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Broj 9

Sadržaj
OPĆINSKO VIJEĆE:
1. ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI
NA
PRIJEDLOG IZMJENA STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA "SUHOPOLJE",
SUHOPOLJE

2

5. RJEŠENJE
O
IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA RAZMATRANJE I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

9

6. ODLUKA O POPISU I OSNIVANJU
KOMISIJE ZA POPIS

9

NAČELNIK:
1. I IZMJENA PLANA NABAVE ZA
2015. GODINU
2. II DOPUNA PLANA NABAVE ZA
2015. GODINU

DJEČJI VRTIĆ “SUHOPOLJE“,
SUHOPOLJE:
2

3

3. PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA
4
4. ODLUKA O VISINI STUDENTSKIH
STIPENDIJA ZA AKADEMSKU
GODINU 2015./2016.

9

1. IZMJENA STATUTA DJEČJEG
VRTIĆA "SUHOPOLJE", SUHOPOLJE

9

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO –
PRAVNE POSLOVE:
1. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

10

Strana 2

»SLUŽBENI GLASNIK«

Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 24.
sjednici održanoj dana 24. studenog 2015.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića
"Suhopolje", Suhopolje
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Izmjena Statuta Dječjeg vrtića "Suhopolje",
Suhopolje
(KLASA:
022-01/14-10/7;
URBROJ: 2189/60-02/01-15-__), kojeg je
utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
"Suhopolje", Suhopolje na svojoj 28. sjednici
održanoj dana 04. studeni 2015. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 601-02/15-01/4
URBROJ: 2189/05-03/15-15-2
Suhopolje, 24. studeni 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11.,
83/13., 143/13. i 13/14.) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ br. 2/13.),
načelnik Općine Suhopolje donosi,
I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015.
GODINU
I
U Planu nabave za 2015. godinu u točki I.
redni brojevi: 2,4,5,14,15,19 i 21. mijenjaju se te
glase:
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II

U Planu nabave za 2015. godinu u točki I.
redni brojevi: 6, 9, 17, 18, 29 i 32 brišu se.
III
Ova I izmjena Plana nabave za 2015. godinu
objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine
Suhopolje i na službenim stranicama www.
suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/15-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-15-4
Suhopolje, 21. listopad 2015.

Načelnik:
Marijan Brlek., v.r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11.,
83/13., 143/13. i 13/14.) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ br. 2/13.),
načelnik Općine Suhopolje donosi,
II DOPUNU PLANA NABAVE
ZA 2015. GODINU
I
U Planu nabave za 2015. godinu u točki I.
dodaje se redni broj 35. I 36. te glase:
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Ova II dopuna Plana nabave za 2015. godinu
objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine
Suhopolje i na službenim stranicama www.
suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/15-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-15-3
Suhopolje, 21. listopad 2015.
Načelnik:
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 02/13),
načelnik Općine Suhopolje dana 16. studenog
2015. godine donio je
PRAVILNIK
o dodjeli stipendija studentima
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način
dokazivanja ispunjavanja kriterija i uvjeta,
postupak dodjele stipendija, obveze primatelja
stipendije, način određivanja visine stipendija,
kao i druga pitanja značajna za dodjelu
stipendija.
II. KRITERIJI I UVJETI ZA DODJELU
STIPENDIJA
Članak 2.
Kriteriji za dodjelu stipendija su:
- socijalni status tražitelja stipendije
- opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj
godini školovanja.
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Članak 3.
Elementi ocjene iz članka 2. koji ujedno predstavljaju kriterije za ocjenu zahtjeva za
dodjelu stipendije utvrđuju se na slijedeći način:
Socijalni status dokazuje se:
- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve
članove zajedničkog kućanstva,
- potvrdom visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta
prebivališta,
- potvrdom Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
- izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,
- preslikom presude nadležnog suda o razvodu roditelja i izjavom roditelja da ne žive u
izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih
ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
- preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
- potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid
Domovinskog rata,
- potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.
Članak 4.
Elementi ocjene iz članka 2. koji ujedno predstavljaju kriterije za ocjenu zahtjeva za
dodjelu stipendije vrednuju se na slijedeći način:
Socijalni status kandidata
Socijalni status kandidata utvrđuje se prema visini prosjeka prihoda po članu obitelji i
ostalim socijalnim uvjetima kako slijedi:
Prosjek prihoda po članu obitelji za proteklu kalendarsku godinu

