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Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, 

održane 18. prosinca 2015. godine u općinskoj vijećnici 

u Kloštru Podravskom, Trg Svete Obitelji 2 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/08, URBROJ: 2137/16-15-1 od 

15. prosinca 2015. godine. 

 Sjednicu je otvorio predsjednik gosp. Mirko Debeljak u 17:00 sati i pozdravio 

prisutne. 

 Sjednici su bili prisutni: 

a) Članovi Općinskog vijeća: 

1. Mirko Debeljak 

2. Ivan Čupen 

3. Marijan Debeljak 

4. Bernard Domović 

5. Franjo Budrović 

6. Đuro Gregurić 

7. Antun Juhas 

8. Petar Kontrec 

9. Josip Nađ 

10. Ivan Rođak 

11. Branko Špiranec 

12. Ivan Tudić 

13. Dražen Vučak 

 

Predsjednik konstatira da je sjednici prisutno 13  članova Općinskog vijeća Općine 

Kloštar Podravski od ukupno 13 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može 

donositi pravovaljane odluke. 

 

 

b) Ostali: 

1. Siniša Pavlović – općinski načelnik, 

2. Antun Karas – zamjenik općinskog načelnika, 

3. Ivana Grguljaš– računovodstveni referent - knjigovođa, 

4. Mirela Tudić Rengel – zapisničarka. 

 

 

 

Predsjednik je predložio je sljedeći 
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D N E V N I   R E D 

 

1. Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

3. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

5. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. 

godini. 

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar 

Podravski u 2016. godini. 

8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 

2016. godini. 

9. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

10. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 

2016. godini. 

11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

13. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar Podravski. 

14. Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša Općine Kloštar Podravski. 

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski. 

16. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana civilne zaštite Općine Kloštar Podravski. 

17. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. 

godini. 

18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar 

Podravski u 2016. godini. 

19. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2016. godini. 

 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 13 glasova „ZA“. 

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski usvojen je jednoglasno 

sa 13  glasova „ZA“ sa primjedbom da se u zapisnik stavi nadopuna koju je iznio gosp. Franjo 

Budrović na prošloj sjednici na aktualnom satu. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Ivan Čupen: Imam pitanje za načelnika u svezi izmjere za kopanje kanala, dokle se je došlo s 

time, odnosno što je napravljeno. 

Siniša Pavlović: Gospodin Slavinić je u fazi rješavanja izmjere vezanog za taj predmet, u 

tijeku je izmjera, kad će biti gotova ne znam točno, ali vjerujem da će biti uskoro. Kontaktirati 

ćemo ga još pa ako je potrebno i poslati požurnicu. 

Branko Špiranec: Koliko ga poznajemo to neće biti gotovo do iduće godine. 

Ivan Čupen: Ne vidim razlog zbog kojeg nebu napravljeno. 

Mirko Debeljak: Jel može kako Općinsko vijeće utjecati na to? 

Franjo Budrović: Načelnik valjda može utjecati na to. 

Siniša Pavlović: Svi rade u skladu sa svojim mogućnostima, ako smatrate da je potrebno 

promijeniti geodetu, idemo tražiti nekoga, budemo ga promijenili. 

Branko Špiranec: Imali smo geodetu Mlinarića koji je dobro s nama surađivao i sve nam je 

napravio u kratkom roku. 

Siniša Pavlović: Vezano za pitanje odlaganja otpada na odlagalištu koje je bilo postavljeno na 

prošloj sjednici. Danas je petak i danas je firma Prizma VV d.o.o. iz Legrada odvozila otpad i 

od jutra smo imali kontrolu na kojoj je bio Ivan Varga i  Mladen Mraz. Ustanovili su da je sve 

regulatorno i nemamo nikakve primjedbe da bi se neki otpad s drugih općina dovozio k nama. 

