
 

 

                       
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

       PRIMORSKO – GORANSKA                         

                       ŽUPANIJA 

                OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 024-01/22-01/9 

URBROJ: 2170-18-01-22-3 

Dobrinj, 22. prosinca 2022. godine            

      

ZAPISNIK 
 

s  14. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. prosinca 2022. godine u prostoriji vijećnice 

Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Zoran Kirinčić, Dražen Purić, Vedran 

Petrović, Dajana Justinić, Dino Turčić i Miljenko Variola. 

 

Nazočni: Neven Komadina, općinski načelnik. 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i 

pismohranu – tajnik) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu).   
 
Odsutni: Ivančica Dunato (opravdano odsutna). 

 

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum i sukladno članku 55. 

Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, pozvao vijećnike na postavljanje vijećničkih 

pitanja. 

 

1. Vijećnik Dino Turčić pita da li se javio Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, poljop. i 

turizam. 

- Predsjednik vijeća Ivan Šamanić odgovara da nije. 

2. Vijećnik Vedran Petrović pita kako idu radovi na javnoj rasvjeti. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da su radovi pri kraju, te ukratko dao informaciju o 

istom. 

3. Vijećnik Dino Turčić pita da li se javio g. Bojan Bilić,d.i.a. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da su uskladili sve podloge, sva građevinska područja 

treba prebacit na novu katastarsku podlogu. Navodi da je tražio termin za sastanaka s 

predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje PGŽ, međutim nisu odredili datum sastanka. 

4. Vijećnik Dino Turčić pita da li su se očitovali predstavnici Plodina u svezi gradnje 

trgovačkog centra. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da se nisu očitovali. 



5. Vijećnik Dino Turčić pita da li se nešto poduzelo u svezi sređivanja zemljišnih knjiga – 

izmjere. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je potrebno uputit dopis Državnoj geodetskoj 

upravi. 

6. Vijećnica Dajana Justinić pita za usporivače prometa. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da se predstavnici ŽUC-a još nisu očitovali, a za centar 

Krasa moraju dati suglasnost na projekt. 

7. Vijećnica Nikolina Jurić pita za odron na cesti Dobrinj – Kras. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je dogovorena sanacija odrona međutim još uvijek 

ŽUC nije pokrenuo sanaciju. 

8. Vijećnik Dino Turčić pita kakve su reakcije na održan Advent u Dobrinju. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da su reakcije jako dobre i pozitivne, i da je 

posjećenost bila jako dobra obzirom da se Advent održao prvi put. 

9. Vijećnik Vedran Petrović pita da li će se park Ogreni sanirat nakon obilnih kiša. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se park uredit, postavit će se ograda, još neke 

sprave i urediti dio za životinje, a slijedeće godine će se uredit pješačka staza. 

10. Vijećnik Dino Turčić pita da li se javio g. Lenić. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da se nije javio, trebao bi se održat sastanak sa 

predstavnicima HVIDR-e otok Krk. 

 

 

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik 

Vijeća utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i    

    2025. godinu, 

3. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2023. godinu, 

4. Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2023. godini, 

5. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine       

    Dobrinj u 2023. godini, 

6. Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, 

7. Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023.     

    godini, 

8. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u    

    2023. godini, 

9. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u  

    2023. godini, 

10. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine  

      Dobrinj u 2023. godini, 

11. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine  

      Dobrinj u 2023. godini, 

12. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine   

      Dobrinj u 2023. godini, 

13. Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u     

      2023. godini, 

14. Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u  

      2023. godini, 



 

15. Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2023.   

      godinu, 

16. Prijedlog – Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju    

      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2023. godinu, 

17. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2023. godinu,  

18. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje      

      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2023. godini, 

19. Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine    

      Dobrinj u 2023. godini, 

20. Prijedlog – Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene  

      poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2023. godini, 

21. Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj  

      namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača    

      Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2023. godini, 

22. Prijedlog - Plan davanja koncesija za 2023. godinu, 

23. Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine  

      Dobrinj u 2023. godini, 

24. Prijedlog – Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u    

     Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, 

25. Prijedlog – Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika u Jedinstvenom      

      upravnom odjelu, 

26. Prijedlog - Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj, 

27. Informacije i prijedlozi, 

28. Razno. 

 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i  

2025. godinu 

 

Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Konačni Prijedlog 

Proračuna Općine Dobrinj za 2023. godinu, te navela da Proračun za 2023. godinu iznosi 

6.120.490 €, projekcija za 2024. godinu 5.618.024 €, a za 2025. godinu 5.355.233 €. 

