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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK         

 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 19. prosinca 2013. godine s 

početkom u 19:05 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, Josip Vađić (19:15), Mladen Japjec. 

Nenazočni: / 

Ostali nazočni: 

Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Draga Giebner, Igor Klemenčić, Matej Imprić, Franjo Vuković 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Anita Žugec, Koraljka Bjedov, 

Sanina Jambrek, Franjo Kajfeš, Željko Jakovac. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje koji je pozdravio nazočne 

i utvrdio da sjednici prisustvuje dvanaest (12) vijećnika. 

 

D.Bedenik je rekla da je pet vijećnika (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, M.Japjec, J.Bradač) 

predložilo nadopunu dnevnog reda zbog žurnosti s uvrštenjem dvije nove točke dnevnog reda: 

Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća i imenovanju novog i Zaključak o 

razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća i imenovanju novog. Potrebno je glasati o 

žurnosti procedure. 

D.Vulje – je otvorio raspravu o navedenom. 

N.Maljković – je rekao da je nadopuna dana obzirom na nedopustiva događanja s prošle 

sjednice, ukoliko se danas ne izglasa žurnost, po istom će se odlučivati na idućoj sjednici. 

M.Japjec – je rekao da su prijedlozi podnijeti zbog izazivanja ekscesa i ometanja rada od 

strane predsjednika Općinskog vijeća tijekom prošle sjednice. 

A.Perić – je predložio da prijedlozi ne idu u žurnu proceduru već da se o navedenom razmotri 

na narednoj sjednici, te se nakon toga, u razgovoru s partnerima, donese kvalitetno rješenje 

kojim bi se riješilo pitanje predsjedavanja Vijećem.  

N.Maljković – je rekao da je na posljednjoj sjednici pokrenuto pitanje žurnosti.  

J.Bradač – je rekao da je A.Perić bio inicijator za razrješenje predsjednika. 

M.Božić – se slaže da se o prijedlozima raspravi na narednoj sjednici, te smatra da žurnost 

nije opravdana. 

J.Pipić – je rekao da na ovakav način Vijeće ne može funkcionirati. U skladu sa sastavom 

vlasti u Zagrebačkoj županiji dani su prijedlozi da predsjednik bude I.Piškor, a potpredsjednik 

M.Japjec. Smatra da bi novi predsjednik imao veći utjecaj u županiji. Ne vidi razlog za 

prolongiranjem rješavanja po prijedlozima. 

I.Piškor – se također slaže da će biti znatno veći utjecaj stranačkog predsjednika. Rekao je da 

koalicija nije potpisana, ali su u partnerskom odnosu sa nezavisnom listom. Po navedenoj 

problematici se mora odlučiti, na današnjoj ili na prvoj sljedećoj sjednici. 

V.Nađi – je predložio da se po prijedlozima razmatra i odlučuje na idućoj sjednici.   

J.Vađić – smatra da je po nadopuni dnevnog reda potrebno odlučiti danas. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje opravdanost razloga za 

uvrštavanje u dnevni red zbog žurnosti prijedlog točke: Zaključak o razrješenju predsjednika 

Općinskog vijeća i imenovanju novog.  

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, 

J.Pipić, J.Bradač), 6 glasova „protiv“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, V.Jambrek, J.Platužić, D.Vulje) i 

2 „suzdržana“ glasa (B.Perković, I.Piškor). 

Prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova. 

D.Bedenik – je rekla da se po drugom prijedlogu ne glasa obzirom da prvi nije dobio potrebnu 

većinu glasova. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

0.  Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća  

Aktualni sat   

1. Odluka o Proračunu Općine Stupnik za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu 

2.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2014. godinu 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. 

godinu       

4.  Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu 

5.  Program javnih potreba u kulturi i športu Općine Stupnik u 2014. godini 

6.  Program socijalne skrbi Općine Stupnik u 2014. godini 

7. Zaključak o Izvješću o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stupnik u 

2012. godini 

8.  Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu 

9. Odluka o izmjeni Odluke o sanaciji prijekopa javno prometnih površina poslije izgradnje 

vodovoda 

10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta  

 

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 sa 8 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, V.Jambrek, 

J.Platužić, D.Vulje, B.Perković, I.Piškor) i 5 glasova „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, 

J.Pipić, J.Bradač) usvojili predloženi Dnevni red. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je uputio upit članovima Općinskog vijeća o 

primjedbama na Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća. 

Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na Zapisnik sa 5. sjednice, te su ga jednoglasno 

usvojili. 

 

Aktualni sat 

V.Jambrek – je pitao A.Žugec da li postoji mogućnost da se iznos njegove naknade za 

sjednicu, koje se odriče, proslijedi u korist Katice Crnečki, Pavlovićka 14. 

A.Žugec – je rekla da će naknada biti isplaćena u korist gospođe. 

J.Pipić – zanima ga da li može dobiti primjerak rasporeda čišćenja snijega.  

Ž.Jakovac – je odgovorio da će raspored dati J.Pipiću. 

N.Maljković – zanima ga što se u posljednjih šest mjeseci poduzimalo po pitanju projekta 

izgradnje škole. 

V.Nađi – je rekao da se treba sastati Vijeće i dogovoriti lokacija, razgovori su obavljeni sa 

Gradom Zagrebom, a o svemu ostalom se Vijećnici moraju dogovoriti.  

N.Maljković – zanima ga što je dogovoreno sa Gradom Zagrebom i s kime se razgovaralo.   

V.Nađi – je rekao da bi Grad Zagreb trebao riješiti pitanje stanova u područnoj školi, ukoliko 

bi se išlo na lokaciju postojeće škole. Napomenuo je da će se o ostalim detaljima razgovarati 

kasnije. 
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D.Bedenik – je rekla da je na prošloj sjednici dogovoreno da će se u siječnju održati tematska 

sjednica na kojoj će se raspravljati o projektu nove škole. 

N.Maljković – je rekao da Općina ima specijalnog savjetnika, zanima ga tko je ta osoba i koju 

naknadu prima. 

V.Nađi – je rekao da je savjetnik F.Kajfeš. 

N.Maljković – je rekao da je zaključkom od 01.07.2013. specijalnim savjetnikom imenovan 

A.Perić s naknadom od 2.000,00 kuna. Smatra da nema potrebe za savjetnicima, a posebice 

da se potajice uzima novac. Mišljenja je da je prijedlog mogao biti odbijen. Zanima ga za što je 

točno gosp.Perić savjetnik. 

F.Kajfeš – je rekao da je specijalni savjetnik, ali bez naknade.  

J.Bradač – je rekao da je dovoljno pravnika koji mogu odrađivati posao te nije potrebno 

imenovati dodatne savjetnike. 

A.Perić – je rekao da načelnik ima ovlast birati suradnike i savjetnike. Rekao je da je uloga 

višeznačna, zadire u više sektora koji se odnose na njegovu struku. Načelnik može dati 

odgovor vijećnicima. 

M.Japjec – zanima ga tko je naručio studiju javne rasvjete i koliko je za nju plaćeno.  

D.Vulje – je rekao da je on inicijator izrade studije, a plaćena je 18.000,00 kuna. 

M.Japjec – je rekao da je kontaktirao voditelja Regionalne energetske agencije te oni nisu 

tražili od Općine izradu studije. Master plan javne rasvjete Zagrebačke županije se sastoji od 

tri faze, predprojekt koji je plaćen od strane županije u 100% iznosu, druga faza je plaćena od 

strane europskih fondova, a troškove treće faze bi platila Općina. Mišljenja je da je izrada 

studije bila nepotrebna, a većina studija koje nisu izrađene u koordinaciji s REGEA-om su 

nepotpune te će trebati raditi reviziju. Napravljena studija također nije zadovoljavajuće 

izrađena. Zanima ga da li je plaćen smještaj osobama koje su radile studiju. 

D.Vulje – je odgovorio da je smještaj plaćen. 

V.Nađi – je rekao da je s načelnikom sudjelovao na sastancima Zagrebačke županije vezanim 

uz Master plan, dijelovi studije su vezani uz led rasvjetu koja će od 2020. godine biti obvezna 

za sve jedinice lokalne samouprave.  

