REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 7. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u ponedjeljak 30. prosinca
2013. godine s početkom u 19:00 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 (19:07), Ljiljana Žuti, Ante Perić, Bruno
Perković, Josip Pipić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Josip Vađić, Mladen Japjec.
Nenazočni: /
Ostali nazočni:
Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi
Hrvoje Kostelac, Ivan Grbac, Nenad Franković, Dario Franković, Dalibor Horvatinec, Mate
Pleša, Miroslav Lončarić, Igor Klemenčić, Matej Imprić
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Anita Žugec, 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.
N.Maljković – zanima ga zbog čega nije priložen zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća i
nije predviđen aktualni sat, napomenuo je da se u Poslovniku ne navodi pojam „izvanredne
sjednice”.
D.Bedenik – je rekla da se ne primjenjuju rokovi zbog izvanrednog saziva sjednice. Vezano uz
čl. 57. i 58. Poslovnika akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju
osobito opravdani razlozi te se prethodno glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan
postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
I.Trgovec – je rekao da je zapisnik pripremljen te ga vijećnici mogu dobiti.
J.Platužić se priključila sjednici u 19:07 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje dao je na glasanje opravdanost razloga za
uvrštavanje u dnevni red točaka dnevnog reda iz materijala zbog zakonskog roka donošenja
Proračuna.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog.
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, B.Perković,
I.Piškor, V.Jambrek, J.Platužić, D.Vulje) i 5 glasa „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec,
J.Pipić, J.Bradač) usvojili predloženi dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći:
DNEVNI RED
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
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4.
5.
6.
7.
8.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu
Program javnih potreba u kulturi i športu Općine Stupnik u 2014. godini
Program socijalne skrbi Općine Stupnik u 2014. godini
Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu
Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima

Ad. 1). ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE STUPNIK ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM
ZA 2015. I 2016. GODINU
Predsjednik Općinskog vijeća je rekao da su podnijeta 4 amandmana od vijećnika
N.Maljkovića i 1 amandman od vijećnika I.Piškora i B.Perkovića.
I.Trgovec – je rekao da je prvi amandman N.Maljkovića djelomično kompatibilan sa
amandmanom I.Piškora i B.Perkovića, u dijelu koji se odnosi na smanjenje stavke Naknade za
rad izvršnih tijela sa 139.000,00 kn na 99.000,00 kn. Vezano uz prenamjenu navedenih
sredstava dio amandmana N.Maljkovića se odbija dok se smanjenje navedene stavke prihvaća,
a prihvaća u cijelosti amandman I.Piškora i B.Perkovića. Razlika umanjenja od 40.000,00 kn će
se dodati u novu proračunsku stavku za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, po
kriterijima koje će donijeti Općinsko vijeće. Također se odbija 2. i 3. amandman, a o 4.
amandmanu će se raspraviti pod točkom 8. Dnevnog reda.
N.Maljković – je rekao da povlači prvi amandman (smanjenje stavke Naknade za rad izvršnih
tijela, povjerenstava i slično sa 139.000,00 kn na 99.000,00 kn uz istovremeno povećanje
stavke Oprema za novorođenčad, naknada građanima i kućanstvima u novcu sa 125.000,00 kn
na 165.000,00 kn) jer se slaže sa amandmanom I.Piškora i B.Perkovića. Zanima ga zbog čega
je načelnik protiv smanjenja stavke Intelektualne usluge i povećanja stavke za Opremu za
javne površine-autobusne nadstrešnice, koje bi se postavile na križanju kod NK, križanju
Donjostupničke i Topoljske ulice i kod osnovne škole. Predlaže da se financijska sredstva
osiguraju.
I.Trgovec – je rekao da će se postavljanje autobusnih nadstrešnica rješavati u proljeće i
vidjeti iz kojih izvora će se financirati navedeno. Komunalni odbor bi trebao na terenu definirati
mjesta za postavljanje nadstrešnica. Slaže se sa prijedlogom postavljanja nadstrešnica te će
se u rebalansu zasigurno osigurati sredstva.
V.Nađi – je rekao da je potrebno definirati lokaciju postavljanja koja će odgovarati sigurnosti
u prometu i zakonskim propisima.
B.Perković – zanima ga visina stavke za Intelektualne usluge.
I.Trgovec – je rekao da će biti potrebno angažirati vanjske suradnike te će se vidjeti tijekom
godine da li će se rebalansom stavka moći smanjiti ili povećati.
