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1.       općinsKo Vijeće

                 

republiKa HrVaTsKa
šibensKo-KninsKa 
općina unešić
općinsKo Vijeće

KLASA: 021-05/21-01/004
URBROJ: 2182/07-01/1-21-2
Unešić, 18. lipnja 2021.  godine

 Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19, 144/20), članka 32. Statuta Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 3/21) i članka 15. 
i 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 04/21), 
Općinsko vijeće Općine Unešić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

odluKu
o iZboru MandaTne KoMisije

Članak 1.

 U radno tijelo Mandatnu komisiju Općinskog Vijeća Općine Unešić izabrani su:

- VJEKOSLAV VIŠIĆ, za predsjednika,
- DINKO MILIĆ, za člana,
- MATE BURIĆ, za člana.

Članak 2.

 Poslovi i zadaci Mandatne komisije propisani su odredbom 44. Statuta Općine Unešić.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

 OPĆINSKO VIJEĆE
    OPĆINE UNEŠIĆ
         
           PREDSJEDATELJ: 

                                                       Ankica Slavica, dipl. iur. v.r.                                                                     
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republiKa HrVaTsKa
šibensKo-KninsKa županija
općinsKo Vijeće
općina unešić

KLASA: 021-05/21-01/004
URBROJ: 2182/07-01/1-21-3
Unešić, 18. lipnja 2021.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), 
članka 44. stavak 1. Statuta Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 03/21), Općinsko 
vijeće Općine Unešić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

ZaKljuČaK
o priManju na Znanje iZVješća MandaTne KoMisije

i VeriFiKaCije MandaTa VijećniKa

I. Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatne komisije Općinskog  vijeća Općine Unešić od 
18. lipnja 2021. godine o Konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Unešić 
provedenom 16. svibnja 2021. godine te se verificiraju mandati izabranih vijećnika kako slijedi:

1. ANTE PARAT
2. VALENTIN PRANIĆ
3. ANTE BOŽIĆ
4. MATE BURIĆ
5. ZDRAVKO RAJČIĆ
6. VJEKOSLAV VIŠIĆ
7. DINKO MILIĆ
8. ANITA VIŠIĆ 
9. ŠIME MARETIĆ

II. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasilu Općine 
Unešić».

       PREDSJEDATELJ:
       Ankica Slavica, dipl. iur., v.r.
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republiKa HrVaTsKa
šibensKo-KninsKa 
općina unešić
općinsKo Vijeće
KLASA: 021-05/21-01/004
URBROJ: 2182/07-01/1-21-4
Unešić, 18. lipnja 2021.  godine

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 
144/20), članka 32. Statuta Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 03/21) i članka 17. 
Poslovnika o radu Općinskog Vijeća Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj: 04/21), 
Općinsko Vijeće Općine Unešić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

odluKu
o iZboru odbora Za iZbor i iMenoVanje

Članak 1.

 U radno tijelo Odbor za izbor i imenovanje Općinskog Vijeća Općine Unešić biraju se:

- ZDRAVKO RAJČIĆ, za predsjednika,
- ANTE PARAT, za člana,
- ANTE BOŽIĆ, za člana.

Članak 2.

 Poslovi i zadaci Odbora za izbor i imenovanje propisani su odredbom članka 43. Statuta Općine 
Unešić.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

OPĆINSKO VIJEĆE
  OPĆINE UNEŠIĆ

       PREDSJEDATELJ:
                              Ante Parat, dipl. ing., v.r.
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republiKa HrVaTsKa
šibensKo-KninsKa županija
općinsKo Vijeće
općina unešić

KLASA: 021-05/21-01/004
URBROJ: 2182/07-01/1-21-5
Unešić, 18. lipnja 2021. godine

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», 
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), 
članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 03/21) i članka 11. Poslovnika 
o radu Općinskog Vijeća Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj: 04/21), Općinsko Vijeće 
Općine Unešić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

r  j  e  š  e  nj  e
o iZboru predsjedniKa općinsKog Vijeća

1. Za predsjednika  Općinskog Vijeća Općine Unešić bira se:

- ANTE BOŽIĆ

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasilu Općine 
Unešić».

OPĆINSKO VIJEĆE
  OPĆINE UNEŠIĆ

       PREDSJEDATELJ:
                              Ante Parat, dipl. ing., v.r.
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republiKa HrVaTsKa
šibensKo-KninsKa županija
općinsKo Vijeće
općina unešić

KLASA: 021-05/21-01/004
URBROJ: 2182/07-01/1-21-6
Unešić, 18. lipnja 2021.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», 
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), 
članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj 03/21), i članka 11. Poslovnika 
o radu Općinskog Vijeća Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 04/21), Općinsko Vijeće 
Općine Unešić na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

r  j  e  š  e  nj  e
o iZboru poTpredsjedniKa općinsKog Vijeća

1. Za potpredsjednika  Općinskog Vijeća Općine Unešić bira se:

- VJEKOSLAV VIŠIĆ.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom  glasilu Općine 
Unešić».

OPĆINSKO VIJEĆE
  OPĆINE UNEŠIĆ

          PREDSJEDNIK:
                                                                                                 Ante Božić, v.r. 
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2.       općinsKi naČelniK:

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 
31/20, 20/21), članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19) te članka 
47. Statuta Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj 03/21)  dana 21. lipnja 2021. godine, 
općinski načelnik Općine Unešić donosi

odluKu
o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite općine unešić

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine Unešić (u nastavku teksta: Stožer) je stručno, operativno i koordinativno tijelo 
za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine 
Unešić sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim pod zakonskim aktima.

Članak 2.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, 
upravlja reagiranjem sustava zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustav civilne zaštite.

Članak 3.

Stožer se sastoji od načelnika, zamjenika načelnika i sedam članova  (ukupno devet članova).

Članak 4.

Na temelju provedbenog postupka i po prijedlozima nadležnih navedenih u članku 5. Pravilnika o sastavu 
Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 
zaštite („Narodne novine“, broj 126/19) u Stožer civilne zaštite Unešić imenuju se sljedeći članovi Stožera: 

1. ValenTin pranić, načelnik stožera, predstavnik postrojbi civilne zaštite,
2. anKiCa slaViCa, zamjenica načelnika stožera, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Unešić,
3. Marin TurK, član stožera, pomoćnik načelnika PP Drniš,

      4.   ToMislaV naKić, član stožera, predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić,
      5.   anTe slaMić, član stožera, upravitelj Šumarije Drniš, Hrvatske šume d.o.o.,
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      6.   MislaV Čupić, član stožera, dopročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja,  Stanica Šibenik,
      7.   Mira grbeša, član stožera, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Drniš, 
      8.  blaženKa TopČić, član stožera, dr. med., ordinacija opće medicine u Unešiću, 
      9.  ljiljana duspara, član stožera, viši stručni savjetnik za koordinaciju djelovanja civilne   
 zaštite, Služba civilne zaštite Šibenik.

Članak 5.

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u roku od godine dana od imenovanja završiti osposobljavanje koje 
provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna 
osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Članak 6.

Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom kojeg donosi općinski načelnik Općine Unešić.

Članak 7.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, u njegovoj odsutnosti zamjenik, a kada se proglasi 
velika nesreća rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 8.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine 
Unešić“.

KLASA: 810-05/21-01/002
URBROJ: 2182/07-02/1-21-11
Unešić, 21. lipnja 2021. godine

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                            Živko Bulat, prof., v.r.
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Temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 
31/20 i 20/21) i članka 47. Statuta Općine Unešić (“Službeno glasilo Općine Unešić“, br. 3/21), dana 23. 
lipnja 2021. godine, općinski načelnik Općine Unešić donosi

posloVniK o radu sTožera CiVilne ZašTiTe
općine unešić

opće odredbe
Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Unešić (u nastavku: Stožer), 
koji se osniva kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom 
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

organiZaCija rada sTožera

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti  
zamjenik načelnika Stožera.
Kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Stožer održava sjednice u zgradi općine, a potrebi Stožer se može sastati i na drugim lokacijama, o čemu 
odlučuje načelnik Stožera.
Sjednice se održavaju u pravilu dva puta godišnje, a u svim drugim slučajevima kada to nalaže važnost 
situacije.

Članak 5.

 Jedinstveni upravni odjel obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za rad Stožera 
civilne zaštite.

Članak 6.
Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Općine 
Unešić.
Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće načelnik Stožera 
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može staviti Stožer u stanje pripravnosti i po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

Članak 7.

Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje prijedlog dnevnog reda.
Svi članovi stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje prijedloga.
U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera.
U slučaju spriječenosti načelnika i zamjenika stožera, sjednicom predsjedava član Stožera kojeg odredi 
načelnik.

Članak 8.

Stožer donosi zaključke:
- kada utvrđuje određeni stav o pitanjima iz područja civilne zaštite,
- kada utvrđuje zadaće za članove Stožera i druge fizičke i pravne osobe iz članka 11. Ovog 

Poslovnika.
Načelnik Stožera definira prijedloge i zaključke nakon rasprave po određenoj točki dnevnog reda.
Članovi stožera izjašnjavaju se o prijedlozima i zaključcima Stožera.

Članak 9.

Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze može 
obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o čemu odlučuje načelnik Stožera.

Članak 10.

Radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe načelnik Stožera može izdati usmeni 
nalog ili donijeti odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije.
Načelnik Stožera dužan je za usmene naloge iz stavka 1. ovoga Poslovnika donijeti odluku u pisanom 
obliku, najkasnije u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naloga.
Odluka iz stavka 2. ovoga poslovnika mora sadržavati odredbe o nositelju provedbe, mjerama, vremenu 
i prostoru na kojem se provodi mjera prisilne evakuacije.

Članak 11.

Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti pružanje stručne 
pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga 
sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.
Na sjednice Stožera mogu biti pozvani čelnici vijeća mjesnih odbora radi sudjelovanja u razmatranju 
pojedinih pitanja od interesa za pripremu i provedbu mjera civilne zaštite na njihovom području.

Članak 12.

Načelnik Stožera određuje Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja iz 
redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s Stožerom 
usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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Članak 13.

O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi evidencija nazočnih, zaključci, prijedlozi i druga 
važna pitanja sa sjednice Stožera.
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera.
Svaki član stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.

Članak 14.

Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može tražiti potrebne obavijesti i izvješća od tijela, operativnih 
snaga i sudionika civilne zaštite i pravnih osoba koji su zaduženi za provedbu mjera civilne zaštite.

Članak 15.
Stožer osigurava javnost svoga rada.
Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtjeva priroda pitanja 
koje se razmatra.

ZaKljuČne odredbe
Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu stožera civilne zaštite 
Općine Unešić (KLASA: 810-06/17-01/99, URBROJ: 2182/07-17-9 od 28. lipnja 2017. godine). 

Članak 17. 

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 810-05/21-01/002
URBROJ: 2182/07-02/1-21-12
Unešić, 23. lipnja 2021.

              OPĆINSKI NAČELNIK
         Živko Bulat, prof., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA                                                
županija šibensKo-KninsKa
OPĆINA UNEŠIĆ 
općinski načelnik

KLASA: 112-07/21-01/001
URBROJ: 2182/07-02/1-21-1
Unešić, 01. lipnja 2021.  godine

 Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o radu („Narodne novine“, broj  93/14, 127/17, 98/19) 
članka 47. stavak 1. podstavak 8. Statuta Općine Unešić („Službeno glasilo Općine Unešić“, broj: 03/21) i 
članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj: 74/10, 125/14), a na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik 
Općine Unešić, dana 01. lipnja 2021. godine, donosi

priVreMenu sisTeMaTiZaCiju radniH MjesTa 
Za poTrebe  projeKTa „ZapošljaVanjeM žena 

poMogniMo Zagori – ii. FaZa“ 

Članak 1.

 U svrhu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“ (dalje u tekstu: 
Projekt), na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, operativni 
program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0427, 
u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, u kojem je Općina Unešić ugovorna 
strana kao korisnik sredstava, utvrđuje se privremena sistematizacija posebnog radnog mjesta.

Članak 2.

 Trajanje provedbe Projekta ugovoreno je na vrijeme od 18 mjeseci te će se privremena sistematizacija 
posebnih radnih mjesta za potrebe ovog Projekta, nakon proteka ugovorenog razdoblja provedbe Projekta, 
staviti van snage.

Članak 3.

 Privremena sistematizacija radnih mjesta za potrebe provedbe Projekta sadrži:
-  naziv radnog mjesta,
-  opis poslova radnog mjesta,
-  stručni i drugi uvjeti potrebni za njegovo obavljanje,
-  potrebni broj izvršitelja 
-  te druge posebne uvjete.
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Članak 4.

 Sistematizacija radnog mjesta za potrebu provede Projekta utvrđuje se u tekstu kako slijedi: 
red.
broj

naziv radnog mjesta radnih 
sati 
tjedno

Trajanje rada ukupan iznos plaće broj 
izvršitelja

1. radnica za potporu i podršku osobama 
starije životne dobi i osobama u nepovoljnom 

položaju

40 na određeno – 
12 mjeseci

izračunava se temeljem 
utvrđenog iznosa minimalne 

plaće sukladno važećoj uredbi 
Vlade rH o visini minimalne 

plaće za tekuću godinu

20

potrebno stručno znanje opis poslova radnog mjesta %

- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, 
koje podrazumijeva:
- osobe bez završene osnovne škole, 
- sa završenih nekoliko razreda osnovne škole,
- završenom osnovnom školom, 
- nezavršenom srednjom školom,
- odnosno najviše završenom srednjom školom.  

- stupanj složenosti posla koji uključuje 
jednostavne poslove;

-stupanj odgovornosti koji uključuje 
odgovornost za materijalne resurse s kojima radi 

- ciljane skupine:
- nezaposlene punoljetne žene s najviše 
završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su 
prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje s naglaskom na teže 
zapošljive skupine: starije od 50 godina, žene s 
invaliditetom,
majke s 2 ili više malodobne djece i/ili djece na 
školovanju, 
majke djeteta s teškoćama u razvoju, majke 
djeteta oboljelog od malignih bolesti, samohrane 
majke, osobe slabijeg imovinskog statusa, mlade 
žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za 
djecu) i udomiteljskih obitelji,  odgojnih zavoda 
i sl., povratnice s odsluženja zatvorske kazne 
unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne 
manjine, 
beskućnice, žrtve trgovanja ljudima, žrtve 
obiteljskog nasilja, azilantice, liječene ovisnice o 
drogama.

uvjeti za prijam u radni odnos:
- punoljetnost,
- da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje,
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

- rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim 
korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, 
lijekova, isporuci paketa kućanskih i osnovnih higijenskih 
potrepština prema svakom krajnjom korisniku, 20%

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih 
korisnika, 10%

- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/
domova, 10%

- pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne 
higijene korisnika, 5%

- pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava 
(plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod 
liječnika i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, 5%,

- pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore 
i druženje, uključivanje u društvo te ostali svakodnevni 
poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta 
30%
 

80

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Projekta. 20

Članak 5.

 Ova Privremena sistematizacija stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u  
„Službenom glasilu Općine Unešić“.   

         OPĆINSKI NAČELNIK
         Živko Bulat, prof., v.r.
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Izdavač: Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić
Glavni urednik: Ankica Slavica, dipl. iur., tel. 022/860-610, fax: 022/860-546

www.unesic.hr
 e-mail: opcina@unesic.hr

Tisak: Općina Unešić
 Službeno glasilo Općine Unešić izlazi prema potrebi