M.Japjec – je rekao da Zagrebačka županija nije uvjetovala niti jednoj jedinici lokalne 

samouprave da napravi projekte. Studiju nije bilo potrebno raditi. Načelnik je dao suglasnost 

na prijedlog, a sporazum nije potpisan. 

J.Pipić – zanima ga da li je u Ugovoru o održavanju javne rasvjete naveden tip žarulja koje se 

postavljaju. 

Ž.Jakovac – je odgovorio da je navedena jačina, a ne tip žarulje. Mišljenja je da se živine 

žarulje ne bi trebale postavljati. 

J.Vađić – je pitao predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti da li će se sanirati asfalt 

pokraj tvrtke Arhiv-Trezor i na raskrižju Gospodarske i Ulice Sv.Benedikta. 

I.Piškor – je rekao da će inzistirati da se asfalt uskoro sanira. 

N.Maljković – je pitao I.Piškora da li je što poduzeto po pitanju osnivanja javne vatrogasne 

postrojbe. 

I.Piškor – je rekao da će na prvom Županijskom odboru postaviti pitanje u vezi osnivanja. 

 

Ad. 1). ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE STUPNIK ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM 

ZA 2015. I 2016. GODINU 

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 sa 2 glasa „za“ (Lj.Žuti, 

B.Perković) i 1 glasom „protiv“ (N.Maljković) donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom 

vijeću da usvoji Odluku o Proračunu Općine Stupnik za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 

2016. godinu. 

D.Vulje – je rekao da je J.Vađić podnio tri amandmana te zamolio vijećnika da ih pojasni. 

J.Vađić – je rekao da je sve obrazloženo u amandmanima. 

V.Nađi – je rekao da nakon obavljenih konzultacija u dva održana sastanka s vijećnicima 

prilikom čega se nastojala uvažiti većina prijedloga, načelnik ostaje kod dostavljenog 

prijedloga.  

N.Maljković – je rekao da je dio prijedloga od strane vijećnika uvaženo. Mišljenja je da je 

neozbiljno što načelnika nema na sjednici. Prvi amandman se odnosi na smanjenje stavke 

naknade za rad izvršnih tijela i povećanje naknade za novorođenčad. Drugi amandman se 

odnosi na smanjenje stavke intelektualne i osobne usluge i povećanje stavke za autobusne 
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nadstrešnice (na mjestima gdje djeca čekaju školski autobus). Trećim amandmanom se 

predlaže smanjenje stavke subvencije poljoprivrednicima-traktori i povećanje subvencije u 

stočarstvu i za sjetvu. Ne slaže se s načinom nabave novog radnog stroja, stari stroj treba ići 

na popravak. 

V.Jambrek – mišljenja je da bi predlagatelj trebao obrazložiti amandmane. Rekao je da se 

broj grla sve više smanjuje.  

J.Vađić – je rekao da je predloženo povećanje subvencije u stočarstvu kako bi poljoprivrednici 

povećali broj grla. 

V.Jambrek – je pročitao obrazloženje amandmana (povećanje subvencije u stočarstvu i za 

sjetvu sa istovremenim ukidanjem osiguranja za traktore) u kojem je navedeno da bi se 

dodatno stimulirao rad i poljoprivredna proizvodnja, smatra da je nelogično ukidanje stavke 

subvencije poljoprivrednicima-traktori kojom bi se upravo trebao poticati sam rad i 

poljoprivredna proizvodnja.  

J.Vađić – je mišljenja da se traktori koriste u različite druge svrhe te smatra da je 

subvencioniranje registracije nepotrebno. 

N.Maljković – je rekao da je predlagatelj dao svoje mišljenje, a on je govorio u svoje ime o 

proračunu i amandmanima. 

J.Vađić – je rekao da nema potrebe čitati amandmane jer su dani svim vijećnicima. 

J.Pipić – se ne slaže s plaćanjem osiguranja traktora, mišljenja je da je polovica traktora 

osigurana samo iz razloga što Općina podmiruje troškove, neke osobe tablice nisu niti stavile 

na traktore. Sredstva koja su ukinuta ostaju na stavci za razvoj poljoprivrede. 

