ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sukošan održane 16. prosinca 2015. godine, s početkom u
18,00 sati u općinskoj vijećnici u Domu mladeži Sukošan.
NAZOČNI: Jelena Gulan, Mojmir Torbarina, Josip Torbarina, Milan Gašparović, Marin Keran,
Božidar Dijan, Stipana Banić, Tomislav Dražić, Miroslav Raspović, Frane Stevanja, Ante Dević,
Klaudio Pavić, Šime Dijan
ODSUTNI: OSTALI NAZOČNI: Načelnik Općine Sukošan Ante Martinac, djelatnica Općine Sukošan Andrea
Pavić, mještanka Općine Sukošan Petra Žitko.
Predsjednik predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 17 i 18. ( tematske) sjednice Općinskog vijeća,
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu,
3. Izmjene Programa Općine Sukošan za 2015. godinu,
4. Donošenje Proračuna Općine Sukošan za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i
2018.godinu,
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2016. godinu,
6. Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe i naknade za ozakonjenje zgrada,
7. Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Sukošan 2015.-2020. godine,
8. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone,
9. Razno.
Vijećnik Marin Keran predlaže da se održi rasprava u vezi otvorenog pisma koje je upućeno od strane
djelatnika Komunalnog poduzeća OV, iz kojeg je vidljivo da međuljudski odnosi u Komunalnom
poduzeću nisu u najboljem redu, na što Predsjednik OV navodi da je tražio očitovanje od Direktora
komunalnog poduzeća u vezi dostavljenog pisma te predlaže da se o ovoj temi raspravi na idućoj
sjednici OV.
Prijedlog Predsjednika OV podržalo je 12 vijećnik jedan vijećnik je bio protiv.
Predloženi Dnevni red usvojen je sa 12 glasova jedan vijećnik je ostao suzdržan.
Ad.1.
Vijećnik Božidar Dijan smatra da bi trebalo u Zaključku sa tematske sjednice odrediti rok u kojem će
biti dostavljene smjernice OV i Vijeću TZ na temelju održane rasprave.
Na temelju iskazanog prijedloga Predsjednik OV određuje rok 29. veljače 2016. godine.
Zapisnik sa 17 i 18.( tematske) sjednice OV sa dopunom usvojeni su jednoglasno (13 glasova).
Ad.2.
Načelnik Ante Martinac obrazlaže izmjene i dopune Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu te
navodi da dolazi do povećanja od 805.000,00 kn. Ukupni prihodi zajedno sa raspoloživim sredstvima
iz prethodnih godina iznose 15.305.000,00 kn, dok ukupni rashodi iznose 14.915.000,00 kn. Prihodi
od poreza iznose 595.880,21 kn više od planiranog. Kao razlog smanjenja stavke „Pomoći iz
inozemstva i od subjekta unutar općeg dobra“ navodi nerealiziranje i promjene pravila od strane
Fonda za zaštitu okoliša. Povećavaju se „prihodi od imovine“ za 171.000,00 kn, kao i prihodi od
administrativnih pristojbi za 2.015.000,00 kn. Stavka „Ostali prihodi“ povećala se za 70.000,00 kn, a
odnosi se na distribuciju vode žiteljima Općine koji su podnijeli zahtjev za priključak, koji je bio uvjet
od strane Vodovoda. Napominje da je raspisan samo jedan natječaj za prodaju zemljišta te se stavka
„Prihodi od prodaje nefinancijske imovine“ smanjuju za 2.000.000,00 kn. Rashodi za djelatnost
općinskog vijeća i načelnika smanjeni su za 154.000,00 kn, dok su rashodi za „oglašavanje u
promidžbenim projektima“ nešto povećani zbog sufinanciranja prema Ryanair-u zajedno sa TZ
Sukošan. Također dolazi do povećanja stavke „obrazovanje, kultura i šport“ a odnosi se na Dječji
vrtić i pomoć obiteljima. Povećani su rashodi kod aktivnost „održavanje komunalne infrastrukture“ a
odnose se na energiju i održavanje javne rasvjete, održavanje javne površina te komunalne usluge koje
se odnose na otplatu dijela kredita Odvodnje Bibinje-Sukošan. Rashodi su smanjeni i u stavkama
„izrada projektne dokumentacije“, „ulaganje u građevinske objekte“ i „ulaganje u komunalnu
infrastrukturi“. Nakon obrazlaganja načelnika rasprave nije bilo pa su izmjene i dopune Proračuna
Općine Sukošan za 2015.godine usvojene su za 12 glasova jedan vijećnik je ostao suzdržan.