Činjenica je da je taj otpad u puno većim količinama nego prije, od Budančevice do Ulice 

Ulička Prizmin kamion je pun, nema nikakvih otpada odnosno dovoza od drugih općina 

Marijan Debeljak: Zadnji puta je bilo pitanje za Stanića, jel mu je isplaćeno ili nije, ljudi 

negoduju zašto je on dobio. 

Siniša Pavlović: Teško je na to odgovorit, nisu mu uplaćena sredstva preko računa, ako je 

dobio onda je to bilo preko blagajne, a taj predmet je kod Ružice, jer je to išlo preko 

socijalnog programa. 

Marijan Debeljak: Ta osoba ne spada u socijalni program jer nije takav slučaj. Bio je zaposlen 

i navodno dobiva mirovinu, predlažem da se na idućem vijeću osnuje novo socijalno vijeće.  

Siniša Pavlović: Slažem se, na prvoj sjednici u 2016. godine staviti će se ta točka.  

Josip Nađ: Nadovezal bi se na Stanića, susjed mi je, moram iznijeti da svi negoduju zbog toga 

što je on dobio ta sredstva.  

Siniša Pavlović: Cilj nam je da pomognemo ljudima kojima je potrebno. Imamo prijedlog 

vezan za osnivanje udruge kakva je Mariška, vjerujemo da ćemo s time ići što prije u 

realizaciju. 

Ivan Čupan: Što je s poklon paketima za Božić, da li će oni ići ove godine? 

Siniša Pavlović: Nismo planirali da će ići za ovu godinu, ali ako se odlučite možemo ih 

napraviti prostora odnosno sredstva za to ima. Ako odlučite da ide, nemam ništa protiv. 

Franjo Budrović: Nema razloga da se tim ljudima ne pomogne, imamo predstavnike u vijeću 

koji jako dobro znaju pojedine situaciju te koji mogu napraviti popis ljudi kojima je 

najpotrebnije, predlažem da to odrade članovi vijeća prema mjestu prebivališta. 

Siniša Pavlović: Predlažem da se nađete sa predsjednicima Mjesnih odbora pa da s njima 

iskordinirate i napravite spisak osoba kojima su najpotrebniji poklon paketi.  
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Točka 1. 

Donošenje Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu 

i Projekcije za 2017. i 2018. godinu 

 

Ivana Grguljaš: Obrazložila je Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2015. 

godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu. 

 

 Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu. 

Izmjene i dopune Proračuna se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu 

uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine za 2016. 

godinu i njihovo izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i 

obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika Općine 

Kloštar Podravski. 

 

Jednoglasno  sa  13   glasova „ZA“ donesena je Odluka o izvršenju Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

                                                          

                                                        Točka 3. 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 

2016. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji su od  lokalnog 

značenja, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u sportu na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 

2016. godini utvrđuju se aktivnosti  u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Kloštar 

Podravski za 2016. godinu 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u kulturi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                         Točka 5. 

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar 

Podravski u 2016. godini utvrđuje se način ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

financijska sredstva za njihovo provođenje. Javne potrebe u socijalnoj skrbi ostvarit će se kroz 

rad Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski, Društva crvenog križa i humanitarnih udruga. 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                          Točka 6. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti 

koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2016. 

godini utvrđuje se način korištenja sredstava komunalne naknade, a u svrhu održavanja 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne 

naknade na području Općine Kloštar Podravski. 

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program održavanja komunalne 

infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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                                                            Točka 7. 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

 

Siniša Pavlović: Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini Program sadrži: opis 

poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme, 

iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 

financijskih sredstava po djelatnostima. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                             Točka 8. 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović:  Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Kloštar Podravski u 2016. godini određuje se financiranje izgradnje objekata komunalne 

infrastrukture u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

 

           Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                               Točka 9. 

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini određuje 

se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za izradu prostornih planova kojima se popisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i 

sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno 

nedovoljno opremljenih i neopremljenih naselja na području Općine Kloštar Podravski. 
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Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je  Program o namjenskom korištenju 

sredstava iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar 

Podravski u 2016. godini. 

Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

             Točka 10. 

Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Kloštar Podravski u 2016. godini utvrđuju se javne potrebe i sredstva za financiranje javnih 

potreba u  predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski. 

 

  Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

  Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

                                                Točka 11. 

Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Programom se utvrđuju aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Kloštar 

Podravski u 2016. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele 

istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski. Općina Kloštar Podravski će u 2016. godini dodjeljivati potpore za 

sljedeće aktivnosti: Mjera 1: edukacije, stručno osposobljavanje i seminari poljoprivrednih 

proizvođača, Mjera 2: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja. 

 

         Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je  Program potpora poljoprivredi na području 

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

          Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                                Točka 12. 

Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i 

članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2016. godine 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih 

stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
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prosinca 2016. godine  određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2016. godinu za financiranje rada političkih stranaka i članova 

Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski izabranih s liste grupe birača  zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 

godine. 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je  Program potpora poljoprivredi na 

području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

            Program se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

                                              Točka 13. 

Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području 

Općine Kloštar Podravski 

 

Mirela Tudić Rengel: Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kloštar 

Podravski određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prostori na kojima mogu biti 

ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“. S obzirom da je na snagu 

stupio novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti istu je valjalo donijeti sukladno spomenutom 

Zakonu. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na 

području Općine Kloštar Podravski. 

            Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 14. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

Općine Kloštar Podravski izradila nam je tvrtka Defensor d.o.o. Procjenu smo morali 

napraviti jer nam je pri inspekcijskom nadzoru ustanovljeno da imamo staru koja više ne 

vrijedi odnosno koja nije usklađena sa važećim Pravilnik. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Procjene 

ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Kloštar Podravski. 

            Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 15. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja  

Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Plan zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski izradila nam je tvrtka 

Defensor d.o.o. U izradu smo išli iz razloga usklađivanja sa važećom zakonskom procedurom. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Plana zaštite i 

spašavanja Općine Kloštar Podravski. 

            Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 16. 

              Donošenje Zaključka o usvajanju Plana civilne zaštite 

                    Općine Kloštar Podravski 

 

Siniša Pavlović: Plan civilne zaštite Općine Kloštar Podravski izradila nam je tvrtka Defensor 

d.o.o. U izradu smo išli iz razloga usklađivanja sa važećom zakonskom procedurom sukladno 

naputku inspektora Državne uprave zaštite i spašavanja. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesen je Zaključka o usvajanju Plana zaštite i 

spašavanja Općine Kloštar Podravski. 

            Zaključak se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

                                             Točka 17. 

Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

Siniša Pavlović: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i 

obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode 

zaštitu i spašavanje. Tako se svake godine donose Analize stanja sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Kloštar Podravski.  

 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesene su Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

            Analize stanja se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

                   Točka 18. 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

 Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i 

obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode 

zaštitu i spašavanje. Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća 

i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja 

svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i 

zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje 

se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2016. godini. 

 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

            Smjernice se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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 Točka 19. 

Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć 

za novorođeno dijete u 2016. godini 

 

Siniša Pavlović: Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 

2016. godini određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć roditeljima za 

novorođeno dijete, visina i oblik novčane pomoći. Novčana pomoć  sastoji se od jednokratnog 

novčanog iznosa u visini 500,00 kuna. Sredstva potrebna za isplatu novčane pomoći 

osiguravaju se u Proračunu Općine Kloštar Podravski u 2016. godini. 

Jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donesena je Odluke o ostvarivanju prava na novčanu 

pomoć za novorođeno dijete u 2016. godini. 

            Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

 

 

Predviđeni dnevni red za ovu sjednicu je završio, budući da se više nitko ne javlja za 

riječ, predsjednik se prisutnima zahvaljuje na odazivu i završava sjednicu u 18:15 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIČARKA:      PREDSJEDNIK: 

 

          Mirela Tudić Rengel                  Mirko Debeljak 

 


