ZAPISNIK
sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, održane dana 29.studenoga
2018.godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Stara Gradiška.
Sjednici su nazočni: Tvrtko Beganović, Ivica Mihaljinić, Stjepan Margaletić, Ivica Nezić, Mato
Čović, Danijela Tonžetić, Stojan Skopljak, Zlatinka Barišić i Ivan Kukić.
Sjednici nisu nazočni: Mihajlo Matokanović i Roberta Šišić.
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 13.sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja sve nazočne
vijećnike te ostale nazočne.
Utvrđuje da je sjednici nazočno svih 9 vijećnika , te postoji kvorum za pravovaljan rad i
odlučivanje.
Predsjednik Vijeća potom, za 13. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći
Dnevni red:
-Usvajanje Zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća od 11.09.2018.god.
-Aktualni sat
1. a) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu i projekcija za
2020. i 2021.godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za
2019.godinu
2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini
3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.godini
4. Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2019.godini
5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godini
6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada u 2019.godini
7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u
2019.godini
8. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2019.godini
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog
načelnika
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2019.godini
11. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
12. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
13. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
14. A) Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018.godini
B) Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2019.godini
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u obnovu
društvenog doma u Novom Varošu
Od 18,04 sati sjednici pribivaju i vijećnici Mihajlo Matokanović i Roberta Šišić, tako da je
ukupan broj nazočnih vijećnika 11.

Predsjednik Vijeća pita ima li tko primjedbu ili dopunu na predloženi Dnevni red.
Danijela Tonžetić predlaže izmjenu dnevnog reda, odnosno da se u proračunu Općine za
2019.godinu uvrste i sredstva za rad udruge branitelja u iznosu od 30.000 kuna.
Velimir Paušić: mislim da je ovo što predlažete amandman na prijedlog proračuna te o istom
možemo raspravljati kad bude ta točka dnevnog reda na način da istovremeno s povećanjem te
stavke predlažete i s koje se stavke skida isti iznos.
Drugih prijedloga vezano za dnevni red nije bilo, te ga predsjednik Vijeća daje na usvajanje.
Po obavljenom glasovanju utvrđuje da je predloženi Dnevni red usvojen sa 9 glasova „ZA“, 1 glasom
„PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“.
Predsjednik Vijeća potom daje na usvajanje Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane
11.09. 2018.godine. Pita ima li tko kakvih primjedbi na isti?
Zapisnik sa 12.sjednice verificiran je bez primjedbi.
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku općine da izvijesti o aktualnostima.
tijeku:

Načelnik Velimir Paušić pozdravlja nazočne te izvješćuje o projektima/aktivnostima koji su u

-glavni projekt modernizacija ulica u naselju Stara Gradiška realizira se prema planu. Do
konca mjeseca prosinca očekuje se da bude gotovo 90% planiranoga. Ostat će nedovršeni dio na
Cvjetnom trgu zbog izgradnje stambenih zgrada (usporedni projekt). O prolongiranju roka iz ovog
razloga izvjestili smo Ministarstvo, tako da i dalje uredno izvršavamo projekt. Jučer je donešena i
konačna odluka o dodjeli sredstava sufinanciranja te ćemo uputiti zahtjev za isplatu avansa.
-u tijeku su radovi na rekonstrukciji doma u Gornjem Varošu, ide nešto sporije nego smo
očekivali, ali radovi se dobro odvijaju.
-također, u tijeku su i radovi na Trgu u ulici Kralja Tomislava. Do konce godine preostaje nam
još izvršiti radove zamjene odnosno postavljanja led rasvjete ( za siječanj ostaju Novi Varoš i
Gređani).
-krajem rujna na raspisani natječaj ministarstva regionalnog razvoja kandidirali smo
rekonstrukciju krovišta doma u Gređanima. Odobreno nam je 133.000 kuna, a potpis ugovora
očekuje se početkom mjeseca prosinca.
-sa općinama Gornji Bogićevci i Okučani planiramo realizaciju projekta prekogranične
suradnje sa općinom Jajce, BiH. Plan nam je osigurati sredstva za izgradnju 3 fotonaponske
elektrane. Na zajedničkom sastanku sa ovim općinama istakli smo i zajednički problem –nedostatak
komunalnog redara. Išli bi na zapošljavanje 1 osobe za potrebe sve tri općine. Mi smo u svom
proračunu za 2019.godinu već osigurali dio sredstava, a sa njima bi se dogovorili oko visine učešća i
ostalih tehničkih pitanja.
-započela je obnova kapelice u Novom Varošu. Nije u našoj organizaciji, ali financijski ćemo
pomoći.
-u tijeku je natječaj Fonda za ENU-grijanje. Međutim, kako su sredstva dosta mala, nismo išli
na značajnije obavještavanje stanovništva, obzirom na male šanse za prihvaćanje zahtjeva.
-imali smo raspisan natječaj za nastavak izgradnje dijela toplovoda, javila se samo jedna
tvrtka i ona nije imala urednu dokumentaciju.
-nabavljen je traktor s priključcima za naš komunalni pogon. Sutra će biti službena
primopredaja. Tvrtka Entrada od koje smo i nabavili isti ujedno će imati i prezentaciju rada te
mehanizacije, pa ovom prilikom upućujem poziv zainteresiranima da dođu to pogledati u 11,00 sati.
sat.