 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2023. 

godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe. Istaknuo je slijedeće stavke: projekt ceste 

Šilo – ulica Nova cesta, uređenje ceste – nogostupa od Solina do Čižića, stavke na zahtjev 

mjesnih odbora, javna rasvjeta između Silina i Klimna, vanjska rasvjeta od vodospreme Šilo 

do poluukopanih kontejnera, Plan razvoja širokopojasne infrastrukture, otkup zemljišta za 

parking u Dobrinju. 

 



 

     - Vijećnik Dražen Purić pita za asfaltiranje cesta, kako ide ta dinamika. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da se utvrđuju dionice za asfaltiranje, sagleda se 

situacija da li je uređena komunalna infrastruktura. 

     - Vijećnica Dajana Justinić navodi da se na groblju Kras ugradi špina i hidrofor. 

      -Vijećnica Dajana Justinić pita za stavku pomoći EU, zašto je nula za 2024. i 2025. 

godinu. 

 Načelnik Neven Komadina odgovara da  je teško planirati za tako duže razdoblje, obzirom da 

treba imat građevinske dozvole za projekte. 

     - Vijećnica Dajana Justinić predlaže da se zaposli osoba koja bi radila na EU projektima, 

kako bi se što više iskoristila sredstva, na što se nadovezuje vijećnik Dino Turčić te ističe da 

bi trebali napravit korak po pitanju te osobe. 

     - Vijećnik Vedran Petrović pita vezano za stavku „plaće za zaposlene“, kako je rečeno da 

će se zaposlit osobe. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je na dnevnom redu Odluka o koeficijentima gdje 

stoji koji će se službenici zaposliti. 

   

Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna 

Općine Dobrinj za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2023. godinu 

 

Ankica Šamanić obrazložila je Prijedlog, te istaknula da je proračunska pričuva 

povećana zbog proglašenja elementarne nepogode koju je proglasio Župan PGŽ. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine 

Dobrinj za 2023. godinu. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2023. godini. 

 

 

AD 5.  

Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 

Dobrinj u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 

Dobrinj u 2023. godini. 

 

AD 6.  

Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini. 



AD 7.  

Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023.   

godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. 

godini. 

 

 

AD 8.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u  

2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 

2023. godini 

 

 

AD 9. 

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2023. godini. 

 

 

AD 10. 

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj 

u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Dobrinj u 2023. godini. 

 

 

AD 11.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 

2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj 

u 2023. godini. 

 

AD 12.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine 

Dobrinj u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2023. 

godini. 



AD 13.  

Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u 2023. 

godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2023. 

godini.    

 

 

AD 14.  

Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2023. godini. 

 

 

AD 15.  

Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2023. 

godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2023. 

godinu. 

 

 

AD 16.  

Prijedlog – Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području općine Dobrinj za 2023. godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju   

uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2023. godinu. 

 

 

AD 17.  

Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2023. godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2023. godinu. 

 

 

AD 18.  

Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2023. godini. 

 



AD 19.  

Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine   

Dobrinj u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2023. 

godini. 

 

 

AD 20.  

Prijedlog – Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2023. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2023. godini. 

 

 

AD 21.  

Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj 

namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača   

Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2023. godini 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom  

odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 

2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine 

Dobrinj. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 22.  

Prijedlog - Plan davanja koncesija za 2023. godinu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se donosi 

Godišnji Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2023. godinu za komunalne 

djelatnosti na području općine, te da Općina Dobrinj u 2023. godini ne planira davanje 

koncesija s obzirom da u 2023. godini ne istječe postojeća koncesija.   

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 23.  

Prijedlog - Odluka o  privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine 

Dobrinj u 2023. godini 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da se ovom 

Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Dobrinj u 2023. 

godini zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine 



na području Općine Dobrinj, odnosno određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske 

godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih 

radova. 

