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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/05 

URBROJ: 2109/19-01-22-2 

Vratišinec, 25.11.2022. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 24. studenog 2022. 

godine u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s početkom u 

19:00 sati. 

 

Sjednicu je sazvala i otvorila predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec, gđa. Milena 

Granatir, pozivom KLASA: 024-01/22-01/05, URBROJ: 2109/19-01-22-1 od dana 21. 

studenog 2022. godine. 

 

Prisutni vijećnici: Milena Granatir, Zdravko Mlinarić, Štefanija Jambrošić, Biserka 

Tarandek, Kristian Pleša, Vlatka Žganec i Mario Nemec  

 

Odsutni vijećnici: Antonija Šoltić i Biljana Bećirović, opravdale nedolazak 

 

Ostali prisutni: 

Mihael Grbavec (načelnik), Deana Leko (referentica za opće i upravne poslove te poslove 

vijeća) i Magdalena Šoltić (računovodstvena referentica) 

 

Predstavnici medija: 

Ispred Lista Međimurje - Dragutin Kliček 

 

Predsjednica OV Općine Vratišinec gđa. Milena Granatir otvara sjednicu i srdačno 

pozdravlja prisutne vijećnike, općinskog načelnika Mihaela Grbavca, djelatnice JUO, te 

predstavnika medija. Obavještava da su se vijećnice Antonija Šoltić i Biljana Bećirović 

ispričale za izostanak na sjednici, utvrđuje da je na sjednici prisutno 7 vijećnika Općinskog 

vijeća Općine Vratišinec te utvrđuje kvorum. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Milena Granatir predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu 

2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vratišinec za 2022. godinu 

3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Vratišinec za 2022. godinu 

4. I. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vratišinec za 2022.godinu 
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5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Vratišinec za 2023.godinu 

6. Plan davanja koncesija u 2023. godini 

7. Odluka o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Grada Čakovca 

8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vratišinec 

9. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

 

Nakon pročitanog predloženog dnevnog reda, predsjednica otvara raspravu, rasprave tj. 

izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo te je dnevni red za 10. sjednicu usvojen 

JEDNOGLASNO s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

Nakon usvojenog dnevnog reda, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu po Izvodu iz 

zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća. Rasprave, odnosno izmjena i dopuna istog nije bilo. 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvod iz zapisnika s 9. sjednice te je isti 

usvojen JEDNOGLASNO s 7 glasova „ZA“. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara aktualni sat. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i najprije pozdravlja sve prisutne. Postavlja 2 

pitanja načelniku koja se odnose na radove u Školskoj ulici, koja je još uvijek zatvorena, 

vidjela je da već 2-3 tjedna radovi stoje pa je zanima kada će to biti gotovo i odmah moli 

odgovor za okvirno vrijeme kada će biti završena ulica dr. Vinka Žganca? 

Na pitanje joj načelnik Mihael Grbavec odgovara potvrdno da je Školska ulica još u 

radovima, tjedan dana su radovi stajali zbog čekanja na materijal, sada je stavljena kanalica 

nakon koje 3 dana radovi moraju mirovati da se to dobro stegne. Nastavlja s objašnjenjem da 

će se asfaltiranje obaviti u utorak/srijedu ako budu zadovoljavajući vremenski uvjeti. Nadalje 

vezano uz ulicu dr. Vinka Žganca napominje kako je izvođač radova Gradex d.o.o. još u roku, 

iako će se vjerojatno rok produžiti sukladno vremenskim uvjetima i kašnjenjima zbog 

materijala, nedostatka radne snage itd. obzirom na stanje na tržištu. Nakon toga općinu čeka 

dio radova za oborinsku odvodnju, javna nabava je otvorena do 02. prosinca, prije proljeća 

sigurno neće biti završeno. Obzirom da je regulacija prometa dobra i radovi idu dobrim tokom 

moli sve još na malo strpljenja kako bi na kraju sveukupno svi bili zadovoljni.  

Vijećnica Biserka Tarandek zahvaljuje na odgovoru te govori kako je primila pritužbe nekih 

članova udruga vezano uz grijanje u dvorani Doma kulture. Obzirom da je prošle godine bilo 

sve u redu postavlja pitanje da li je došlo do određenih poteškoća i tko održava domove, dali 

za to postoji ugovor ili se zove prema potrebi?  