V.Nađi – je rekao da obrada zemlje počiva na mehanizaciji stoga se ne slaže s ukidanjem 

stavke za osiguranje. 

I.Piškor – je mišljenja da treba podmiriti troškove tehničkog pregleda, a ne osiguranja. 

B.Perković – je također mišljenja da je bolje sufinancirati stoku, nekim poljoprivrednicima bi 

odgovaralo poticanje umjetnog osjemenjivanja, a ne osiguranje traktora. 

V.Nađi – je rekao da se umjetno osjemenjivanje potiče iz proračuna. 

M.Japjec – je rekao da se osiguranje podmiruje i onima koji nisu registrirani kao OPG. 

A.Perić – je rekao da je načelnik napomenuo da je osiguranje zbog sigurnosnih razloga. 

Potrebno bi bilo napraviti kvalitetnu analizu razvoja poljoprivrede na našem području.  

Lj.Žuti – je rekla da se o navedenoj temi raspravljalo u dva navrata na konzultacijama za 

proračun, smatra da je po treći put bespredmetno raspravljati. 

N.Maljković – je rekao da se vijećnicima žuri i da im je važnije dobiti 750,00 kn naknade 

nego raspravljati o temama. 

A.Perić – je rekao da nije problem u tome da se nekom žuri već vijećnici ne bi trebali 

primjenjivati tautologiju, apelira na konstruktivnu diskusiju.  

Lj.Žuti – je rekla da je spremna odreći se naknade. 

J.Platužić – je rekla da u svojem privatnom poslu gdje je radno vrijeme do 21:00 sati, kojeg 

mora odgoditi da bi bila prisutna na sjednici, gubi puno više od zarađenih 750,00kn na 

sjednici. Stoga vijećnik Maljković nije u pravu kada kaže da je nekima naknada važnija od bilo 

čega drugoga. 

N.Maljković – je rekao da se do sada imalo vremena smanjiti naknade. Stavka od 34.000,00 

kuna za naknade je dodatno podignuta, pitao je gosp.Perića da li je navedeno moralno. 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prvi amandman smanjenje 

stavke –Intelektualne i osobne usluge i povećanje stavke –Autobusne nadstrešnice.  

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, 

J.Pipić, J.Bradač), 6 glasova „protiv“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, D.Vulje, V.Jambrek, J.Platužić) i 

2 „suzdržana“ glasa (B.Perković, I.Piškor).  

Amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje drugi amandman smanjenje 

stavke –Subvencije poljoprivrednicima-traktori i povećanje stavke –Subvencije u stočarstvu i 

za sjetvu.  

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 6 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, 

J.Pipić, J.Bradač, B.Perković), 6 glasova „protiv“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, D.Vulje, V.Jambrek, 

J.Platužić) i 1 „suzdržanim“ glasom (I.Piškor).  

Amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje treći amandman smanjenje 

stavke –Naknade za rad izvršnih tijela, povjerenstava i slično i povećanje stavke –Oprema za 

novorođenčad, naknade građanima i kućanstvima u novcu. 

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 7 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, 

J.Pipić, J.Bradač, B.Perković, I.Piškor) i 6 glasova „protiv“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, D.Vulje, 

V.Jambrek, J.Platužić).  

Amandman je dobio potrebnu većinu glasova, te postaje sastavni dio proračuna. 

N.Maljković – je u ime kluba vijećnika zatražio pauzu. 

Ž.Jakovac je napustio sjednicu u 20:50 sati. 

D.Vulje – je u 20:50 sati odredio stanku. 

Sjednica Općinskog vijeća je nastavila s radom u 21:10 sati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o Proračunu Općine 

Stupnik za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 6 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, D.Vulje, 

V.Jambrek, J.Platužić), 5 glasova „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, J.Bradač) i 2 

„suzdržana“ glasa (B.Perković, I.Piškor). 

Prijedlog Odluke nije dobio potrebnu većinu glasova. 

D.Vulje - je zamolio potpredsjednika I.Piškora da preuzme vođenje sjednice.  

D.Vulje je napustio sjednicu u 20:15 sati. 

