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 REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/21-01/12 
Ur.broj: 2144/05-03-01-21-2 
Pićan, 22.11.2021. 
                                                   Z A P I S N I K   
 
                  Sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane 
dana 22.studenog 2021. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 18,00 
sati. 
                   
 Sjednici je prisustvovalo svih 9 vijećnika i to: Daniel Stanić, Ivan Franković, 
Valter Fonović, Silvan Juran, Mateo Slivar, Daniel Vretenar, Stefan Šestan, 
Branko Ružić i Antun Selar. 
              
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Dean Močinić, načelnik Općine Pićan,   
Martina Bilić, pročelnica JUO, Samanta Floričić Fonović, stručni suradnik za 
poslove proračuna, računovodstva i financija,  Mirjana Ban, zapisničarka, 
Katarina Šoštarić, novinarka „5 portal-a“ Labin i Kristian Reisman, novinar 
„Labinštine info“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Daniel Stanić, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum 
postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
                   Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Nitko nije imao primjedbe i prijedloge dopuna dnevnog reda, pa je predsjednik 
vijeća dao dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANI“ je usvojen 
slijedeći 
                                       
D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 4.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu i projekcija za 2023.i 
2024.godinu, 

3. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan, 
5. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 

2021.godine, 
6. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2022.godinu, 
7. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795, k.č. 12793/2, k.o. 

Pićan, 
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, 
9. Vijećnička pitanja. 
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AD - 1.  Verifikacija zapisnika sa 4.redovne sjednice Općinskog vijeća 
Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je vijećnicima u privitku poziva. Predsjednik 
vijeća Daniel Stanić je otvorio raspravu.  
Nitko se nije javio za raspravu, pa je Zapisnik dat na glasanje. 
Zapisnik sa 4.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan je jednoglasno 
usvojen sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“. 
 