Na pitanje se očitovao načelnik Mihael Grbavec s odgovorom da su prije dva tjedna uredno 

servisirani svi uređaji, te da je ovaj put servis obavila tvrtka Nenoterm. Naglašava kako je 

sustav grijanja malo kompliciraniji i ako se nešto krivo stisne poremeti se program grijanja, 

stoga je sada stavljena šablona sa uputama za uključivanje grijanja te se nada da neće više biti 

problema. Dodaje da je gospođa koja se žalila za grijanje bila u Jedinstvenom upravnom 

odjelu više puta i zajedno su pregledali sustav grijanja, utvrdili da grijanje radi, stoga je 

vjerojatno problem negrijanja bio zbog ljudskog faktora.  

Vijećnik Mario Nemec javio se za riječ s pitanjem za načelnika informativno vezano uz 

komunalnu odvodnju, kad bi okvirno bilo uključivanje u sustav kanalizacije? 

Načelnik Mihael Grbavec odgovorio je da se prema zadnjim informacijama uključivanje 

planira u 6. mjesecu 2023.g., no to nije službeni rok, sve ovisi kako će ići tijek radova pa 
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nakon tehničkog pregleda i nakon što Međimurske vode dozvole će se izvršiti probno 

priključenje itd.  

Vijećnik Mario Nemec zahvaljuje na odgovoru, a pitanjem na isto se nadovezuje vijećnica 

Biserka Tarandek, prema tome dali će onda krajem iduće godine biti priključenje svih? 

Izjavljuje još da valjda nisu financije u pitanju.  

Načelnik Mihael Grbavec konstatira da financije nisu problem ni kod općine ni kod 

Međimurskih voda, već su to problemi tehničke prirode, radna snaga, materijal, tržište… 

Napominje i da se i nakon što se dozvoli priključenje ne zna kojim tokom će se onda 

uključivati kućanstva, obzirom da se oni sami moraju priključiti odnosno izvršiti radove.  

 

Vijećnica Štefanija Jambrošić javlja se za riječ i pohvaljuje načelnika za lijepo postavljenu 

javnu rasvjetu kod crkve u Gornjem Kraljevcu, sada je sve lijepo osvijetljeno. Nadalje ju 

zanima do koje lokacije će se izgraditi pješačka staza koja ide prema Remisu, do kraja naselja 

ili, na što joj načelnik Mihael Grbavec objašnjava kako će sada pješačka staza biti izgrađena 

do prve ulice u Remisu, a nastavit će se nakon provedenih radova aglomeracije Podturen kako 

bi se izbjegli dupli troškovi.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir zahvaljuje na pitanjima i prelazi na 1. 

točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 1. 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2022.g. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir upoznaje vijećnike s izmjenama u 

povećanju ili smanjenju prihoda i rashoda i napominje da su u nastavku specificirani prihodi i 

rashodi. Otvara raspravu po točki 1. dnevnoga reda. 

Za riječ se javlja vijećnica Biserka Tarandek ispred kluba vijećnika SDP-a i govori da 

nažalost, pozitivan smjer koji je imala na početku ne nastavlja, već ju naročito žalosti što sad 

kad je novi načelnik došao nastavlja se kao i ranije, umjesto da povećavamo investicije 

povećavaju se rashodi poslovanja. Čestita na prolasku projekta za vrtić, ali obzirom da je 

proteklo godinu dana otkad je kupljeno gradilište zanima ju što je dalje napravljeno za projekt 

vrtića. 

 

Načelnik Mihael Grbavec govori da su se provodile sve radnje koje su mogle, na natječaj je 

bio predan gotov idejni projekt te čim su sredstva odobrena krenulo se s postupkom za 

dobivanje građevinske dozvole. Obavještava da službena odluka još nije potpisana, stoga ne 

teče još rok za izgradnju vrtića, odobreno je 4,2 milijuna kuna, prošlo je godinu dana, ali bilo 

bi neozbiljno da smo išli dalje u postupak dok nisu još bila odobrena sredstva, idejni projekt je 

prijavljen u 5. mjesecu, a tek u 10. mjesecu je odobreno financiranje, trenutno smo u fazi 

dogovora za izradu glavnog projekta, nakon čega će se pokrenuti velika javna nabava.  