 

 Zabrana radova iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na sljedeća područja: 

• Poslovna zona K-1, Kava - Šilo, 

• Poslovna zona K-2, Stolarija – Hlapa, 

 

Područja privremene zabrane izvođenja građevinskih radova su sljedeća građevinska 

područja: 

- građevinska područja naselja 

• Dobrinj N-1, 

• Šilo N-2/1 i 2, 

• Klimno N-3, 

• Čižići N-4/1, 2, 3, 4, 5 i 6, 

• Soline N-5/1, 2 i 3, 

• Gabonjin N-6, 

• Gostinjac N-7/1, 2 i 3, 

• Dolovo N-8, 

• Hlapa N-9/1, 2 i 3 

• Klanice N-10/1 i 2, 

• Kras N-11/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, 

• Polje N-12/1 i 2, 

• Rasopasno N-13, 

• Rudine N-14, 

• Sužan N-15/1 i 2, 

• Sv. Ivan Dobrinjski N-16/1, 2, 3, 4, 5 i 6, 

• Sv. Vid Dobrinjski N-17, 

• Tribulje N-18, 

• Žestilac N-19/1 i 2, 

• Županje N-20/1, 2, 3 i 4. 

- građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene, 

- građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene. 

 

Načelnik Neven Komadina predložio je da se u Odluku navede i lokacija izgradnje 

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda između Klimna i Šila, nakon čega se povela kratka 

rasprava, te je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke s predloženom 

dopunom. 

 
 

AD 24.  

Prijedlog – Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, nakon čega se povela 

kratka rasprava. 

Vijećnica Dajana Justinić pita koji redom će se zapošljavat , što je najpotrebnije. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je sve potrebno. 



Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je u mjesecu travnju Ministarstvo 

pravosuđa i uprave provelo inspekcijski nadzor nad radom tijela Općine Dobrinj, prilikom 

kojeg je naloženo donošenje Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

općine Dobrinj i Odluke o koeficijentima. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 25.  

Prijedlog – Odluka o kriterijima za ocjenjivanje službenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se 

Pravilnikom o načinu ocjenjivanja rada službenika i namještenika utvrđuju kriteriji za 

ocjenjivanje rada službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, 

te postupak i način provođenja ocjenjivanja.  

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve ocjene rada, koje se utvrđuju službenicima i 

namještenicima, odnosno ocjenu probnog rada službenika i namještenika, te redovnu ocjenu 

rada. 

Vijećnica Dajana Justinić pita da li se navedeno provodi. Pročelnica Tea Orlić Mihajić 

odgovorila je da se do sada nije ocjenjivalo, ali će se ubuduće provodit. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

AD 26.  

Prijedlog - Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom  

odlukom  daje prijedlog Skupštini Primorsko-goransko županije za imenovanje mrtvozornika 

za područje općine Dobrinj, kako slijedi: imenuju se: 

- Mladen Španjol, dr.med., 

- Alemka Žic, dr.med., 

- Karmen Barbiš, dr.med.,  

- Željan Žic, dr.med., 

- Marinka Tičić, dr.med., 

- Ivanka Peranić, mag.med.tech., 

- Marina Juretić, med.sr.. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 27.  

Informacije i prijedlozi 

27.1. Vijećnica Nikolina Jurić pozvala je vijećnike da se pridruže ispraćaju Stare godine u 

Klimnu, humanitarnog karaktera, u organizaciji Mjesnog odbora Klimno i Općine Dobrinj. 



27.2. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji koncert koji će 

se održati 26. prosinca 2022.g. u prostorijama osnovne škole kao i na prigodno druženje koje 

će se održati 27. prosinca 2022. g.. 

 

 

AD 28.  

Razno 

28.1. Vijećnica Nikolina Jurić dala je primjedbu na projekt Rekonstrukcije javne rasvjete, 

istaknula je da se mještani žale na premali broj lampi. 

Vijećnik Miljenko Variola nadovezao se, te istaknuo da je i on isto primijetio, te predložio da 

se eventualno razgovara s osobom zaduženom za nadzor. 

Općinski načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se isto ispitat. 

28.2. Općinski načelnik Neven Komadina zahvalio se vijećnicama, vijećnicima i predsjedniku 

Općinskog vijeća na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2022. godine rezultat čega su 

ujednačena stajališta koja se potvrđuju i jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima 

Jedinstvenog upravnog odjela na predanom radu, te svima uputio čestitke za Božić i Novu 

2023. godinu. 

Iste zahvale i čestitke povodom božićno – novogodišnjih blagdana uputio je i predsjednik 

Vijeća Ivan Šamanić. 

 

 

 

 

Zaključeno u 22,00 sata. 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                 Sanja Lukarić,v.r.                                                               Ivan Šamanić, v.r.   

 

 

 

 

 

 