AD - 2. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2022.godinu i projekcija za 
2023.i 2024.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je 
predsjednik vijeća zamolio za obrazloženje Samantu Floričić Fonović, stručnu 
suradnicu za proračun, računovodstvo i financije. 
Gđa Samanta Floričić Fonović je objasnila da se za 2022.godinu predlaže 
Proračun Općine Pićan u visini 15.363.200,00 kn. 
Projekcijom proračuna za 2023.godinu planira se 13,4 mil.kn, a za 2024.g. 13,2 
mil.kn. 
Potom je dala informaciju o ostvarenim prihodima i primicima u 2020.g., te 
planiranim prihodima u 2021. i 2022.godini po skupinama, te planiranim 
rashodima i izdacima za 2022.godinu po Programima. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Mateo Slivar je rekao da je Općina Pićan objavila javno savjetovanje za 
Proračun 2022.g., te su neki građani dali svoje prijedloge. Vidio je na web 
stranici da se građanima odgovorilo, odnosno nekima se prihvatilo prijedloge, a 
nekima se odbilo što smatra da nije u redu, jer je prijedloge građana trebalo 
razmotriti i o njima odlučiti općinsko vijeće. 
Načelnik Dean Močinić je rekao da se samo dalo očitovanje na prijedloge 
građana, a amandmane će se zaprimati do 09.12.u pismenom obliku. 
Vijećnik Mateo Slivar pita zašto je za sufinanciranje poštanskog ureda planirano 
97.000,00 kn, veliko je povećanje u odnosu na 2021.kada je planirano 66.000,00 
kn. Pročelnica je obrazložila da je HP tužila Općinu Pićan zbog neplaćanja 
sufinanciranja poštanskog ureda, zbog čega je provedeno vještačenje i trebati će 
platiti sudske troškove. Samanta Floričić Fonović je rekla da se po presudi  
planira platiti 90.000,00 kn, za troškove sudskog postupka 5.000,00 kn i 2.000,00 
kn za naknadu za uplatnice plaćene u poštanskom uredu Pićan. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivara da li se sada sufinancira poštanski ured, 
načelnik je odgovorio da ne, nego samo kroz naknadu za uplate. 
Na pitanje vijećnika Stefana Šestana koliko se godišnje predviđa iznos naknade, 
Samanta Floričić Fonović je odgovorila da se za 10 mjeseci platilo 400,00 kn 
naknade. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković je rekao da se od 2015.ili 2016.godine ne 
plaća poštanski ured. Općinu tuže, jer se nisu plaćale fakture koje je pošta 
ispostavila 2014.g. za održanje rada poštanskog ureda u Pićnu. Ističe da se tako 
uštedilo 200.000,00 kn. 
Vijećnik Slivar Mateo ističe da se za Tim T2 u 2021.planiralo 72.500,00 kn ,a 
2022.se planira 40.000,00 kn. Zbog čega je takva razlika. 
Samanta Floričić Fonović je odgovorila da se u 2020.g. potpisao Sporazum  za 
Tim T2 koji je za 2020. i 2021. godinu plaćen 2021.g, a u 2021. se potpisao i 
dodatni Sporazum koji se također platio u 2021.g.   
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Vijećnik Mateo Slivar ističe da je za sanaciju mosta Sopot u 2021.bilo predviđeno 
60.000,00 kn, te pita na kojoj je stavci predviđena sanacija mosta u 2022.godini. 
Načelnik Dean Močinić je odgovorio da se za 2022.g. maknulo iz općinskog 
proračuna, jer će infrastruktura ići preko labinskog vodovoda radi uštede na 
PDV-u. Općina će donirati labinskom vodovodu 400.000,00 kn za te namjene. 
Vijećnik Mateo Slivar ističe da se za Školu plivanja nije planiralo ništa, a za 2022. 
se planira 1.000,00 kn što smatra da je premalo. 
Načelnik Dean Močinić se složio da je premalo, ali 2021.g. se škola plivanja nije 
održala zbog Corone, kao ni druge manifestacije. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da je škola plivanja koštala 66.000,00 kn. 
Načelnik Dean Močinić je rekao da se u 2022. g. planira povećanje učeničkih na 
300,00 kn i studentskih stipendija na 700,00 kn, a za svu djecu izvan vrtića se 
planira 300,00 kn mjesečno po djetetu. 
Po Programu javnih potreba u kulturi vijećnik Mateo Slivar pita zašto je tako 
veliko povećanje sa 126.800,00 kn u 2021.g. na 423.300,00 kn u 2022.godini. 
Načelnik i predsjednik vijeća su odgovorili da se za manifestacije planira 
170.000,00 kn, a ostalo je objašnjeno po stavkama. U 2022.godini se planiraju 
manifestacije, a u 2021.godini se nije održala niti jedna manifestacija. 
Za izgradnju kanalizacijske mreže za Švići – Jakomići vijećnik Mateo Slivar ističe 
da je planirano 20.000,00 kn, te pita da li su to sredstva za projektnu 
dokumentaciju i da li je to dovoljno. 
Načelnik Dean Močinić je odgovorio da to nije dovoljno, jer projektna 
dokumentacija za kanalizaciju Floričići – Švići – Jakomići košta 200.000,00 kn, 
ali će po tome raditi Vodovod Labin. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivar zašto se za sufinanciranje prijevoza pomoćnika 
u nastavi nije ništa planiralo, načelnik je odgovorio da je dijete s posebnim 
potrebama za koje se plaćalo prijevoz pomoćniku u nastavi otišlo u Potpićan u 
školu i više ne dolaze računi za prijevoz. Na to viječnik Mateo Slivar predlaže da 
se na toj stavci ostavi barem 1.000,00 kn za 2022.godinu. Načelnik je odgovorio 
da će se platiti prijevoz ukoliko škola bude tražila. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković pita da li postoji mogućnost izrade 
projektne dokumentacije za kanalizaciju preko IVS. 
Načelnik je odgovorio da nije moguće preko IVS-a, jer IVS štiti izvorišta, a Švići i 
Tupljak ne spadaju u IVS i nisu u tom programu. IVS pokriva Sv.Katarinu, 
Montovani, Orič, naselje Kukurini i Pićan. 
Na pitanje vijećnika Matea Slivara kako se planira pomoć roditeljima 
odgojiteljima, načelnik je odgovorio da će biti raspisan natječaj i planirano je 
300,00 kn mjesečno 10 mjeseci u godini za svu djecu predškolske dobi koja ne 
idu u vrtiće. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je rekao da danas nije vrijeme za amandmane, 
ovo je I.čitanje, a amandmani na prijedlog Proračuna se mogu dostaviti isključivo 
u pisanom obliku do 09.12. 2021.godine.         
Predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić je rekao da se po ovoj točci ne 
glasa, a donošenje Proračuna za 2022.g. će biti na idućoj sjednici općinskog 
vijeća, te zaključio ovu točku dnevnog reda. 
 