Ad.3.
Načelnik Ante Martinac navodi da su dostavljene izmjene programa samo usklađene sa usvojenim
rebalansom proračuna. Napominje da će iz programa koji će se donijeti na temelju usvojenog
proračuna za 2016. godinu kojim će biti vidljivije iz kojeg će se izvora sredstava financirati, što je
ujedno i primjedba od strane revizije.
Vijećnik Marin Keran navodi da za aktivnost „tekuće održavanje javne rasvjete“ stoji iznos od
450.000,00 kn, dok se u ugovoru sa firmom koja održava javnu rasvjetu je definiran drugi iznos od
cca. 250.000,00 kn, na što načelnik obrazlaže da se u ugovoru ne mogu točno predvidjeti svi troškovi
i radovi (koliko će biti promijenjeno žarulja, sklopki itd).
Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje na koje se parkove i spomenike odnosi utrošen iznos iz stavke
„održavanje parkova i spomenika kulture“, na što načelnik odgovara da je iznos iz navedene stavke
povećan zbog postavljanja palmi.
Vijećnik Marin Keran smatra da se iznos iz stavke „sufinanciranje cijene prijevoza učenika“ koji
iznosi 130.000,00 kn treba povećati budući da se išlo u povećanje proračuna za 2015. godinu.
Načelnik Ante Marinac navodi da je navedeni iznos realan budući je svake godine omjer
sufinanciranja cijene prijevoza učenika od strane države, županije i općine isti. Navodi da bi
predložio i veći iznos ukoliko postojeći ne bi bio dovoljan.
Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da se iz godine u godinu javlja eksponencijalni rast troškova kod
održavanja javne rasvjete. Postavlja pitanje tko vrši provjeru oko troškova održavanja, te smatra da se
trebaju izvući povijesni podaci o tome koliko je promijenjeno rasvjetnih tijela, stupova, te bi se na taj
način odagnale sve sumnje i zaštitila izvršna i zakonodavna vlast Općine Sukošan. Smatra da se o
povećanju troškova kod održavanja javne rasvjete treba obavijestiti OV, napraviti prezentaciju iz koje
će biti vidljivo na kojim mjestima dolazi do izgaranja žarulja.
Vijećnik Božidar Dijan smatra da je OV u ovom ili prošlom sazivu propisalo proceduru kao i
ovlastilo komunalnog redara za vršenje nadzora nad obavljanjem poslova na način da se ne može
promijeniti niti jedna žarulja, osigurač i dr. a da isto ne bude potpisano od strane kom. redara ili bez
predočenje osigurača ili sl. Također napominje da je činjenica da svaki srednjoškolac ima besplatan
prijevoz na području Općine Sukošan što podržava, te da Općina svoj dio koji je dužna sufinancirati
za prijevoz učenika uredno ispunjava.
Načelnik Ante Martinac navodi da je sva dokumentacija oko javne rasvjete koju vodi komunalni redar
uredna i pedantna. Javna rasvjeta je bila u derutnom stanju, te ističe da kako će se iznos za javnu
rasvjetu zasigurno smanjivati. Općina je sve do prošle godine plaćala istu cijenu struje kao i sada a
bilo je u funkciji samo 50% žarulja, što se postiglo postavljanjem novih žarulja (70W natrij
žaruljama), što je zahtijevalo i dodatne troškove. Također napominje da se može napraviti analiza
koliko se prethodne godine materijala potrošilo i predočiti u troškovnik.