Visina prihoda

Bodovi

2.000,00 kn i više

0

1.500,00 – 1.999,00 kn

2

1.000,00 – 1.499,00 kn

4

500,00 – 999,00 kn

6

do 499,00 kn

8
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Članak 5.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju
jednak broj bodova prednost ima kandidat s
većim prosjekom ocjena.
Članak 6.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod
uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom studenti:
- koji su državljani Republike Hrvatske, što
dokazuju jednim od dokumenata kojima se
temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
- koji imaju status redovitog studenta izvan
područja Virovitičko – podravske županije,
što dokazuju potvrdom o upisu u
školu/visoko učilište u školsku godinu za
koju se kandidat natječe,
- koji imaju prebivalište na području Općine
Suhopolje, odnosno boravište, što dokazuju
potvrdom
nadležnog
tijela
o
prebivalištu/boravištu,
- koji nemaju odobren kredit, stipendiju ili
drugi oblik novčanog primanja koji ima

obilježja stipendije, što dokazuju pisanom
izjavom punoljetnog kandidata odnosno
roditelja/staratelja malodobnog studenta,
- kojima su roditelji/staratelji odnosno nosioci
kućanstva podmirili sva potraživanja prema
Općini Suhopolje ili ukoliko su se na isto
obvezali
potpisivanjem
zapisnika
o
izvansudskoj nagodbi.
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 7.
Stipendije
se
dodjeljuju
temeljem
provedenog javnog natječaja. Natječaj raspisuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje –
Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove.
Natječaj osobito sadrži podatke o:
- nazivu tijela koje raspisuje natječaj,
- vremenu trajanja natječaja,
- općim uvjetima i kriterijima dodjele sredstava,
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- dokazima o ispunjavanju uvjeta i kriterija,
- broju i visini stipendije za studente,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose.
Natječaj se objavljuje na Oglasnoj ploči
Općine Suhopolje, službenoj web stranici
Općine Suhopolje te putem medija. Natječaj za
dodjelu stipendija otvoren je 15 (petnaest) dana
od dana raspisivanja.
Članak 8.
Prijavu za natječaj punoljetni studenti
podnose osobno, a za maloljetne studente
roditelj ili staratelj kandidata.
Članak 9.
Prijave na natječaj razmatra i prijedlog za
dodjelu utvrđuje Povjerenstvo za razmatranje i
utvrđivanje prijedloga za dodjelu stipendija
studentima.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka
imenuje i razrješava načelnik Općine Suhopolje,
a sastoji se od tri (3) člana.
Članak 10.
U izvršenju zadaće iz članka 9. Povjerenstvo
utvrđuje pravodobnost i potpunost podnesenih
prijava, ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih
Odlukom i ovim Pravilnikom te utvrđuje liste
reda kandidata koji ispunjavaju uvjete
bodovanjem sukladno ovom Pravilniku.
Lista reda prvenstva utvrđuje se za dodjelu
stipendija studentima.
Tijekom
obrade
podnesenih
prijava
Povjerenstvo može od kandidata ili stručnih
institucija tražiti dopunske podatke odnosno
provjeru podataka te stručna mišljenja.
Obavijest o utvrđenim listama kandidata za
dodjelu stipendija objavljuje se na Oglasnoj
ploči Općine Suhopolje.
U roku od osam dana od dana isticanja
obavijesti, svaki kandidat koji je sudjelovao u
natječaju može uložiti prigovor na listu u
pisanom obliku.
Temeljem utvrđene liste reda prvenstva
Povjerenstvo podnosi nacrt prijedloga za
dodjelu stipendije Jedinstevnom upravnom
odjelu Općine Suhopolje – Odsjeku za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne

poslove na utvrđivanje. Prijedlogu se obvezno
prilaže i izvješće o provedenom postupku te
uloženim prigovorima.
Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje –
Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove razmatra nacrt prijedloga za
dodjelu stipendije te isti utvrđuje i dostavlja
načelniku Općine Suhopolje na daljnje
postupanje.
U
prethodnom
postupku,
temeljem
podnesenog izvješća, Jedinstveni upravni odjel
Općine Suhopolje – Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
odlučuje o podnesenim prigovorima. Odluka
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje
– Odsjeka za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove je konačna.
IV. PRAVA I
SREDSTAVA

OBVEZE

KORISNIKA

Članak 12.
Temeljem konačne odluke o dodjeli
stipendije s korisnikom ili zakonskim
zastupnikom maloljetnog korisnika zaključuje
se ugovor o korištenju ovih sredstava.
Ugovor o stipendiranju osobito sadrži:
- ime odnosno naziv ugovornih strana,
- naziv škole odnosno visokog učilišta za koju
je odobrena stipendija,
- vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,
- visinu i način isplate stipendije,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
S korisnikom sredstava ugovor u ime Općine
potpisuje načelnik.
Članak 13.
Studentu koji je ostvario pravo na dodjelu
stipendije, stipendija se dodjeljuje od 01.
listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće
godine (za jednu akademsku godinu).
Ukoliko student nije u mogućnosti izvršavati
ugovorom o stipendiranju preuzete obveze,
zbog nepredvidivih okolnosti u opravdanim
slučajevima (teška bolest, viša sila), ne gubi
pravo na stipendiju, ali za vrijeme trajanja tih
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okolnosti miruju njegova prava i obveze
utvrđena ugovorom o stipendiranju, o čemu će
odluku donijeti načelnik općine.
Članak 14.
Stipendija se isplaćuje korisnicima u
mjesečnim obrocima i to početkom mjeseca za
tekući mjesec.