AD-3. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je predsjednik 
općinskog vijeća zamolio za obrazloženje  pročelnicu Martinu Bilić. 
Pročelnica je objasnila da se predlaže povećanje vrijednosti boda sa 3 na 4, a po 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu se Odluka o vrijednosti boda donosi do 
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kraja studenog tekuće godine sa primjenom od 01.siječnja iduće godine. 
Vrijednost boda se određuje u kunama po m2 korisne površine stambenog 
prostora u prvoj zoni i iznosi isto za sve zone. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da je to drastično povećanje (33%), te da je bolje 
povećati više puta u toku godine, nego sve odjednom. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je obavijestio vijećnike da se vrijednost boda 
nije mjenjala od 2012.g, a komunalna infrastruktura se je povećala, čime su se 
povećali troškovi održavanja. 
Na pitanje potpredsjednika Ivana Frankovića, koliko je konkretno povećanje za 
površinu kuće od 100 m2, odgovorio je predsjednik vijeća i rekao da se po 
sadašnjoj odluci za nekretninu od 100 m2 plaća 144,00 kn godišnje, a po novoj 
odluci bi se plaćalo 192,00 kn. 
Vijećnik Silvan Juran podsjeća da je bio dogovor da će se od 2022.godine uvest 
povećanje komunalne naknade, ali će se kao protuteža tome za 2022.godinu 
ukinuti prirez.  
Načelnik Dean Močinić je rekao da se temeljem povećanja boda povećava 
godišnji iznos komunalne naknade za 40,00 kn za površinu od 100 m2, ali je kao 
protuteža tome ukidanje prireza sa 2% na 0% što ima malo koja općina. 
Osim toga  će se 2022.godine osnovati odbor za socijalu koji će razmatrati 
slučajeve ako netko nije u mogućnosti plaćati komunalnu naknadu da mu se 
oprosti, odnosno oslobodi plaćanja. 
Vijećnik Branko Ružić smatra da je u redu što se gleda za socijalno ugrožene, ali  
ističe da je povećanje komunalne naknade veliki udarac za poduzetnike, jer oni 
imaju velike površine poslovnog prostora, pa će im i poskupljenje biti veliko. 
Osim toga povećavaju se i cijene repromaterijala i ostali troškovi, pa je pitanje da 
li će poduzetnici moći biti konkurentni. 
Načelnik se slaže s njim, no ističe da je i sanacija mosta kod slapa Sopot pred 
godinu dana iznosila 200.000,00 kn, a sada iznosi 400.000,00 kn.  
Predsjednik vijeća Daniel Stanić ističe da se proračunom za 2022.planira pomoć, 
odnosno poticanje novih poduzetnika sa 50.000,00 kn. Na to se nadovezao 
načelnik i objasnio da će se oformiti odbor za socijalu koji može ukinuti plaćanje 
komunalne naknade poduzetnicima, koji dokažu svoju lošu financijsku situaciju. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara da li je napravljena projekcija za 
pravne ili fizičke osobe za površinu kuće ili poslovnog prostora, odgovorio je 
načelnik da se radi na tome da se napravi inventura plaćanja komunalne 
naknade i izmjera površina. 
Potpredsjednik vijeća Ivan Franković ističe da se vrijednost boda može dignuti, 
odnosno mjenjati do kraja 11.mjeseca za slijedeću godinu, jer se kasnije u toku 
godine ne može mjenjati, pa je  suglasan s predloženom odlukom. 
Vijećnik Daniel Vretenar pita zašto se sada ne bi povećala vrijednost boda za 
0,5, a za godinu dana još 0,5. 
Predsjednik vijeća smatra da ima puno mjera za kontra učinak boda, a načelnik 
je još jednom istaknuo da je komunalna infrastruktura drastično poskupila, ali će 
se formirati socijalni odbor koji će razmatrati pojedinačne slučajeve te će se one 
s težom financijskom situacijom osloboditi plaćanja komunalne naknade.    
Vijećnik Branko Ružić je protiv takvog načina rada da se pojedince oslobađa 
plaćanja komunalne naknade, jer se to svodi na princip prijatelj prijatelju ili po 
stranačkoj pripadnosti. 
Smatra da je potrebno donijeti kriterije za oslobađanje plaćanja  komunalne 
naknade.  
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Vijećnik Silvan Juran smatra da je ovo rukovodstvo kvalitetno i transparentno, te 
se transparentno ulažu sredstva u komunalnu infarstrukturu. O svakoj odluci je 
vijeće bilo upoznato i točno se zna tko je dobio subvencije ili nije. Puno je toga  
napravljeno, asfaltirano je preko 90 % puteva, vodovod ima 98% kućanstava kao 
i javnu rasvjetu. Misli da je došlo vrijeme da se ide u još kvalitetniju izgradnju 
Općine Pićan, a čelni ljudi će za svaku utrošenu kunu upoznati vijeće, te će on 
glasati za povećanje vrijednosti boda. 
Vijećnik Branko Ružić je rekao da je nekad bila definirana namjena utroška 
sredstava  komunalne naknade i da li je još uvijek tako, na što je pročelnica 
potvrdno odgovorila. 
Vijećnik Branko Ružić je konstatirao da će se sredstva komunalne naknade 
trošiti namjenski, jer on vjeruje u ove ljude i postojeću vlast.   
Vijećnika Matea Slivara interesira koliko će na godišnjoj razini biti povećanje 
prihoda u proračunu temeljem povećanja vrijednosti boda, u odnosu na sadašnji 
proračun. 
Predsjednik vijeća Daniel Stanić je odgovorio da ovo povećanje vrijednosti boda 
nosi povećanje proračunskih prihoda od 1,148 mil kn.  
Po završetku rasprave je predsjednik općinskog vijeća Daniel Stanić dao izvorni 
prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na glasanje. 
Većinom od 7 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANI“ je donijeta Odluka o 
vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
AD-4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je 