 

Vijećnica Biserka Tarandek traži još informaciju dali će financiranje biti 50%, odnosno dali 

će lokalna zajednica morati dati pola, na što joj je načelnik odgovorio da je nama odobreno 

4,2 milijuna kuna, u slučaju da bi investicija bila manja Ministarstvo će financirati manje, a 

bude li investicija veća troškove razlike investira općina, te napominje da će se odobreno 

financiranje dobiti nakon provedenog projekta. Vijećnica Biserka Tarandek konstatira da to 

znači da će 4 milijuna stići, te ju nadalje zanima a što je sa sportskom dvoranom obzirom da 

ju mičemo iz proračuna, kao i vrtić, pješačku stazu… 
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Načelnik Mihael Grbavec se očitovao da je to rebalans, a što se tiče dvorane znamo da 

općina to sama ne može isfinancirati, imao je više sastanaka na županiji vezano uz taj projekt, 

traži da se to napravi preko županije. Napominje i da su preko saborske zastupnice Boške Ban 

Vlahek podnijeli amandman Vladi da se uvrsti u proračun izgradnja naše sportske dvorane. 

Raspravu nastavlja vijećnica Biserka Tarandek s pitanjem što misli o tome dali će općinu 

zakačiti zakon o fiskalnoj i proračunu obzirom da je za zatezne kamate bilo planirano 

2.000,00 kuna, a sad je tek rebalansom povećano na 927 tisuća, te obzirom da ima i 

Jedinstveni upravni odjel i pročelnicu kako se mogao dogoditi takav propust? Načelnik 

Grbavec Mihael pojašnjava da se ta stavka nije mogla staviti u proračun u tom iznosu prije 

nagodbe te da mu je žao što ga vijećnica Biserka Tarandek nije nazvala i upozorila na to kao 

vijećnica. Podsjeća ju i da još nije prošao period da o tome razgovaraju.  

Vijećnicu Biserku Tarandek zanima još zašto se reprezentacija povećava za 35 tisuća i na 

što je to utrošeno, na što joj načelnik odgovara da tih 35 tisuća nije rashod po načelnika, već 

su to krivo planirani troškovi za dan Općine, a obzirom da su korona mjere popustile dan 

općine je obilježen kao i prijašnjih godina te su zbog toga povećani troškovi. Na kraju 

vijećnica Biserka Tarandek zaključuje da se povećavaju intelektualne usluge, promidžbe, 

reprezentacija itd, a ona stalno govori ako hoćemo napraviti dvoranu ili vrtić moramo 

racionalnije trošiti, na što se načelnik očitovao da se od milijun i dvjesto tisuća devetsto 

tisuća odnosi na kamatu Velkomu, a da toga nije bilo ne bi bio takav trošak, no napokon će se 

to sad riješiti.  

Raspravu nastavlja vijećnica Vlatka Žganec koja traži informaciju vezano uz sufinanciranje 

školskog prijevoza, tko to plaća? Načelnik odgovara da troškove prijevoza učenika osnovne 

škole plaća Općina, odnosno općina plaća Međimurskoj županiji oko 6 tisuća kuna, na što se 

nadovezuje vijećnik Zdravko Mlinarić konstatacijom da se i za vrijeme njegovih mandata 

isto financiralo od strane općine jer je to relacija manja od 3 km.  

Vijećnicu Vlatku Žganec još zanima dali se školska kuhinja više ne plaća, na što joj načelnik 

odgovara da od 01.01. to preuzima država.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir zatvara raspravu i daje na glasovanje I. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu koje su usvojene sa 5 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“. 
 

TOČKA 2. 

I. Izmjene i dopune Programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022.g. 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

Za riječ se javila vijećnica Biserka Tarandek s izjavom da je to isto vezano uz Proračun pa 

će isto tako biti suzdržani, žao joj je što se tako nastavlja.  

 

Predsjednica zatvara raspravu te daje na glasovanje I. izmjene o dopune Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g. koje su usvojene s 5 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“. 

