno 38.155 kn 

2. Dom u Uskocima: obrada zida sepom, ličenje, nabava žarulja –ukupno 5.451 kn 
3. Dom u Novom Varošu:ličenje – ukupno 1.230 kn 
4. Dom u Donjem Varošu: izrada spremišta za drva, troškovi legalizacije (projekt 

izv.stanja, naknada) – ukupno 18.750 kn 
5. Dom u Gređanima: postavljanje podnih pločica, troškovi legalizacije –ukupno 

24.659 kn 



6. Dom u Gornjem Varošu: troškovi legalizacije –ukupno 9.625 kn 
7. Ostali objekti: hitni i nepredviđeni popravci ukupno 803 kn. 

 
       Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja, izgradnje i opremanja društvenih i poslovnih objekata u 
2013.godini. Izvješće prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. 
  infrastrukture za 2013.godinu 
 
 Pročelnica Slovinac: Program gradnje izvršen je u djelatnosti javne rasvjete –
ugradnja upravljačkih ormara na javnoj rasvjeti u Gređanima u iznosu od 19.550 kn. 
 Nije izvršen dio programa kojim je planiran projekt mrtvačnice na groblju u 
Gređanima. 
 
           Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili Izvješće o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2013.godinu. 
           Izvješće prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture u 
  2013.godini 
 
            Pročelnica Slovinac: Program održavanja kom.infrastrukture u 2013.godini 
izvršen je u iznosu od 430.154 kn kroz sljedeće kom.djelatnosti: 
 1. odvodnja atmosferskih voda – ukupno 2.000 kn 
 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina – ukupno: 
2.200 kn 
 3. održavanje javnih površina – ukupno: 178.855 kn 
 4. održavanje nerazvrstanih cesta – ukupno 109.403 kn 
 5. održavanje groblja –ukupno: 24.261 kn 
 6. održavanje javne rasvjete – ukupno 113.435 kn 
 
 Sredstva za obavljanje navedenih djelatnosti osigurana su iz sljedećih izvora: 
 -prihod od kom.naknade 110.818 kn 
 -prihod od grobne naknade 24.260 kn 
 -pomoći HZZ – 66.569 kn 
 -prihod od zakupa i prodaje polj.zemlj. RH 64.000 kn 
 -doprinos za šume 158.838 kn 
 -prihodi od poreza 5.669 kn 
 
         Vijećnici su bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili Izvješće o 
izvršenju Programa održavanja  kom.infrastrukture za 2013.godinu. Izvješće prileži 
ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 
  za 2013.godinu 
 
 Pročelnica Slovinac: Program javnih potreba u kulturi u 2013.godini izvršen je 
kako slijedi: 
-zaštita spomeničke baštine: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
prenamjenu Sjeverne kurtine, izrada idejnog rješenja uređenja okoliša kurtine, sanacija 
objekta Sjeverne kurtine – ukupno 140.000 kn 



-održavanje kompleksa tvrđave (javni radovi) –ukupno 272.285 kn 
-informativna djelatnost (Radio Bljesak) –ukupno 40.000 kn 
-kazališna predstava za djecu – 5.600 kn 
-udruge u kulturi – 2.000 kn. 
 
Program javnih potreba u sportu u 2013.godini izvršen je u ukupnom iznosu od 48.906 
kn i to kroz: 
-rad udruga u sportu i rekreaciji: NK Sava 38.000 kn, ŠRU Šaran 3.000 kn 
-održavanje sportskih objekata : 7.906 kn. 
 
 Rasprave po ovoj točki nije bilo te su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ 
usvojili Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2013.godini. 
Izvješće prileži ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 7. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2013.godini 
 
 Pročelnica Slovinac: program socijalne skrbi u 2013.godini izvršen je kroz: 

1. Pomoći obiteljima i samcima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 
osnovnih potreba u ukupnom iznosu od 26.648 kn kroz jednokratne no0včane 
pomoći za 7 korisnika –iznos: 5.500 kn, podmirenje troškova stanovanja za 15 
korisnika –iznos:19.568 kn i podmirenje troškova školske kuhinje za 7 korisnika – 
iznos 1.580 kn 

2. Pomoć obiteljima novorođene djece u iznosu od 6.500 kn 
3. Darove za Sv.Nikolu za svu djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u 

iznosu od 7.974 kn 
4. Financiranje udruga: -UHBDR 121.brigade i Branit.udruga „Prijatelji rijeke 

Save“ 2.000 kn, Hrvatska žena D.Varoš 2.000 kn te GD CK N.Gradiška 6.421 kn 
5. Pomoć i njega u kući (javni radovi) -141.987 kn. 
 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Tvrtko Beganović: i u 2014.godini osigurati sredstva za regatu branitelja 
(obilježavanje Oluje). 
 