Vijećnik Božidar Dijan navodi da je možda sazrjelo vrijeme da se zaposle 2 djelatnika u komunalnom
poduzeću koji bi održavali javnu rasvjetu, na što načelnik navodi da je rađena analiza temeljem koje je
utvrđeno da bi komunalno poduzeće trebalo održavati javnu rasvjetu na području dvije Općine da bi
bilo isplativo. Navodi da se najveći trošak javlja oko nabave materijala a ne oko obavljanje usluga.
Predsjednik OV ističe da je javna rasvjeta prijašnjih godina bila jako zapuštena, te se polako dovodi u
ispravno stanje. Smatra da će biti sve manje potrebnih sredstava za održavanje javne rasvjete te stoga
smatra kako nije dobro da se u ovom trenutku komunalna firma time bavi.
Izmjene Programa Općine Sukošan za 2015. godinu usvojeno je jednoglasno (13 glasova).
Ad.4.
Načelnik Ante Martinac navodi da je u skladu sa zakonom o proračunu vijećnicima dostavio prijedlog
proračuna Općine Sukošan. Obavljene su konzultacije sa pojedinim vijećnicima na temelju čega je
danas dostavljen konačan prijedlog proračuna. U prvom prijedlogu je stajalo da će proračun za 2016.g.
iznositi 25.641.000,00 kn, a novim prijedlogom je taj iznos smanjen na 19.251.500,00 kn što se u
najvećem djelu odnosi na kapitalne investicije. Mijenjaju se i raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina te umjesto 2.000.000,00 kn iznose 1.800.000,00 kn. Navodi stavke kako na prihodovnoj tako i
rashodovnoj strani u kojima dolazi do promjena u odnosu na prvotni prijedlog proračuna. Napominje
kako se složio sa nekolicinom vijećnika u tome da je prvi prijedlog proračuna bio preambiciozan i
nerealan. Početkom slijedeće godine biti će na OV dostavljeni i prijedlozi programa u kojima će se
konkretizirati koliki će se dio sredstava i u što potrošiti. Navodi da je sa financijama Općine Sukošan
zadovoljan te da nastoji biti fiskalno odgovoran.

Nakon kratkog izlaganja općinskog načelnika za riječ se javio vijećnik Marin Keran koji zahvaljuje
načelniku zbog prihvaćanja sugestije da je proračun bio prenapuhan te ga smanjio u realne okvire.
Smatra da se konačan prijedlog proračuna trebao dostaviti koji dan prije, na što načelnik navodi da je
konzultacije sa vijećnicima održavao netom prije sjednice, te da iz tog razloga konačan prijedlog nije
dostavljen ranije. Napominje da u odnosu na prvobitan prijedlog nije došlo do radikalnih promjena.
Vijećnica Jelena Gulan navodi da se iz proračuna vidi kako se na Goricu odnosi samo izgradnja trga i
društvenih prostorija te projekt izgradnje Dječjeg vrtića, te postavlja pitanje dali se u Gorici slijedeće
godine planira raditi još nešto osim navedenog, na što načelnik navodi da je projekt Dječjeg vrtića
gotov, te da se u vezi izgradnje trga i društvenih prostorija javio problem oko susjeda pri čemu je
mijenjana lokacijska dozvola. Ističe vodoopskrbu za koju se planira izdvojiti oko 600.000,00 kn iz
proračuna. Vijećnica Jelena Gulan također navodi da se u Gorici gradi igralište, te djeca tamo odlaze
na trening. Predlaže produženje nogostupa jer automobili tom relacijom voze velikom brzinom.
Načelnik Ante Martinac napominje da je Gorici pitanje nogostupa riješeno u samom naselju, ističe
kako je svjestan da se nogostup treba produžiti do igrališta a što ovisi o Županijskim cestama koje
nisu u financijskim mogućnostima.
Vijećnica Jelena Gulan upozorava da se deratizacija ne odrađuje na način kako bi trebala, predlaže da
svako domaćinstvo potpiše primitak otrova za štetočine, budući da nema koristi ako se otrov ne
koristi u svim kućanstvima, na što načelnik navodi da se mještani ne žele potpisivati, te da je naložio
da se napravi evidencija o danom otrovu. Mještani koji se ne zateknu u kućama kao i vikendaši dolaze
u prostorije Općine podići sredstva. Također napominje kako prihvaća prijedlog vijećnice te da će po
tom pitanju rigoroznije postupiti.
