REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 18. srpnja 2013. godine s
početkom u 20:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33.
Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor,
Vladimir Jambrek, Miroslav Božić, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Bruno Perković,
Josip Pipić, Nenad Maljković, Josip Bradač.
Nenazočni: Josip Vađić, Mladen Japjec.
Ostali nazočni:
Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi
Nenad Franković
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Željko Jakovac, Anita Žugec,
Franjo Kajfeš, Sanina Jambrek.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje koji je pozdravio nazočne
i utvrdio da sjednici prisustvuje 11 (jedanaest) vijećnika, te je time postignut kvorum za
valjano održavanje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći:
DNEVNI RED
0. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
1. Aktualni sat
Usklađenja po zapisniku o inspekcijskom nadzoru rada Općine Stupnik
2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Stupnik - usklađenje
3. Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća - usklađenje
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela - usklađenje
5. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona- usklađenje
6. Odluka o kriterijima za ocjenjivanje rada službenika i namještenika - usklađenje
7. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikausklađenje
8. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa
– usklađenje
9. Odluka o prvim izmjenama Odluke o proračunu Općine Stupnik za 2013. godinu s
projekcijom za 2014. i 2015. godinu
10. Odluka o prvim
izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu
11. Odluka o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2013. godinu
12. Odluka o prvim izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu
13. Odluka o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu
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Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je otvorio raspravu po predloženom dnevnom
redu.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na predloženi Dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje predloženi Dnevni red.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi Dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je uputio upit članovima Općinskog vijeća o
primjedbama na Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na Zapisnik sa 2. sjednice, te su ga jednoglasno
usvojili.
Ad. 1). Aktualni sat
N.Maljković – zanima ga u kojoj je fazi projekt izgradnje kontejnerske škole, te da li je Grad
Zagreb poklonio zemljište Općini kao što je načelnik izjavio da će do toga doći tijekom 5 ili 6
mjeseca, obzirom da je ugovor za zemljište „pod Čepom“ na potpisu kod gđe. Ninoslave
Zeković. Zanima ga da li će se stranke upozoriti da uklone plakate, vezane uz predizbornu
kampanju, sa stupova u naselju.
V.Nađi – je rekao da je zahtjev za dobivanjem sredstava podnijet te će biti potrebno
nadopuniti dokumentaciju. Vezano uz poklanjanje zemljišta potrebno je razmotriti na kojim
dijelovima bi se gradili pojedini objekti, te će se o tome raspravljati u narednom periodu.
Uklanjanje plakata će se morati obaviti.
J.Pipić – smatra da bi trebalo poduzeti određene radnje vezane uz zbrinjavanje pasa lutalica, i
da bi trebalo poduzeti mjere prema vlasnicima pasa čiji psi slobodno hodaju ulicama.
Napomenuo je da je potrebno postaviti kontejnere za smeće na početku slijepih ulica, obzirom
da kamioni koji skupljaju otpad ne ulaze u slijepe ulice. U razgovoru sa Zagrebačkih
holdingom, podružnicom Čistoća, rečeno je da će poslovođa izaći na teren i vidjeti mogućnost
postavljanja kontejnera. Predložio je da se kontaktira Zagrebački holding i pronađe rješenje
vezano uz navedenu problematiku.
J.Bradač – zanima ga da li se vodi briga o javnoj rasvjeti jer pojedine žarulje ne svijetle.
Ž.Jakovac – je odgovorio da se jednom mjesečno izlazi na teren i radi se zamjena žarulja.
Ad. 2). STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE STUPNIK - USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Općine Stupnik – usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Statutarnu odluku o izmjeni Statuta
Općine Stupnik – usklađenje.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Statutarnu odluku o izmjeni
Statuta Općine Stupnik – usklađenje.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Statutarnu odluku
o izmjeni Statuta Općine Stupnik – usklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 3). POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENI POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Poslovničku odluku o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća –
usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Poslovničku odluku o izmjeni
Poslovnika Općinskog vijeća – usklađenje.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Poslovničku odluku o izmjeni
Poslovnika Općinskog vijeća – usklađenje.
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Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Poslovničku odluku
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća – usklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 4). ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA - USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela
– usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela – usklađenje.
N.Maljković – zanima ga da li je čl.5. Odluke u kojem stoji da se unutarnje ustrojstvo uređuje
Pravilnikom o unutarnjem redu, proturječan Zakonu o lokalnoj samoupravi u kojem stoji da
predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela.