Svaka ugovorna strana može raskinuti
ugovor o stipendiranju.
Načelnik općine će raskinuti ugovor iz stavka
1. pod uvjetima utvrđenim propisima o
obveznim odnosima, a osobito u slijedećim
slučajevima:
- ako korisnik sredstava prekine obrazovanje
za koje su mu dodijeljena sredstva
- ako korisnik stipendije zaključi ugovor s
drugim stipenditorom ili kreditorom.
ODREĐIVANJA

Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 604-01/15-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-15-1
Suhopolje, 16. studeni 2015. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Članak 15.

V. NAČIN
STIPENDIJA
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VISINE

Članak 16.
Ukupan iznos sredstava namijenjen za
stipendiranje određuje se Proračunom Općine
Suhopolje.
Članak 17.
Visinu studentskih stipendija određuje
načelnik.
Broj stipendija koje će dodijeliti za određenu
akademsku
godinu
načelnik
utvrđuje
stavljanjem u odnos raspoloživa sredstva iz
članka 16. i visinu utvrđenih stipendija.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Administrativne, tehničke i stručne poslove
vezane uz rad načelnika i druge poslove vezane
uz provedbu ovog Pravilnika obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje –
Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove.

Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 17. Pravilnika o dodjeli
stipendija studentima („Službeni glasnik“ broj
09/15), načelnik Općine Suhoplje dana 19.
studenog 2015. godine donosi
O D LU K U
o visini studentskih stipendija
za akademsku godinu
2015./2016.
Članak 1.
Studentska stipendija za akademsku godinu
2015./2016. iznosit će: 500,00 kn/mjesečno.
Članak 2.
Broj stipendija koje će se dodijeliti za
akademsku godinu 2015./2016. iznosi: 16
stipendija.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 604-01/15-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-15-1
Suhopolje, 19. studeni 2015.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.
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Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli
stipendija studentima („Službeni glasnik“ broj
09/15) te članka 40. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 02/13), donio je

ODLUKU
o popisu i osnivanju Komisije za popis

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za razmatranje i
utvrđivanje prijedloga za dodjelu stipendija
studentima

Sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine
treba obaviti popis sredstava i izvora sredstava:
- dugotrajne materijalne imovine
- potraživanja i obveza
- novčanih sredstava

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

U Povjerenstvo za razmatranje i utvrđivanje
prijedloga za dodjelu stipendija studentima
imenuju se:
1. Ivica Huzjak, predsjednik
2. Duško Tomšić, član
3. Mirjana Šefer, članica

Popis će obaviti Komisija u slijedećem
sastavu:
1. Tatjana Ladović – predsjednik
2. Darko Čurik – član
3. Katica Validžić – član
Članak 3.

Članak 2.

Popis će se obaviti u vremenu od 17. prosinca
2015. do 14. siječnja 2016.

Povjerenstvo iz članka 1.. ovog Rješenja
razmatra zamolbe za dodjelu stipendija
studentima, utvrđuje liste prvenstva te podnosi
nacrt prijedloga za dodjelu stipendije
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Suhopolje – Odsjeku za društvene djelatnosti i
imovinsko – pravne poslove na utvrđivanje.

Svi poslovi moraju biti dovršeni i zapisnik o
rezultatima obavljenog popisa dostavljeni
načelniku Općine Suhopolje do 20. siječnja
2016.

Članak 3.

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će biti objavljenu u
“Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

Članak 4.

KLASA: 022-01/15-01/62
URBROJ: 2189/05-02/14-15-1
Suhopolje, 17. prosinca 2015.

KLASA: 604-01/15-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-15-20
Suhopolje, 07. prosinac 2015. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje (“Službeni glasnik“ broj 2/13)
načelnik Općine Suhopolje dana 17. prosinca
2015. godine, donosi

NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 23. Statuta Dječjeg vrtić
„Suhopolje“, Suhopolje („Službeni glasnik“
broj 9/13 i 6/15), a uz prethodnu suglasnost
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Općinskog vijeća Općine Suhopolje KLASA:
601-02/15-01/4, URBROJ: 2189/05-03/15-15-2
od 24. studenog 2015. godine, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića "Suhopolje" Suhopolje, na svojoj
29. sjednici, održanoj dana 26. studenog 2015.
godine, donijelo je
Izmjene Statuta
Dječjeg vrtića “Suhopolje” Suhopolje

Utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na ove Izmjene Statuta dalo
prethodnu suglasnost Zaključkom KLASA:
601-02/15-01/4, URBROJ: 2189/05-03/15-15-2
od 24. studenog 2015. godine.
Predsjednik Upravnog vijeća
Ravnateljica
Dražen Čimin, v.r.
Ivanka Škala, v.r.