Slijedeći za riječ javio se vijećnik Mojmir Torbarina koji predlaže povišenje iznosa za „stipendije i
školarine“. Sredstva predviđena u tu svrhu su premala, a kriteriji za dodjelu stipendija su visoki.
Smatra da se treba biti socijalan i prema studentima, povećati iznos stipendija i školarina te ga
pokušati maksimalno realizirati jer je činjenica je da su srednjoškolci u boljoj poziciji jer imaju
besplatan prijevoz. Kao najkritičniju točku prijedloga proračuna iznosi „prostorno planiranje“ bez
kojeg se ne može krenuti naprijed. Aludira na formiranje radnog tijela sa uglednim mještanima i
stručnjakom za prostorno planiranje koja bi imala na desetke iteracija u godini za rješavanje problema
oko prostornog planiranja i privukli investicije. Smatra da je iznosom od 1.648.000,00 kn koji je
predviđen u proračunu za tu stavku nemoguće riješiti problem prostornog planiranja. Iznosi stav da je
višak sredstava koji se javlja iz prethodnih godina posljedica lošeg planiranja i predviđanja sredstava.
Napominje da bi korisnici sredstava iz proračuna kao što su npr. športski klubovi trebali dostaviti svoj
program, temeljem kojeg bi dobili određeni dio novca.
Načelnik Ante Martinac poziva vijećnike da dostave svoja mišljenja i smjernice o visini naknade za
stipendije temeljem kojih bi se u suradnji sa pravnom službom Općine sastavio prijedlog odluke te
naposljetku rebalansom proračuna povećao planirani iznos. Također napominje da su raspisani
natječaji za dostavu programa korisnika sredstava iz proračuna, te će formirati komisiju koja će na
temelju dostavljenih programa raspodijeliti sredstva.
Vijećnik Božidar Dijan navodi da se trebaju odrediti kriteriju koji će biti uvjet za dodjelu stipendija.
Kriterij koji zahtjeva prosjek ocjena 4,5 je previsok, te smatra da bi korisnik stipendije trebao biti
svaki student koji redovno upiše akademsku godinu. Također smatra da je i konačni prijedlog
proračuna vrlo ambiciozan. Klub SDP-a je imao razgovor s načelnikom u kojem je iznio svoje
prijedloge i amandmane za izvršnost programa, realizaciju putova, realizaciju kapitalne izgradnje…itd.
s osnovnim motivom uređenje i bolji život mještana na području Općine Sukošan. Očekuje da će
stavke koje je načelnik prihvatio biti u programu građenja objekata i uređenja kom. infrastrukture, koji
se treba donijeti do kraja siječnja. Napominje da će klub SDP-a pratiti realizaciju proračuna, te da će
reagirati na vrijeme ako to bude potrebno.
Vijećnica Jelena Gulan postavlja pitanje dali se u proračunu nalazi nešto vezano za poljoprivredne
poticaje, na što načelnik navodi da od prethodne godine niti jedna Općina više ne daje poticaje za
poljoprivredu, već da sve ide preko EU fondova, OPG-a.
Vijećnik Miroslav Raspović napominje da se u zadnje tri godine u Debeljaku nije ništa napravilo, osim
asfaltiranja 500-tinjak m oko bivše zadruge iako se u Debeljaku prodalo zemljišta od cca.
4.500.000,00 kn. Ističe problem Društvene prostorije, Dječjeg vrtića kojeg koristi i DVD. Cesta koja
ide od Raštana Gornjih je jako prometna i strahovito brza, a u nogostup je napravljen samo do škole.

Svjestan je da je uređenje cesta povezano sa Županijskim cestama ali apelira da se barem nešto
napravi po tom pitanju budući je za navedenu stavku planirano 1.250.000,00 kn iz ovog proračuna.
Postavlja pitanje na koje se godine odnosi višak raspoloživih sredstava, na što načelnik odgovara da je
višak nastao postepeno kroz prethodne godine.
Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje na što se odnosi iznosi od 1.200.00,00 kn koji je planiran u
stavki „Vodovod i odvodnja“, te dali se taj dio odnosi na nova zaduženja, na što načelnik navodi da se
odnosi na sufinanciranje djela investicije 5. faze nizvodno od Zemunika, 10% od ukupne vrijednosti za
izgradnju kompletne vodovodne mreže u Gorici, te sufinanciranje filtera za izgradnju cjevovoda
otpadne vode na sustavu odvodnje zajedno sa Općinom Bibinje i Marinom kako bi se uklonili
neugodni mirisi oko područja marine.
Vijećnika Marina Kerana zanima čemu iznos od 100.000,00 kn u stavki „izgradnja poslovne zone“,
kada se planirana sredstva u toj stavci ne realiziraju. Smatra da bi se ta sredstva mogla preusmjeriti u
stavku „stipendije“ o kojoj se ranije i raspravljalo.
Načelnik navodi da postoji zainteresiranost za kupnju zemljišta u zanatskoj zoni za izgradnju objekta
poslovne namjene ( proizvodnje pekarskih proizvoda), te je zbog navedenog razloga potreban
planirani iznos. Također navodi kako još mora zainteresiranog investitora upozoriti na ugovorne
odredbe, budući se ne radi o klasičnoj prodaji zemljišta. Prijedlog odluke o prodaji biti će dostavljen
OV na usvajanje. Vijećnik Marin Kerana slijedeće pitanje bazira na projekt proširenja Dječjeg vrtića u
Sukošanu, projekt izgradnje Dječjeg vrtić u Gorici te projekt izgradnje infrastrukture u Debeljaku, za
koje je u proračunu planirano sufinanciranje iz EU fondova s udjelom od 80%. Strategija razvojnog
programa Općine koja je ujedno i temelj za apliciranje projekta prema EU fondovima još nije
usvojena od strane OV, te postavlja pitanje dali je realno očekivati realizaciju navedenih projekta.
Načelnik Ante Martinac ističe kako se čeka formiranje Državne vlast te sukladno tome i raspisivanje
natječaja od strane Agencija za ruralni razvoj. Također ističe da je planiranje sredstva iz proračuna
preduvjet za apliciranje projekta prema EU fondovima. Vijećnik Marin Keran postavlja pitanje dali se
projekti Dječjih vrtića u Sukošanu i Gorici mogu realizirati usprkos EU fondovima na što načelnik
smatra da će se projekti bez sufinanciranja iz EU fondova teško realizirati.
Proračun Općine Sukošan za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018.godinu usvojeni su
sa 12 glasova jedan vijećnik je bio protiv.
Ad.5.
Načelnik Ante Martinac navodi da je Odluka o izvršenju proračuna za 2016. godinu na bazi prijašnjih
godina. Jedino dolazi do promjene u tome da se Općina Sukošan za investicije planira zadužiti do
iznosa od 2.000.000,00 kn umjesto 5.500.000,00 kn. Također napominje da OV za svako zaduženje
donosi odluku.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan za 2016.godinu usvojena je jednoglasno sa 11
glasova, 2 vijećnika ostala su suzdržana.
Ad.6.
Načelnik Ante Martinac navodi da se u programu utroška boravišne pristojbe u 2016. godini planiraju
sredstva u iznosu od 200.000,00 kn (za uređenje trim staze i biciklističke staze 100.000,00 kuna i za
ljetne manifestacije 100.000,00 kn). U programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. g. planiran je iznos od 300.000,00 kn koja će se utrošiti za izradu
prostornog i urbanističkog plana uređenja.
Vijećnik Marin Keran navodi da je u tematskoj sjednici jedan od zaključaka bio i postavljanje smeđe
signalizacija na području Općine, te smatra da bi se u program utroška boravišne pristojbe trebao
planirati iznos i za tu stavku, na što načelnik predlaže da se programom utroška boravišne pristojbe
iznos predviđen za uređenje trim staze i biciklističke staze smanji na 70.000,00 kn a da se ostalih
30.000,00 kn utroše na postavljanje smeđe signalizacije.
