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I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o   
 komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu u općini Rugvica, 

2. Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje                            
 2010. - 2013. godine

II. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog   
 upravnog  odjela, 

2. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Rugvica za 2012. godinu

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Rugvica

God. XIX 16. siječnja 2012. Broj: 1
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Općina Rugvica Broj: 1God. XIX

                                                  I S P R A V A K    O B J A V E

Radi tiskarske pogreške nastale prilikom objave u Službenom glasniku br. 10/11 od 27.12.2011. god., Općina Rugvica ponovno objavljuje 
u cijelosti Program održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  za 2012. godinu, 
kako slijedi: 

Na osnovi članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 
i 79/09), te članka 30. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» br. 4/09 i 6/09), Općinsko vijeće općine Rugvica na 26. 
sjednici održanoj 19.12. 2011. godine, donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

za 2012. godinu u općini Rugvica

Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području općine Rugvica za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja i mrtvačnica,
- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Općini Rugvica obuhvaća:

I.1.

16. siječnja 2012.

I S P R A V A K    O B J A V E 
 
Radi tiskarske pogreške nastale prilikom objave u Službenom glasniku br. 10/11 od 
27.12.2011. god., Općina Rugvica ponovno objavljuje u cijelosti Program održavanja  
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  
za 2012. godinu, kako slijedi:  
 
 
 
Na osnovi članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» broj: 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 30. Statuta općine Rugvica 
(«Službeni glasnik općine Rugvica» br. 4/09 i 6/09), Općinsko vijeće općine Rugvica na 26. 
sjednici održanoj 19.12. 2011. godine, donijelo je 

 
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  
za 2012. godinu u općini Rugvica 

 
Članak 1. 

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području 
općine Rugvica za komunalne djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje groblja i mrtvačnica, 
- javna rasvjeta. 

 
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 
 

Članak 2. 
U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Općini Rugvica 
obuhvaća: 
 

Red.br. 
OPIS STAVKE PREDVIĐENI 

TROŠKOVI 
IZVOR 

FINANCIRANJA 

I. Odvodnja atmosferskih voda 360.000,00  
I.1. 
 
 
 
 

- Iskop, čišćenje  i regulacija odvodnih 
jaraka, putnih graba i odvodnja 
nerazvrstanih cesta, te sanacija cijevnih 
propusta, izrada šahta, te izrada cijevne 
odvodnje naselja Čista Mlaka, Struga 
Nartska.  
- Uređenje kanala u J. Nartskom 
(iza novog vatrogasnog doma) 

 
 
 

360.000,00 

 
- vodni doprinos 
    (100.000,00 kn) 

 
- eksploatacija min. 
sirovina 
     (260.000,00 kn) 

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na čišćenje javnih površina 

10.000,00  

II.1.  Uklanjanje lešina 
 

10.000,00 - eksploatacija min. 
sirovina 

III. Održavanje javnih površina 70.000,00  
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Članak 3.
Ovaj program stupa na snagu 8 dana od  objave u «Službenom 

glasniku Općine Rugvica».

KLASA: 023-01/11-01/1067                                                                                                                                
                                                                               

URBROJ: 238/26-11-2                                         PREDSJEDNIK                           
                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA:                                                                                                                                          

                                                                    Siniša Kušeković v.r.   

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o 
vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članaka 30. 

Statuta općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica broj 4/09 
i 6/09), Općinsko vijeće općine Rugvica na 21. sjednici održanoj 
29.06.2011. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina za 

razdoblje 
2010. - 2013. godine

Članak 1.
U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. – 

2013. godine (Službeni glasnik Općine Rugvica 9/10, 10/10)  dodaje 
se članak 7.c. i 7.d. koji glase:

Članak 7.c.
U 2011. godini planira se projektiranje slijedećih vodnih građevina 

vodoopskrbe i odvodnje:
„KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE „IKEA ZAGREB ISTOK“

1. Izrada glavnih i izvedbenih 
projekata vodoopskrbe i 
odvodnje izvan i unutar 
UPU-a IKEA ISTOK 295.000,00

2. Stručni nadzor 69.500,00

3. Izgradnja sanitarne odvodne 
unutar UPU-a 2.339.000,00

4. Izgradnja sanitarne odvodne 
izvan UPU-a 839.500,00

5. Izgradnja vodoopskrbnog 
sustava unutar UPU-a 2.190.070,00

6. Izgradnja vodoopskrbnog 
sustava izvan UPU-a 1.800,00,00

UKUPNO 7.533.070,00
 
Svi iznosi izraženi su bez PDV-a.