D.Bedenik – je rekla da nema proturječnosti, obzirom da predstavničko tijelo uređuje
ustrojstvo i djelokrug, a unutarnji raspored se uređuje pravilnikom kojeg donosi načelnik kao
izvršno tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o ustrojstvu i
djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela – usklađenje.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela – usklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 5). ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA- USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o osnivanju Vlastitog pogona- usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da zajedno sa predloženom izmjenom da se u
čl.3. Odluke riječi „za područje Općine Stupnik kao“ brišu, usvoji Odluku o osnivanju Vlastitog
pogona- usklađenje.
N.Maljković – je predložio amandman da se u čl.16. stavi odredba u kojoj je upravitelj
Vlastitog pogona dužan podnijeti izvješće o radu i Općinskom vijeću.
D.Bedenik – je rekla da je zakonski promijenjena odredba da se izvješće podnosi izvršnom
tijelu. Predstavničko tijelo o radu pogona ima uvid kroz izvješća načelnika, proračun, programe
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te programe održavanja komunalne
infrastrukture.
J.Pipić i I.Piškor – se slažu s prijedlogom N.Maljkovića.
M.Božić i B.Perković – se ne slažu sa prijedlogom.
D.Bedenik – je rekla da se amandmani podnašaju na prijedlog, dok se u ovom slučaju ne radi
o prijedlogu, već o zakonskom tekstu za usklađenje.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje opravdanost amandmana
sukladno čl.47. Poslovnika Općinskog vijeća kojeg je predložio N.Maljković.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 6 glasova “za” (J.Pipić, J.Bradač, N.Maljković, I.Piškor,
J.Platužić, V.Jambrek) i 5 glasa “protiv” (M.Božić, A.Perić, B.Perković, D.Vulje, Lj.Žuti).
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje amandman N.Maljkovića da
se u čl.16. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona iza riječi “Općinskom načelniku” uvrste riječi “i
Općinskom vijeću”.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasa “za” (J.Pipić, J.Bradač, N.Maljković, I.Piškor,
V.Jambrek), 5 glasa “protiv” (M.Božić, A.Perić, B.Perković, D.Vulje, Lj.Žuti) i 1 “suzdržanim”
glasom (J.Platužić).
Amandman vijećnika N.Maljkovića nije dobio potrebnu većinu glasova.
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Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o osnivanju Vlastitog
pogona- usklađenje.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (J.Platužić, M.Božić, Lj.Žuti, A.Perić,
B.Perković, I.Piškor, V.Jambrek, D.Vulje) i 3 glasa „protiv“ (J.Pipić, J.Bradač, N.Maljković)
donijeli
Odluku
o osnivanju Vlastitog pogona- usklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 6). ODLUKA O KRITERIJIMA ZA OCJENJIVANJE RADA SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA - USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o kriterijima za ocjenjivanje rada službenika i namještenika –
usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o kriterijima za ocjenjivanje
rada službenika i namještenika – usklađenje.
N.Maljković – zanima ga način uvida Općinskog vijeća u ocjene službenika i namještenika.
D.Bedenik – je rekla da skupno izvješće o ocjenjivanju može biti dostavljeno na uvid kada se
isto zatraži.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o kriterijima za
ocjenjivanje rada službenika i namještenika – usklađenje.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o kriterijima za ocjenjivanje rada službenika i namještenika – usklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 7). ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA- USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika- usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o izmjeni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika- usklađenje.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika- usklađenje.
Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (J.Platužić, M.Božić, Lj.Žuti, A.Perić,
N.Maljković, B.Perković, I.Piškor, V.Jambrek, J.Bradač, D.Vulje) i 1 „suzdržanim“ glasom
(J.Pipić) donijeli
Odluku
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikausklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 8). ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG
NAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA – USKLAĐENJE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog
načelnika iz radnog odnosa – usklađenje.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za statut, poslovnik i propise.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za statut, poslovnik i propise jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o izmjeni Odluke o plaći i
drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa – usklađenje.
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Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o
plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa – usklađenje.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog
odnosa – usklađenje.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća je dao pauzu u 21:20 sati.
Sjednica Općinskog vijeća je nastavila s radom u 21:30 sati.
Ad. 9). ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE STUPNIK ZA
2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU
J.Pipić – je rekao da nema potrebe da A.Žugec obrazlaže točku dnevnog reda.
D.Vulje – je zamolio N.Maljkovića da iznese stav Odbora za financije i proračun.