 Mihajlo Matokanović: povećati iznos za novorođenčad na barem 2.000 kn. 
 
 Velimir Paušić: možemo i na 5.000 kn ali niti to neće utjecati na povećanje broj 
djece. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje predmetno Izvješće na 
glasovanje. Po obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova 
„ZA“ usvojili Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u 2013.godini. Izvješče prileži 
ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 8. Izvješće o radu načelnika Općine Stara Gradiška u 2013.godini 
 
 Velimir Paušić: izvješće o mom radu primili ste u materijalima za ovu sjednicu.  
Sve ono što je tu navedeno razmatrali smo na sjednicama Vijeća, u aktualnom satu 
svake sjednice trudio sam se informirati vas o svim događanjima, aktivnostima i 
projektima koje smo planirali i provodili kao i o objektivnim razlozima neprovedbe nekih 
od njih. Također, u izvješću su i moje opaske na ukupnu gospodarsku situaciju u našoj 
državi kao i na neke nove zakonske odredbe koje nam u budućnosti ne idu u prilog. 



        Na raspolaganju sam za sva pitanja. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice na sinoćnjoj 
sjednici razmatrao je ovo izvješće i podržat će ga, uz sve pohvale za uspješan rad 
načelnika zajedno sa suradnicima. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ usvojili 
Izvješće o radu načelnika Općine Stara Gradiška za 2013.godinu. Izvješće prileži ovom 
Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kom.naknadi 
 
 Pročelnica Slovinac pojašnjava predložene izmjene i dopune trenutno važeće 
odluke o kom.naknadi: 
 -predlaže se umanjenje koeficijenta namjene za poslovni prostor koji služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kada se ista ne obavlja više od 6 mjeseci u 
kalendarskoj godini 
 -mijenja se dospjeće plaćanja kom.naknade – propisuju se tri jednaka obroka s 
dospijećima: 20.04., 20.08. i 20.12. umjesto dosadašnja četiri obroka. 
 -propisuje se da se kom.naknada, osim za nekretnine Općine Stara Gradiška u 
slučajevima kada bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i građevinskog zemljišta bila 
neposredni obveznik plaćanja kom.naknade i nekretnine koje koriste udruge građana iz 
oblasti kulture i sporta, humanitarne udruge i udruge proistekle iz domovinskog rata, ne 
plaća i za nekretnine koje koristi javna uprava, Dom zdravlja i područna škola. 
 -propisuje se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnika zajamčene 
minimalne naknade i način ostvarivanja navedenog oslobađanja 
 -propisuje se djelimično ili potpuno oslobađanje obveze plaćanja kom.naknade 
poduzetnika za poslovni prostor u kojem obavljanju djelatnost ovisno o broju zaposlenih 
osoba. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
 Roberta Šišić: Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice na sinoćnjoj 
sjednici razmatrao je predmetne izmjene i dopune i podržat će ih. 
 
 Daljnje rasprave nije bilo te predsjednik Vijeća daje prijedlog na glasovanje. Po 
obavljenom glasovanju utvrđuje da su vijećnici jednoglasno, sa 9 glasova „ZA“ donijeli 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. Odluka prileži ovom 
Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
Točka 10. A) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
      Stara Gradiška u 2013.godini 
  B) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
      spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 2014.godini 
 
 Nakon uvodnog obrazloženja načelnika Općine, vijećnici su bez rasprave, 
jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojili Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Stara Gradiška u 2013.godini te donijeli Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stara Gradiška u 2014.godini. 



Analiza stanja te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 
2014.godini prileže ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
Točka 11. A) Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
  b) Prijedlog Plana zaštite od požara 
 
 Nakon uvodnog obrazloženja načelnika Općine, vijećnici su bez rasprave, 
jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojili Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije te Plan zaštite od požara, izrađene od strane tvrtke In konzalting doo, 
Slavonski Brod. Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara  prileže ovom Zapisniku i 
njegov su sastavni dio. 
 
 Prije zaključenja sjednice, načelnik Općine izvjestio je nazočne da će se 22.ožujka 
2014.posebnom svečanošću obilježiti zasađivanje sadnice klona najstarijeg hrasta 
lužnjaka iz Prašnika, sve u organizaciji Hrvatskih šuma te pozvao nazočne da se 
odazovu istoj. 
 
 
 Zaključeno u 19, 50 sati. 
 
 
Zapisničar:        Predsjednik Vijeća: 
 
Željka Zečević       Zvonko Pejaković 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 