pročelnica Martina Bilić obrazložila točku i rekla da se ovim izmjenama i 

dopunama Odluke o porezima Općine Pićan predlaže ukidanje prireza porezu na 

dohodak koji se plaćao po stopi od 2%.  

Otvorena je rasprava u kojoj se vijećnik Branko Ružić ne slaže s ukidanjem 

prireza, jer je 2% ionako mali prirez kojim se ljude neće puno rasteretiti, ali se 

može imati određene reperkusije za dobivanje određenih pomoći. 

Na pitanje vijećnika Stefana Šestana koliki je godišnji prihod od prireza, načelnik 

je rekao da je 60.000,00 kn. 

Nakon toga je dat izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan. 

 

AD-5. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih 
blagdana 2021.godine 
 
Materijal po točki dnevnog reda je dostavljen vijećnicima uz poziv, pa je 

pročelnica Martina Bilić dala obrazloženje. 

Pročitala je prijedlog Odluke i podsjetila da se do sada davao poklon bon od 

200,00 kn svim umirovljenicima, nezaposlenima i domaćicama bez obzira na 

visinu mirovine ili starosnu dob, a sada se uvode kriteriji. 

Poklon bon neće dobiti oni koji imaju mirovinu veću od 4.000,00 kn, te domaćice 

i nezaposleni mlađi od 60 godina. Bonovi će iznositi 200,00 kn, 300,00 kn i 

400,00 kn, ovisno o kriteriju kojeg udovoljavaju, a dijeliti će se u prosincu 2021.g. 

Otvorena je rasprava u kojoj je vijećnik Branko Ružić pohvalio takav način 

dodjele, a vijećnik Mateo Slivar se slaže s predloženim kriterijima, ali uz dopunu, 
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odnosno prijedlog da bon od 200,00 kn dobiju i umirovljenici s mirovinom većom 

od 4.000,00 kn. 

Vijećnik Danijel Vretenar predlaže da se umirovljenicima s mirovinom do 

1.200,00 kn dodijeli  bon od 500,00 kn. 

 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić se slaže da bi bilo najbolje dati bonove još većih 

vrijednosti od predloženih, ali su financijske mogućnosti drugo, a u odnosu na 

lani je 100% povećanje bona potrebitima. 