Predsjednik Vijeća zahvaljuje načelniku te poziva vijećnike da se pitanjima uključe u aktualni

Ivica Nezić: što je sa izgradnjom priključaka za vodovod u Gređanima i Novom Varošu?
Mještani zovu DVD i traže dovoz vode.
Velimir Paušić: kao što znate, mi smo u proračunu osigurali sredstva za sufinanciranje
izgradnje priključaka na vodovod, popisali zainteresirane i uputili ih da u vodovodu Zapadne Slavonije
podnesu zahtjev za priključak. Tamo su i potpisali ugovore, međutim, ništa se nije radilo do prije
tjedan dana ( u Gređanima odradili cca 10 priključaka). Nažalost, postaje očito da oni kao tvrtka
nemaju ljudstva koje može odraditi toliki posao jer nismo samo mi u pitanju, tako da kampanjski
rade. Problem je i sa kanalizacijom. Znate da je trebalo izgraditi još jedan dio u Uskocima, nažalost i
ova godina je prošla a oni se nisu niti udostojali doći na zakazane sastanke. Ujedno, ovim dana
zaprimili smo i obavijest da od 2019.godine počinje povrat kredita iz projekta Hrvatskih voda koji bi
trebao ići kroz uvođenje naknade građanima.
Stjepan Margaletić: projekt kanalizacije niti ove godine nije dovršen i sve skupa to predugo
traje. Činjenica je da imamo neispravnih šahtova, kanalizacija se ispušta svuda čak i u novu mrežu
koja još ne radi. Uporno upozoravam na ovo i nastavit ću se jer se ne odrađuje ono što ovdje kažete.
Drugo pitanje je da li zbog trenutnih problema s migrantima odnosno njihovim ilegalnim prelascima
granice možemo ostaviti javnu rasvjetu da gori cijelu noć?
Velimir Paušić: rasvjeta može gorjeti cijelu noć i inače to uvijek ostavimo tako u prosincu, a
vezano uz migrante imamo dobru suradnju s policijom i vjerujemo da oni stvari imaju pod kontrolom.
Vezano uz kanalizaciju, svjesni smo problema i činjenice da će biti dosta popravaka. Apsolutno se
slažem da sve ovo predugo traje. To nije opravdanje, ali doista pokušavamo stvari riješiti.
Stjepan Margaletić: je li bar snimljeno stanje mreže?
Velimir Paušić: pumpe su pregledane, utvrđeno je relativno dobro stanje uz manje sitne
popravke. Gosp. Žeruk vodit će cijeli postupak ishođenja uporabne dozvole. Na kraju opet se vraćamo
na problem Vodovoda Zap. Slavonije koji treba odraditi gradnju spornog dijela u Uskocima.
Drugih pitanja nije bilo, pa predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat.
TOČKA 1.

A) prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu s projekcijama

Predlagatelj Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu s projekcijama za 2020. I
2021.godinu je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Opširno uvodno pojašnjenje dao je načelnik općine Velimir Paušić , osvrnuvši se na planirane
projekte ( domovi Gređani i Novi Varoš, nastavak modernizacije cesta u Staroj Gradiški, cesta u
G.varošu, led javna rasvjeta, izgradnja javne rasvjete St.Gradiška – most Donji Varoš, parkiralište na
Cvjetnom trgu, ceste na Trgu hrv.branitelja, mrtvačnica Gređani), planirana socijalna davanja
(udžbenici, uč.domovi, sufinanciranje dj.vrtića, pomoć staračkim domaćinstvima) i te druge planirane
aktivnosti u sljedećoj godini.
Potom je također detaljno, prijedlog Proračuna pojasnila i pročelnica Slovinac.
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
U dugotrajnoj raspravi o prijedlogu Proračuna sudjelovali su: Danijela Tonžetić ( pitanje
vezano uz sredstva za rad braniteljske udruge), Mihajlo Matokanović ( pitanje vezano uz sredstva za
javne radove) Štefica Slovinac, Velimir Paušić te Roberta Šišić, u ime Kluba vijećnika HDZa, koji
podržava prijedlog Proračuna te sve Programe koji iz istog proizilaze.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje prijedlog Proračuna općine na glasovanje.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Stara
Gradiška sa 10 glasova „ZA“ ( vijećnik Stjepan Margaletić nije bio nazočan u trenutku glasovanja)