Članak 7.d.
Sredstva za realizaciju plana iz članka 7.c. osigurati će IKEA 

Hrvatska d.o.o. za trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 
1a i Inter IKEA Centre Hrvatska d.o.o. za nekretnine, sa sjedištem u 
Zagrebu, Radnička cesta 1/a temeljem Ugovora o suradnji sa DUKOM 
d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa 
Zorića 70.

 
III.1. 
 

Košnja javnih površina 
(dječja igrališta, autobusne stanice, 
domovi) 

 
60.000,00 

 
- kom. naknada 

 
III.2. 

 
- Održavanje i čišćenje autobusnih 
nadstrešnica 

 
 

10.000,00 

 
-  eksploatacija min. 
sirovina 

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta 480.000,00  
IV.1. 
 
 
 
IV.2. 
 
 
 
IV.3. 
 
IV.4. 
 

- Održavanje asfaltnih nerazvrstanih 
cesta (krpanje udarnih rupa, presvlačenje 
asfaltom) 
 
- Održavanje makadamskih cesta 
( navažanje i krpanje cesta kamenim 
materijalom)  
 
- Zimska služba 
 
- Održavanje i postava prometne 
signalizacije 

 
80.000,00 

 
 
 

200.000,00 
 
 

150.000,00 
 
 

50.000,00 

 
 
 
 
 

-  eksploatacija min.      
sirovina 

 
 
 

V. Javna rasvjeta 1.180.000,00  
V.1. 
 
 
 
V.2. 

Redovito održavanje – zamjena 
svjetiljki, popravak i zamjena rasvjetnih 
tijela, otklanjanje kvarova 
 
Potrošnja el. energije 

 
280.000,00 

 
 

900.000,00 

- eksploatacija min. 
sirovina 

 
 
 

- komunalna naknada 
 

 
 

 
SVEUKUPNO: 

 
2.100.000,00 

 

 
Članak 3. 

Ovaj program stupa na snagu 8 dana od  objave u «Službenom glasniku Općine Rugvica». 
 
KLASA: 023-01/11-01/1067                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
URBROJ: 238/26-11-2                                                             Siniša Kušeković v.r.    
 
 
 
 

I.2.
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Sredstva za realizaciju plana iz članka 7.c. osigurati će se tako da 
se sva plaćanja od strane IKEA-e i Inter IKEA-e prema izvoditeljima 
radova i usluga koje će DUKOM izabrati u postupku javne nabave vrše 
putem cesije neposredno na račun DUKOM-ovih izvoditelja radova i 
usluga.“

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 

stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku općine 
Rugvica.

KLASA: 023-01/10-01/865
URBROJ: 238/26-10-3
       

  PREDSJEDNIK
  OPĆINSKOG VIJEĆA

Siniša Kušeković

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) Općinski načelnik 
općine Rugvica na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 
donio je dana 29.12.2011. godine

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 1.
U članku 3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela (Službeni glasnik općine Rugvica 9/10) u Odsjeku za prostorno 
planiranje i komunalne djelatnosti dodaju se točka 3. i 4. koje glase: 

3. REFERENT ZA
KOMUNALNE
DJELATNOSTI

Klasifikacija:
- radno mjesto III. 
kategorije,
- potkategorija 
radnog mjesta: 
referent
- klasifikacijski rang: 
11

Stručni uvjeti:
- SSS upravnog, 
ekonomskog ili 
tehničkog smjera 
- 1 godina radnog 
iskustva

Dodatni uvjeti:
- poznavanje rada 
na računalu
- položen vozački 
ispit "B" kategorije
- položen državni 
stručni ispit

1 - vodi poslove uređenja i 
održavanja groblja i obavljanje 
pogrebnih poslova,
- vodi poslove uređenja i 
održavanja javnih površina, 
dječjih i drugih igrališta,
- održavanje i gospodarenje 
objektima u vlasništvu Općine i 
mjesnih odbora
- administrativni poslovi vezani 
za provedbu Zakona o grobljima 
i pratećih podzakonskih akata,
- izrada rješenja o korištenju 
grobnog mjesta i naknadi za isti, 
vođenje salda konti obveznika 
plaćanja grobne naknade,
- izmjera objekata u svrhu izrade 
rješenja o komunalnoj i  naknadi 
za uređenje voda,
- poslovi vezani uz skupljanje, 
odvoz i postupanje sa otpadom,
- organizacija uklanjanja snijega 
i leda sa nerazvrstanih cesta i 
javnih površina,
- vrši nadzor nad pripremom i 
izvođenjem radova vezanih 
na program gradnje i program 
održavanja objekata komunalne 
infrastrukture,
- ima ovlasti komunalnog redara 
po potrebi i u slučaju odsutnosti 
komunalnog redara,
- obavlja i druge poslove 
temeljem odluka Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika i 
njihovih radnih tijela,
- obavlja poslove po nalogu 
pročelnika.