N.Maljković – je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o prvim izmjenama Odluke o
proračunu Općine Stupnik za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu.
Zanima ga na što se odnosi stavka za intelektualne usluge.
A.Žugec – je rekla da se navedeno odnosi na rješavanje vlasničkih odnosa, uknjižbe
nerazvrstanih cesta, izradu elaborata i geodetske usluge.
I.Piškor – zanima ga da li će se za navedene poslove angažirati vanjski suradnici.
V.Nađi – je rekao da će biti potrebno angažirati konzultantske tvrtke, obzirom da geodetske
usluge rade ovlaštene geodetske ustanove.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o prvim izmjenama
Odluke o proračunu Općine Stupnik za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o prvim izmjenama Odluke o proračunu Općine Stupnik za 2013. godinu s
projekcijom za 2014. i 2015. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 10). ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2013. GODINU
D.Vulje – je zamolio F.Kajfeša da pojasni Odluku.
F.Kajfeš – je pojasnio Odluku o prvim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu.
D.Vulje – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o prvim izmjenama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu.
J.Pipić – je pitao da li bi predviđenih 1.000.000,00 kn od Hrvatskih voda trebalo biti utrošeno
na mrežu odvodnje Gornji Stupnik. Zanima ga da li je sekundarna mreža predviđena i za ulicu
Sv.Benedikta.
F.Kajfeš – je potvrdno odgovorio jer je potrebno prijaviti konkretni projekt za kojeg se traže
sredstva. Sekundarna mreža djelomično obuhvaća i ulicu Sv.Benedikta, obzirom da je sustav
odvodnje rađen gravitacijski.
N.Maljković – zanima ga da li je iznos od 85.000,00 kn na stavci izgradnje javne rasvjete
utrošen, odnosno ukoliko nije na što će se utrošiti. Također ga zanima da li će se nabavljati
nove autobusne nadstrešnice i za što je osiguran iznos od 170.000,00 kn.
F.Kajfeš – je rekao da su sredstva osigurana za održavanje autobusnih nadstrešnica zbog
učestalih oštećenja, te za slučaj potrebe postavljanja novih u Stupničkom Obrežu.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o prvim izmjenama
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013.
godinu.
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Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o prvim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 11). ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2013. GODINU
D.Vulje – je zamolio Ž.Jakovca da pojasni Odluku.
Ž.Jakovac – je pojasnio Odluku o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu.
D.Vulje – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o prvim izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu.
N.Maljković – zanima ga povećanje stavke za nabavu kamenog materijala i horizontalne
signalizacije, na kojim cestama imamo navedenu signalizaciju i na što se ona odnosi.
Ž.Jakovac – je rekao da je kameni materijal potreban za navoz poljskih putova, terena oko
jezera, asfaltiranja i ostalog. Horizontalna signalizacija podrazumijeva oznake na kolniku,
pune, isprekidane crte, crte zaustavljanja, pješački prijelazi, strelice, a njima su označene
Gospodarska ulica, Pod Bregom, Trgovačka.
J.Bradač – smatra da bi trebalo asfaltirati ulice u Stupničkom Obrežu.
A.Perić – je mišljenja da bi natpis „Ograničeno kretanje“ kod jezera Jakšina trebalo ukloniti,
obzirom da se radi o javnom dobru.
V.Nađi – je rekao da je navedeni natpis radi sigurnosti građana i zbog zaštite terena od
prolaska kamiona, kretanje građanima nije ograničeno.
N.Maljković – je mišljenja da bi trebalo asfaltirati preostale ulice i u slučaju da u skoro
vrijeme ne bude izgrađena komunalna infrastruktura.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o prvim izmjenama
Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (J.Platužić, M.Božić, Lj.Žuti, A.Perić, J.Pipić,
N.Maljković, B.Perković, I.Piškor, V.Jambrek, D.Vulje) i 1 „suzdržanim“ glasom (J.Bradač)
donijeli
Odluku
o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2013. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 12). ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI
STUPNIK ZA 2013. GODINU
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o prvim izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik
za 2013. godinu.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno
donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o prvim izmjenama
Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o prvim izmjenama
Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o prvim izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 13). ODLUKA O PRVIM IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I
ŠPORTU ZA 2013. GODINU
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i
športu za 2013. godinu.
D.Vulje – je zamolio A.Perića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
A.Perić – je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno
donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o prvim izmjenama
Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o prvim izmjenama
Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završila s radom u 22:10 sati.
KLASA: 021-01/13-01/6
URBROJ: 238/28-13-2

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Darko Vulje
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