donijelo Proračun Općine Stara Gradiška za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu, u tekstu
kako ga je predložio predlagatelj.
U 19,23 sati predsjednik Vijeća daje stanku od 10 minuta.
Vijeće nastavlja s radom u 19,33 sati.
b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu
Općine.

Predlagatelj Odluke o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu je načelnik

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Štefica Slovinac.
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška, bez rasprave, da 10 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽAN“ donijelo je Odluku o izvršenju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019.godinu, u tekstu
kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 2.
Općine.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini

Predlagatelj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini je

načelnik

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac te načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u
2019.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 3.

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.godini

Predlagatelj Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac te načelnik Velimir Paušić.
U raspravi su sudjelovali Stjepan Margaletić i Velimir Paušić.
Po okončanju rasprave i obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće
Općine Stara Gradiška sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program građenja komunalne
infrastrukture u 2019.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 4.

Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2019.godini

Predlagatelj Programa socijalne skrbi u 2019. godini je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac.
Rasprave nije bilo.

Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program socijalne skrbi u 2019.godini, u tekstu kako ga
je predložio predlagatelj.
TOČKA 5.
Općine.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godini

Predlagatelj Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini je načelnik

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program utroška sredstava šumskog doprinosa u
2019.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 6.

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada u 2019.godini

Predlagatelj Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada u 2019. godini je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje
nezakonito izgrađenih zgrada u 2019.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 7.

Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2019.godini

Predlagatelj Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2019.godini je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac te načelnik Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2019.godini, u tekstu
kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 8.

Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2019.godini

Predlagatelj Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2019.godini je načelnik Općine.

Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac te načelnik Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje kuća i
stanova u državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2019.godini, u tekstu kako ga je
predložio predlagatelj.
TOČKA 9.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog
načelnika

Predlagatelj Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika je
načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac te načelnik Velimir Paušić.
U raspravi su sudjelovali Stjepan Margaletić, Štefica Slovinac i Velimir Paušić.
Po okončanju rasprave i obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće
Općine Stara Gradiška jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o izmjeni Odluke o mjerilima
za određivanje plaće općinskog načelnika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 10.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2019.godini

Predlagatelj Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2019.godini, u tekstu kako ga je
predložio predlagatelj.
TOČKA 11.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Predlagatelj Odluke o komunalnoj naknadi je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Opširno uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac i načelnik Velimir Paušić.
U raspravi su sudjelovali Stjepan Margaletić i Štefica Slovinac.
Po okončanju rasprave i obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće
Općine Stara Gradiška jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o komunalnoj naknadi, u
tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

TOČKA 12.

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Predlagatelj Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o komunalnoj naknadi, u tekstu kako ga je predložio
predlagatelj.
TOČKA 13.

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Predlagatelj Odluke o komunalnom doprinosu je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dala je pročelnica Slovinac.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o komunalnom doprinosu, u tekstu kako ga je
predložio predlagatelj.
TOČKA 14.

a/ Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018.godini
b/ Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2019.godini

Predlagatelj akata je načelnik Općine.
Prijedloge akata uz obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za 13.sjednicu
Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite u 2018.godini te
donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2019.godini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
TOČKA 15.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u obnovu društvenog
doma u Novom Varošu

Predlagatelj Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u obnovu društvenog doma u
Novom Varošu je načelnik Općine.
Prijedlog akta uz detaljno obrazloženje, vijećnici su primili u materijalima uz poziv za
13.sjednicu Općinskog vijeća.
Uvodno pojašnjenje dao je načelnik Velimir Paušić.
Rasprave nije bilo.
Po obavljenom glasovanju, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
obnovu društvenog doma u Novom Varošu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća daje riječ načelniku koji obavještava
vijećnike da će se sljedeća sjednica vijeća održati 20.prosinca 2018.godine, u nastavku koje će biti
organiziran i božićni domjenak.
Sjednica je zaključena u 20,28 sati.
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