Članak 1.
Članak 7. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 9/13 i 6/15,
u daljnjem tekstu: „Statut“), mijenja se i glasi:
"U radu i poslovanju Vrtić koristi:
- jedan pečat s grbom Republike Hrvatske,
okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem
je uz rub ispisan naziv i sjedište Vrtića, a u
sredini pečata nalazi se grb Republike
Hrvatske
- dva pečata okruglog oblika, promjera 32 mm
s upisanim nazivom i sjedištem Vrtića
- dva štambilja četvrtastog oblika, koji sadrži
naziv i sjedište Vrtića
Pečatom iz stavka 1. toče 1. ovog članka
ovjeravaju se akti koje Vrtić donosi u okviru
javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti.
Pečat iz stavka 1. točke 2. ovog članka rabi se
za redovito administrativno – financijsko
poslovanje i ovjeravanje pismena koja nemaju
obilježje akata iz stavka 2. ovog članka.
Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Vrtića.
O broju, uporabi i čuvanju pečata odlučuje
ravnatelj."
Članak 2.
Ove Izmjene Statuta Dječjeg vrtića
“Suhopolje”, Suhopolje, objavit će se u
"Službenom glasniku" Općine Suhopolje, a
stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na
oglasnoj ploči Vrtića, po dobivenoj Suglasnosti
osnivača.
KLASA: 022-01/14-10/7
URBROJ: 2189/60-02/01-15-12
U Suhopolju, 26. studeni 2015. god.
Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Čimin, v.r.

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli
stipendija studentima („Službeni glasnik“ broj
09/15), Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove donosi
O D LU K U
o dodjelu stipendija studentima
za akademsku godinu 2015./2016.
Članak 1.
Temeljem raspisanog natječaja za dodjelu
stipendija studentima akademsku godinu
2015./2016., od 20. studenog 2015. godine,
dodjeljuju se stipendije studentima koji
ispunjavaju uvjete propisane natječajem.
Stipendije studentima u akademskoj godini
2015./2016. u iznosu od 500,00 kn mjesečno
dodjeljuju se studentima:
1. Danijel Gorički,
Eržabet 34, Cabuna, Suhopolje
2. Marijo Žunić,
Vladimira Nazora 75, Suhopolje, Suhopolje
3. Dragana Mlikota,
Petra Preradovića 54, Suhopolje, Suhopolje
4. Matej Štok,
Stjepana Radića 11, Borova, Suhopolje
5. Martina Bušnja,
Alojzija Stepinca 11, Cabuna, Suhopolje
6. Hrvoje Palčić,
Đure Basaričeka 13, Jugovo Polje, Suhopolje
7. Ivana Horvat,
Ulica kralja Zvonimira 21, Suhopolje,
Suhopolje
8. Marija Milinović,
Kralja Tomislava 34, Suhopolje, Suhopolje
9. Boris – Ruđero Boduljak,
Trg dr. Ante Stračevića 1/1, Virovitica,
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12.
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16.
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Virovitica, boravište do 07. prosinca 2016.
godine: Vukovarska ulica 99, Suhopolje,
Suhopolje
Matea Doležal,
Petra Preradovića 94, Suhopolje, Suhopolje
Dražen Krušić,
Pčelić 231, Pčelić, Suhopolje
Ema Grba,
Stjepana Radića 36, Suhopolje, Suhopolje
Anja Fosić,
Stjepana Radića 74, Suhopolje, Suhopolje
Marija Hodak,
Kapan 40, Suhopolje, Suhopolje
Monika Colarić,
Damira Babuka 95, Cabuna, Suhopolje
Nikolina Kos,
Stjepana Radića 4, Cabuna, Suhopolje.
Članak 2.

Studentu koji je ostvario pravo na dodjelu
stipendije, stipendija se dodjeljuje od 01.
listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće
godine (za jednu akademsku godinu).

Članak 3.
Studenti kojima je odobrena stipendija dužni
su potpisati Ugovor o korištenju stipendije
najkasnije u roku 8 dana od dana primitka
obavijesti o dodjeli stipendije.
Članak 4.
Ugovore o stipendiranju za studente iz članka
1. ove Odluke potpisat će Marijan Brlek,
načelnik Općine Suhopolje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I
IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
KLASA: 604-01/15-01/1
URBROJ: 2189/05-09/26-15-26
Suhopolje, 17. prosinac 2015.
Voditelj Odsjeka
Darko Čurik, v.r.

Izdavač: Općina Suhopolje
Odgovorni urednik: Bešen Anne-Marie
Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica

