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V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
 

      
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Kobašević, bacc.oec. 

 

 

 

 