 

TOČKA 3. 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2022.g. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i postavlja pitanje tko održava domove 

kulture, potrošeno je 125.000 kuna, tko to održava, tko je izvodio radove.  
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Načelnik Mihael Grbavec objašnjava da se to odnosi općenito na održavanje i da je to 

rebalans, a ne utrošeno. To obuhvaća i što se uloži u objekte, kao što se promijenila rasvjeta u 

dvorani, što je radio DK usluge, zatim se npr. kupio materijal NK Napredku, a što su si sami 

napravili radove, NK Napredku je zamijenjena unutarnja stolarija… 

Nadalje vijećnica Biserka Tarandek traži informaciju kamo se zbrinjavaju lampaši, kamo to 

prijevoznik Hutinec odvozi, na što joj načelnik odgovara da se vozi na odlagalište u Totovec, 

za što imamo sve popratne listove. Vijećnica Biserka Tarandek zaključuje da dakle nema više 

Močile, paljenja lampaša itd, da je dobro što je ta priča završena.  

 

Predsjednica Milena Granatir zatvara raspravu i ovu točku daje na glasanje, I. Izmjene i 

dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g. usvojene 

su s  5 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“. 

 

TOČKA 4. 

I. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vratišinec za 2022.g.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu. 

 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje dali se to mijenja prema izmjenama s 

Zakonom o socijalnoj skrbi, na što načelnik objašnjava da je tako i da su to stavke kojih dosad 

nije bilo, odnosno tih 30% od zajamčene minimalne naknade.  

 

Bez daljnje rasprave I. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vratišinec za 

2022.g. usvojene su s5 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“. 

 

TOČKA 5. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Vratišinec za 2023.g. 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek daje samo jednu konstataciju koja se odnosi na dug prema 

SDP-u jer su svi namireni osim stranke SDP-a. 

Načelnik Grbavec Mihael izjavljuje kako općina nema nikakve nepodmirene račune prema 

stranki SDP-a.  

 

Predsjednica zatvara raspravu. 

 

Jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“ usvojena je Odluka o 

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Vratišinec za 2023.g.. 

 

TOČKA 6. 

Plan davanja koncesija u 2023. godini 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo.  

 

Plan davanja koncesija u 2023. godini usvojen je s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“. 
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TOČKA 7. 

Odluka o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Gradu Čakovcu  

 

Predsjednica Milena Granatir zamolila je načelnika da pojasni o kojoj se nekretnini radi.  

Načelnik Mihael Grbavec objašnjava da je to situacija slična kao što je već Općina darovala 

svoj suvlasnički dio Umjetničkoj školi. Radi se o manjoj zgradi iza „starog šupa“ koju 

trenutno koristi Zajednica tehničke kulture i Aeroklub, a grad Čakovec to želi u svoje 

vlasništvo kako bi se mogli kandidirati na natječaje zbog obnove navedene zgrade. Napominje 

da su se svi gradonačelnici i načelnici na kolegiju složili s prijedlogom, te se to sada mora 

sprovesti.  

 

Odluka o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo grada Čakovec usvojena 

je jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 8. 

Odluka o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vratišinec 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

Načelnik Mihael Grbavec javlja se za riječ i pojašnjava da se moraju osigurati sredstva za 

troškove stanovanja kako bi se uskladili s novim Zakonom o socijalnoj skrbi. Obavještava 

kako trenutno imamo 6 osoba s načeg područja koji koriste zajamčenu minimalnu naknadu, 

pa samim time i općina mora osigurati 30% od zajamčene minimalne naknade za troškove 

stanovanja.  

 

Bez daljnje rasprave Odluka o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vratišinec 

usvojena je jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 9. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara posljednju točku sjednice. 

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i govori kako je vidjela da je na groblju 

osvanulo puno novih kanti i kaže da je poslala e-mail načelniku da se na webu objave ugovori 

kao što je to bila dobra praksa dosad, a da se to nije učinilo niti je primila odgovor. 

Načelnik Mihael Grbavec očitovao se da su se sastali članovi Uprave groblja i utvrdili su da 

je groblje uredno, kupljeno je 16 žutih kanti koje su raspoređene, no to stalno nestaje ili neko 

odnese ili ljudi ostave iza svojih grobova. Što se tiče ugovora – sve što se mora napraviti 

zakonski bit će obavljeno.  

Vijećnicu Biserku Tarandek zanima kada se planira sljedeća sjednica kako bi poslali 

amandmane na vrijeme te kada će se graditi pješačka staza u ulici Brodec, na što joj načelnik 

odgovara da se sljedeća sjednica planira oko 20.-tog, a za pješačku stazu je napravljen idejni 

projekt i zatraženi su posebni uvjeti, te se nastavljaju daljnje potrebne radnje. 

 

U nastavku se za riječ javlja vijećnik Mario Nemec vezano uz javnu rasvjetu, dali će se iduće 

godine još popunjavati javna rasvjeta, na što mu načelnik Mihael Grbavec odgovara da se na 

nekim točkama već popunila javna rasvjeta te će se i nadalje popunjavati gdje se ukaže 

potreba. Napominje i kako svi smanjuju vrijeme rasvjete zbog povećanja cijene električne 

energije, a općina Vratišinec među rijetkima svijetli do 1h u noći. Vijećnik Mario Nemec 

ukazuje na to da potreba za još javne rasvjete sigurno postoji, lijepo i kvalitetno je rasvjeta 
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napravljena u Štrukovcu, Peklenici, Križovcu…to je jedna od stavki koja se mora planirati u 

Proračunu. Načelnik Mihael Grbavec se nadovezuje da se stalno popunjava javna rasvjeta, 

tako će i do kraja godine ulica Ograda biti osvijetljena, a za neke veće promjene treba i novi 

elaborat. U raspravu se uključuje vijećnica Biserka Tarandek s izjavom da se već puno 

projekata i elaborata bacilo kroz prozor…nadalje ju zanima što je sa ležećim policajcem na 

ulazu u Brodec kojeg bi trebalo promijeniti? Načelnik se očitovao kako je prije tog opasnog 

zavoja potrebno usporiti, ležeći policajac je postavljen u skladu s tim kako je struka 

procijenila da je potrebno, sve suglasnosti za to postoje te nema namjeru to mijenjati na svoju 

ruku, ali ako vijeće donese Odluku o tome on će maknuti, ali samostalno ne. 

Vijećnica Vlatka Žganec uključuje se u raspravu s pitanjem tko postavlja prometna zrcala, 

odnosno kome se treba obratiti za to da se kod njihove ulice u Remisu isto postavi? Načelnik 

Grbavec Mihael odgovara da tom cestom upravlja Županijska uprava za ceste pa se njima 

treba obratiti.  

Vijećnicu Biserku Tarandek zanima kad će se početi ukrašavati za Božić i dali će i u ulici 

Brodec biti postavljeni ukrasi, na što joj načelnik daje odgovor kako su ukrasi trenutno 

preuzeti u tvrtku koja provjerava ispravnost i popravlja ako neki ne rade, novi ukrasi dodatno 

nisu nabavljeni, ali je postavljeno 30 novih utičnica stoga će biti praksa da se ukrasi stavljaju 

na one bandere koje nemaju rasvjetu, a s postavljanjem će se početi vjerojatno u ponedjeljak 

ili utorak. 

Vijećnika Maria Nemca zanima još dali se zna podatak koliko se promijenio iznos troška 

rasvjete otkako se promijenilo na led rasvjetu, na što se za riječ javio vijećnik Zdravko 

Mlinarić s objašnjenjem kako je bilo smanjenje više od 60% otkako se postavila led rasvjeta, 

uzeta je Philips rasvjeta sa 7 godina garancije, a nakon toga je još na puno mjesta dopunjeno. 

Uz to načelnik Mihael Grbavec potvrđuje da je tako i da se još za zamjenu i kvarove koristi 

garancija.  

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja još jedno pitanje vezano uz sastanak u Ministarstvu 

državne imovine, dali ima kakvih pomaka. Načelnik Mihael Grbavec objasnio je da je bio na 

sastanku i da je još sve u procesu, službenica koja je radila takve predmete je na dugotrajnom 

bolovanju pa sad sve to sporo ide.  

Vijećnica Biserka Tarandek traži još informaciju što je sa sudskim postupkom za ulicu 

Ograda, na što se načelnik očitovao kako je sve još u postupku, sazvano je novo ročište u 2 

mjesecu 2023.g., u toj ulici je napravljena dobra infrastruktura, blizina škole, vrtića, ali zbog 

pojedinaca se sve to nažalost koči te smatra da je zato tu sud pa će se pokazat kako će bit to 

riješeno.  

 

S obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednica vijeća Milena Granatir zatvara sjednicu i 

zahvaljuje vijećnicima na konstruktivnim rasprava te svima u blagdansko vrijeme želi 

zdravlje i mir. 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 20:03 h. 

 

 

 

       ZAPISNIČARKA:                                                                        PREDSJEDNICA:  

          Deana Leko                            Milena Granatir 

 

                 