Vijećnik Stefan Šestan podržava mišljenje predsjednika vijeća i podržava 

predloženu odluku.  

Po završetku rasprave je dat na glasanje prijedlog vijećnika Matea Slivara da  

umirovljenici s mirovinom iznad 4.000,00 kn dobiju poklon bon od 200,00 kn. 

Prijedlog nije izglasan, jer su za prijedlog bila 2 glasa „ZA“, 6 „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“. 

Potom je na glasanje dat prijedlog vijećnika Danijela Vretenara da se dodijeli bon 

od 500,00 kn umirovljenicima s mirovinom manjom od 1.200,00 kn. 

Prijedlog nije usvojen, jer su za isti bila 3 glasa „ZA“, 6 „PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽANIH“.  

Potom je dat izvorni prijedlog Odluke na glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 
2021.godine. 
 
AD-6. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
za 2022.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je obrazloženje dala 

pročelnica Martina Bilić. 

Otvorena je rasprava za koju se javio vijećnik Mateo Slivar s pitanjem da li je 

unazad 3 godine bilo prijava šteta od elementarnih nepogoda. 

Predsjednik vijeća Daniel Stanić je odgovorio da je unazad 4 ili 5 godina bila 

proglašena elementarna nepogoda od tuče, te je dao prijedlog Odluke na 

glasanje. 

Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „SUZDRŽANIH “ i 0 „PROTIV“ je donijeta 

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2022.godinu.  

 
AD-7. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795, k.č. 12793/2, k.o. 
Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, a 
obrazloženje je dala pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić. 
Rekla je da se izlažu prodaji nekretnine u Oriču čija je namjena poljoprivredno 
zemljište. 
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Danijel Vretenar pita da li će se ugovorom definirati da se zemljište 
održava, odnosno obrađuje, jer smatra da bi kupac zemljišta, trebao zemljište i 
obrađivati.  
Vijećnik Branko Ružić pita da li nekretnine graniče s građevinskim područjem i 
hoće li ih se uključiti u građevinsko područje prilikom donošenja izmjena i 
dopuna Prostornog plana. 
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Predsjednik vijeća Daniel Stanić je odgovorio da jedna k.č. graniči sa 
građevinskim područjem, no stvar je vlasnika nekretnine što s njom planira 
učiniti, pa i to da li će zatražiti uvrštenje u građevinsko područje, a Izmjene i 
dopune Prostornog plana će se razmatrati na općinskom vijeću, pa će vijećnici 
moći vidjeti što se uključuje u građevinsko područje. 
Nakon toga je predsjednik vijeća Daniel Stanić dao izvorni prijedlog Odluke na 
glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795 i k.č. 12793/2, k.o. Pićan. 
 
AD-8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
 
Prijedlog Odluke dat je u privitku poziva, a obrazložila ju je pročelnica Martina 
Bilić. 
Rekla je da se predlaže Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u sastavu: 
Ivana Tončić, predsjednica, a Martina Bilić i Mirjana Ban članice. 
Za raspravu se nitko nije javio, pa je izvorni prijedlog Odluke dat na glasanje. 
Jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ je donijeta 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama. 
 
AD-9. Vijećnička pitanja 
 
 
Na pitanje vijećnika Matea Slivar da li na području Općine Pićan poljoprivrednici 
mogu uzeti u najam državno poljoprivredno zemljište, odgovorila je pročelnica 
objasnivši da u ovom trenutku ne mogu, jer treba doraditi dokumentaciju, ali se 
radi na tome. 
Na pitanje potpredsjednika vijeća Antuna Selara što je s autobusnim 
čekaonicama i trotoarima, odgovorio je načelnik. 
Rekao je da su naručene četiri čekaonice i za njih je izbetonirano postolje, a što 
se tiče nogostupa, planirana je projektna dokumentacija od Kikovića do Tučići. 
Zahvalio se Županijskoj upravi za ceste Pazin na podršci i suradnji.  
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik vijeća Daniel Stanić podsjetio  
da se do 09.12. zaprimaju pismeni amandmani za proračun, a slijedeća sjednica 
općinskog vijeća se planira 17.12.2021.godine u 17,00 sati. 
 
Zaključio je rad sjednice u 19,45 sati.  
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Daniel Stanić                                                                          