II.1.
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4. KOMUNALNI 
RADNIK

Klasifikacija
-radno mjesto IV. 
kategorije
- potkategorija 
radnog mjesta: 
namještenik II. 
potkategorije,
- klasifikacijski rang 
13

Stručni uvjeti:
- osnovna škola

Dodatni uvjeti:
- položen vozački 
ispit "B" kategorije

1 - održavanje groblja (košnja, 
obrezivanje živica,čišćenje, 
pražnjenje koševa za smeće),
- održavanje ostalih javnih 
površina (nogostupi, trgovi, 
dječja i ostala igrališta)
- održavanje površina uz 
društvene domove,
- obavlja i druge poslove 
temeljem odluka Općinskog 
vijeća, Općinskog načelnika i 
njihovih radnih tijela,
- obavlja poslove po nalogu 
pročelnika.

Članak 2.
U članku 3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela (Službeni glasnik općine Rugvica 9/10) u Odsjeku za proračun 
i računovodstvo dodaje se točka 3. koja glasi: 

3. VIŠI RAČUNOVODSTVENI 
REFERENT

Klasifikacija:
- radno mjesto III kategorije,
- potkategorija radnog 
mjesta: viši referent
- klasifikacijski rang: 9

Stručni uvjeti:
- VŠS ekonomske struke 
ili sveučilišni prvostupnik 
ekonomske struke
- 1 godina radnog iskustva
- ostali sukladno uredbi o 
klasifikaciji radnih mjesta

Dodatni uvjeti:
- poznavanje rada na 
računalu
- položen vozački ispit "B" 
kategorije
- položen državni stručni 
ispit

1 - poslovi vođenja 
financijskog i materijalnog 
poslovanja općine:
- izrada periodičnih 
obračuna i izvješća 
sukladno zakonima ili 
drugim propisima,
- obavljanje 
računovodstvenih i 
knjigovodstvenih poslova,
- evidencija imovine u 
vlasništvu općine,
- vođenje poslova 
osiguranja imovine,
- računovodstveni i 
knjigovodstveni poslovi 
vezani za provođenje 
postupaka ovrhe,
- evidencija uplata i isplata 
temeljem sklopljenih 
ugovora,
- obavlja i druge poslove 
temeljem odluka 
Općinskog vijeća, 
Općinskog načelnika i 
njihovih radnih tijela,
- obavlja poslove po 
nalogu pročelnika.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će 

se u Službenom glasniku općine Rugvica i na oglasnoj ploči općine 
Rugvica.

KLASA: 023-01/11-01/1072
URBROJ: 238/26-11-02     

 
       

     OPĆINSKI NAČELNIK
           Ivan Remenar, v.r.

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11) Općinski načelnik 
Općine Rugvica utvrdio je dana 29.12.2011. godine  

Plan 
prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel 

općine Rugvica za 2012. godinu

Članak 1.
Stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

sukladno Pravilniku o unutarnjem redu je sljedeće: 

1. PROČELNIK ODJELA
Klasifikacija: radno mjesto I. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: glavni rukovoditelj, klasifikacijski rang: 1
Stručni uvjeti: VSS pravne ili ekonomske struke odnosno magistar 

pravne ili ekonomske struke, 5 godina radnog iskustva, ostali sukladno 
uredbi o klasifikaciji radnih mjesta

Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 
"B" kategorije, položen državni stručni ispit

2. VIŠI PRAVNI SAVJETNIK
Klasifikacija: radno mjesto II. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: viši savjetnik, klasifikacijski rang: 4
Stručni uvjeti: VSS pravne struke odnosno magistar pravne struke, 

4 godine radnog iskustva, ostali uvjeti sukladno uredbi o klasifikaciji 
radnih mjesta

Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 
"B" kategorije, položen državni stručni ispit

3. ADMINISTRATIVNI REFERENT
Klasifikacija: radno mjesto III. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: referent, klasifikacijski rang: 11
Stručni uvjeti: SSS upravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina 

radnog iskustva
Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 

"B" kategorije, 

ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE 
DJELATNOSTI

1. RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I 
KOMUNALNE DJELATNOSTI

Klasifikacija: radno mjesto I. kategorije, potkategorija radnog 
mjesta: rukovoditelj, razina radnog mjesta: 2, klasifikacijski rang: 7

Stručni uvjeti: VŠS građevinske struke odnosno sveučilišni 
prvostupnik građevinske struke, 3 godina radnog iskustva, ostali 
sukladno uredbi o klasifikaciji radnih mjesta

Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 
"B" kategorije, položen državni stručni ispit

2. REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I KOMUNALNI 
REDAR

Klasifikacija: radno mjesto III. kategorije, potkategorija radnog 
mjesta: referent, klasifikacijski rang: 11

Stručni uvjeti: SSS upravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera, 1 
godina radnog iskustva

Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 
"B" kategorije, položen državni stručni ispit

ODSJEK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO
Klasifikacija: radno mjesto I. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: rukovoditelj, razina radnog mjesta: 2, klasifikacijski rang: 7

Stručni uvjeti: VŠS ekonomske struke odnosno sveučilišni 
prvostupnik ekonomske struke, 3 godina radnog iskustva, ostali 
sukladno uredbi o klasifikaciji radnih mjesta

II.2.
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Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 
"B" kategorije, položen državni stručni ispit

RAČUNOVODSTVENI STRUČNI REFERENT
Klasifikacija: radno mjesto III. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: referent, klasifikacijski rang: 11
Stručni uvjeti: SSS ekonomskog ili upravnog smjera, 1 godina 

radnog iskustva
Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 

"B" kategorije, položen državni stručni ispit

Članak 2.
Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme 

koje je potrebno zaposliti tijekom 2012. godine:

1.  REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Klasifikacija: radno mjesto III. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: referent, klasifikacijski rang: 11
Stručni uvjeti: SSS upravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera, 1 

godina radnog iskustva
Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 

"B" kategorije, položen državni stručni ispit
-  vodi poslove uređenja i održavanja groblja i obavljanje pogrebnih 

poslova,
-  vodi poslove uređenje i održavanje javnih površina, dječjih i 

drugih igrališta,
-  održavanje i gospodarenje objektima u vlasništvu Općine i 

mjesnih odbora
-  administrativni poslovi vezani za provedbu Zakona o grobljima i 

pratećih podzakonskih akata,
-  izrada rješenja o korištenju grobnog mjesta i naknadi za isti, 

vođenje salda konti obveznika plaćanja grobne naknade,
-  izmjera objekata u svrhu izrade rješenja o komunalnoj i  naknadi 

za uređenje voda,
-  poslovi vezani uz skupljanje, odvoz i postupanje sa otpadom,
-  organizacija uklanjanja snijega i leda sa nerazvrstanih cesta i 

javnih površina,
-  vrši nadzor nad pripremom i izvođenjem radova vezanih 

na program gradnje i program održavanja objekata komunalne 
infrastrukture,

-  ima ovlasti komunalnog redara po potrebi i u slučaju odsutnosti 
komunalnog redara,

- obavlja i druge poslove temeljem odluka Općinskog vijeća,  
Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela,

-  obavlja poslove po nalogu pročelnika.

2. KOMUNALNI RADNIK
Klasifikacija: radno mjesto IV. kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: namještenik II. potkategorije, klasifikacijski rang 13
Stručni uvjeti: osnovna škola
Dodatni uvjeti: položen vozački ispit "B" kategorije
-   održavanje groblja (košnja, obrezivanje živica,čišćenje, pražnjenje 

koševa za smeće),
-  održavanje ostalih javnih površina (nogostupi, trgovi, dječja i 

ostala igrališta)
-   održavanje površina uz društvene domove,
-  obavlja i druge poslove temeljem odluka Općinskog vijeća,  

Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela,
-   obavlja poslove po nalogu pročelnika.

Članak 3.
Potreban broj vježbenika koje je potrebno zaposliti tijekom 2012. 

godine:
RAČUNOVODSTVENI STRUČNI SURADNIK
Klasifikacija: radno mjesto III kategorije, potkategorija radnog 

mjesta: viši referent, klasifikacijski rang: 9
Stručni uvjeti: VŠS ekonomske struke ili sveučilišni prvostupnik 

ekonomske struke, 1 godina radnog iskustva, ostali sukladno uredbi o 
klasifikaciji radnih mjesta

Dodatni uvjeti: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit 
"B" kategorije, položen državni stručni ispit,

-   poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine,
-   izrada periodičnih obračuna i izvješća sukladno zakonima ili 

drugim propisima,
-   obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova,
-   evidencija imovine u vlasništvu općine,
-   vođenje poslova osiguranja imovine,
-   računovodstveni i knjigovodstveni poslovi vezani za provođenje 

postupaka ovrhe,
-   evidencija uplata i isplata temeljem sklopljenih ugovora,
-  obavlja i druge poslove temeljem odluka Općinskog vijeća, 

Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela,
-   obavlja poslove po nalogu pročelnika.

Članak 4.
Za službenika i namještenika iz članka 2. podstavak 1. i 2. Plana 

neće se provoditi natječaj za prijam u službu već će se temeljem 
članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11) 
sklopiti sporazum sa DUKOM d.o.o. Dugo Selo.

Za službenika iz članka 3. Plana raspisati će se natječaj za prijam 
vježbenika.

KLASA: 112-02/11-01/1073
URBROJ: 238/26-11-3

       
  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ivan Remenar, v.r.
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