D.Bedenik – je rekla da je u postupku otvaranje ponuda za izgradnju GSK2, te navedeni 

radovi traže proračunsku i financijsku stabilnost. Ne izglasavanje proračuna može dovesti u 

pitanje daljnji postupak spomenutih radova. 

V.Jambrek – je rekao da je oporba, neizglasavanjem proračuna, dokazala da joj nije stalo do 

Stupnika. 

J.Pipić – je odgovorio V.Jambreku da to što on dobiva 1.500,00 kn naknade ne znači da je 

time za Stupnik, oporba nije protivnik Stupnika. Zanima ga da li predsjednik Općinskog vijeća 

zaslužuje naknadu i da li će mu biti isplaćeno 3.000,00 kn, obzirom da je ovo druga sjednica 

na kojoj nije prisutan u cijelosti. 

J.Bradač – je rekao da Stupnik ne može ići naprijed s vladajućom strukturom. 

N.Maljković – je rekao da proračun treba doraditi i da je potrebno razgovarati o njemu. 

 

Ad. 7.) ZAKLJUČAK O IZVJEŠĆU O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE STUPNIK U 2012. GODINI 

I.Piškor – je zamolio D.Bedenik da pojasni Izvješće. 

D.Bedenik – je pojasnila Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Stupnik u 2012. godini.  

A.Perić – zanima ga na što se odnose specijalizacijske vježbe. 

J.Vađić – je odgovorio da se vježbe odnose na rad sa specijalnom (tehničkom, hidrauličnom) 

opremom. Prioritet je gašenje požara. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Izvješće o stanju sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Stupnik u 2012. godini.  

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno prihvatili 

Izvješće  

o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stupnik u 2012. godini. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 8.) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIJEVOZU PUTNIKA U JAVNOM PROMETU 

I.Piškor – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, 

napomenula je da se radi o izmjeni visine kazne, visinu kazne od 50-80 kn za područje 

Stupnika ZET ne prihvaća te je mišljenja da kazna treba biti veća, odnosno razmjerna kazni za 

područje Grada Zagreba što iznosi od 500-800 kn. 

A.Perić – zanima ga kome pripada iznos naplaćene kazne na području Stupnika. 

D.Bedenik – je rekla da je naplaćena kazna prihod Općine Stupnik. 

M.Japjec – zanima ga zbog čega se nije uputio prijedlog za promjenom zone. 

D.Bedenik – je rekla da je u više navrata inzistirano na spomenutoj temi, međutim ZET ne 

želi promijeniti zonu obzirom da je Stupnik druga županija. Alternativa vezana uz drugog 

prijevoznika je daleko skuplja. 
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N.Maljković – je rekao da se trebalo usuglasiti sa ZET-om oko visina kazni. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o prijevozu 

putnika u javnom prometu. 

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 6 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, 

I.Piškor, J.Platužić) i 6 glasova „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, J.Bradač, 

V.Jambrek). 

Prijedlog Odluke nije dobio potrebnu većinu glasova. 

D.Vulje se priključio sjednici u 21:30 sati. 

 

Ad. 9.) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O SANACIJI PRIJEKOPA JAVNO PROMETNIH 

POVRŠINA POSLIJE IZGRADNJE VODOVODA 

I.Piškor – je zamolio K.Bjedov da pojasni Odluku. 

K.Bjedov – je pojasnila Odluku o izmjeni Odluke o sanaciji prijekopa javno prometnih površina 

poslije izgradnje vodovoda. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o izmjeni Odluke 

o sanaciji prijekopa javno prometnih površina poslije izgradnje vodovoda. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku 

 o izmjeni Odluke o sanaciji prijekopa javno prometnih površina poslije izgradnje 

vodovoda. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 10.) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA 

NERAZVRSTANIH CESTA 

I.Piškor – je zamolio A.Žugec da pojasni Izvješće. 

A.Žugec – je pojasnila Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih 

cesta. 

I.Piškor – je rekao da se po navedenoj točki dnevnog reda ne glasa. 

Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

održavanja nerazvrstanih cesta. 

 

 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 21:35 sati. 
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