Programi utroška sredstava boravišne pristojbe i naknade za ozakonjenje zgrada sa predloženom
izmjenom usvojeni su jednoglasno (13 glasova).
Ad.7.
Načelnik Ante Martinac napominje da je zaprimljen prijedlog od strane vijećnika Mojmira Torbarine
za izradu Strateškog plana. Izrađivač plana smatra da dostavljen prijedlog zahtjeva temeljitiji
koncept promjene čime se osobno ne slaže. Napominje da podržava prijedlog da se u uvodnim
odredbama doda i radni tim koji je sudjelovao u davanju prijedloga i ideja za izradu plana. Smatra da
se u plan treba uvrstiti kada je Strategija donijeta, kada je održana prethodna rasprava, da je poziv za

davanje prijedloga objavljen na web stranici kao i to da je u davanju prijedloga sudjelovalo i OV.
Navodi da Zakon ne obvezuje OV da donese Odluka o izradi strategije što je spomenuto u
dostavljenom prijedlogu. Vijećnik Mojmir Torbarina navodi da se i u strateškom planu grada Zadra
nalazi navedena odluka. Navodi da je također predložio osvježenje povijesnih podataka kao i viziju,
prioritete i valorizaciju ciljeva. Smatra da se izrađivač plana nema slagati ili ne slagati sa dostavljenim
prijedlogom, kao i da je nepotrebno u planu navoditi imena vijećnika i članova mjesnih odbora…
Predsjednik OV napominje da je Strateški plan dokument podložan promjenama, kojeg Općina mora
usvojiti, dorađivati kao i uskladiti sa Županijskom strategijom. Također smatra da prijedlozi
vijećnika Mojmira Torbarine trebaju biti usklađeni u Strateškom planu korak po korak.
Vijećnik Šime Dijan smatra da golf terenima nije mjesto na području „Tustice“ kako je predloženo u
strateškom planu nego izvan naselja na što načelnik navodi da se prijedlog za golf terene nalazi u
prostornim planovim županije i Općine Sukošan a koji su podložni promjenama.
Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Sukošan 2015.-2020. godine usvojena je
sa 10 glasova, 2 vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik ostao suzdržan.
Ad.8.
Načelnik Ante Martinac navodi da je u sugestiji sa pravnom službom Općine dostavio izmijenjenu
odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone, u kojoj je dodano da se na
prijedlog komunalnog redara i na obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača općinski načelnik može
odobriti izvođenje radova i u razdoblju zabrane za njihovo izvođenje. Predlaže da se na cijelom
području naselja Sukošan, te na dijelu Debeljaka, Gorice i Glavice u blizini turističkih objekata
zabranjuje izvođenje građevinskih radova u zabranjenom razdoblju.
Vijećnik Josip Torbarina također predlaže dopunu odluke u kojoj uz odobrenje načelnika i
predsjednik mjesnog odbora treba odobriti izvođenje radova u razdoblju zabrane istih.
Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone sa predloženim dopunama
usvojena je jednoglasno (13 glasova).
Ad.9.
Predsjednik OV navodi da će na slijedećoj sjednici biti prisutan i direktor komunalne firme te će se
moći raspravljati o dostavljenom pismu komunalnog djelatnika. Napominje da je u interesu Općine da
komunalna firma funkcionira.
Vijećnik Šime Dijan smatra da bi načelnik i predsjednika OV trebali apelirati na direktora
komunalnog poduzeća da se nikakvi postupci ne poduzimaju prema djelatniku prije održavanja
slijedeće sjednice OV.
Vijećnik Božidar Dijan navodi da se na prometnici od „križa“ do „ruševca“ nalazi 6 iskopa, jedan na
Gornjin vratima i jedan kod općine, koje bi se trebale sanirati, na što načelnik ističe da će o iskazanoj
primjedbi obavijestiti odgovorne ljude.
Rasprave više nije bilo pa predsjednik zaključuje sjednicu u 20,00 sati.
Sjednica je tonski snimana i tonski snimak pohranjen je u JUO Općine Sukošan.
Zapisničar:
Lucija Dijan, bacc. admin.publ.

Predsjednik OV:
Tomislav Dražić, dipl.ing.