N.Maljković – je rekao da se i navedena stavka kroz rebalans može povećati ukoliko će biti
potrebno te je mišljenja da je za sada toliki iznos nepotrebno osiguravati. Zanima ga
ostvarenje stavke u ovoj godini.
A.Žugec – je rekla da je ostvarenje oko 250.000,00 kn, a odnosi se na katastarske izmjere,
izradu studija i projekata, odvjetničke usluge, ugovore o djelu i ostalo.
D.Bedenik – je rekla da amandman I.Piškora i B.Perkovića (smanjenje stavke Naknade za rad
izvršnih tijela, povjerenstava i slično sa 139.000,00 kn na 99.000,00 kn i dodavanje nove
stavke Javne potrebe u školstvu za stipendije nadarenim učenicima i studentima u iznosu
40.000,00 kn.) postaje sastavni dio proračuna i o njemu se ne glasa.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje drugi amandman
N.Maljkovića, smanjenje stavke Intelektualne i osobne usluge sa 200.000,00 kn na 100.000,00
kn i istovremeno povećanje stavke Oprema za javne površine-autobusne nadstrešnice sa
70.000,00 kn na 170.000,00 kn.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasa „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić,
J.Bradač).
Amandman nije dobio potrebnu većinu glasova.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje treći amandman
N.Maljkovića, smanjenje stavke Subvencije poljoprivrednicima-traktori sa 80.000,00 kn na
0,00 kn i istovremeno povećanje dvije stavke Subvencije u stočarstvu sa 83.000,00 kn na
113.000,00 kn i Subvencije za sjetvu sa 50.000,00 kn na 100.000,00 kn.
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I.Trgovec – je napomenuo da postoji zajednička poljoprivredna politika koja je sastavni dio
pristupnog Ugovora sa EU. Vezano uz subvencije poljoprivrednicima-traktori, općina djeluje u
skladu sa nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa, stoga ne prihvaća navedeni
amandman.
V.Jambrek – je rekao da je na našem području svake godine sve manji broj grla stoke (oko
115 i oko 70 svinja) te ne vidi razlog povećanja stavke.
N.Maljković – je rekao da je prijedlog išao u smjeru da se poveća iznos subvencije po
pojedinačnoj životinji. Zanima ga gdje se u nacionalnom programu spominje osiguranje
traktora i da li ga još koja jedinica provodi.
I.Trgovec – je rekao da je Općina dobila pohvale VI. Policijske postaje vezano uz osiguranje.
M.Japjec – je rekao da se traktori ne koriste samo u poljoprivredne svrhe već i za odlaske na
misu i ostalo.
I.Trgovec – je rekao da ne nadziremo svrhu uporabe traktora.
I.Piškor – je mišljenja da bi trebalo subvencionirati tehnički pregled, a ne osiguranje traktora.
N.Maljković – je rekao da mijenja amandman na način da 40.000,00 kn ostane na stavci
Subvencije poljoprivrednicima-traktori, a da se poveća za 20.000,00 kn stavka Subvencije
poljoprivrednicima u stočarstvu i 20.000,00 kn stavka Subvencije za sjetvu.
I.Trgovec – je rekao da se amandman odbija.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasa „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić,
J.Bradač).
Amandman nije dobio potrebnu većinu glasova.
N.Maljković – je ispred Kluba vijećnika zatražio stanku.
D.Vulje - je odredio stanku od 10 minuta u 19:40 sati.
Sjednica je nastavila s radom u 19:50 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 sa 8 glasa „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, I.Piškor,
V.Jambrek, J.Platužić, D.Vulje) i 5 glasa „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić,
J.Bradač) donijeli
Odluku
o Proračunu Općine Stupnik za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 2.) ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA 2014. GODINU
D.Vulje - je zamolio A.Žugec da pojasni Odluku.
A.Žugec – je pojasnila Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2014. godinu.
N.Maljković – zanima ga zbog čega uz odluke nisu dana obrazloženja u materijalima, a u vezi
čl.43. Poslovnika.
I.Trgovec – je rekao da se odluke usmeno obrazlažu na sjednicama te sam sadržaj akta
sadrži i određene komponente obrazloženja. Obrazloženje nije bitan sastavni dio prijedloga
odluke.
M.Japjec – traži da se pridržava važećeg Poslovnika.
A.Perić – je rekao da je u Poslovniku navedeno da se uz prijedlog akta može podnijeti
odgovarajuća dokumentacija, što ne znači da se mora podnijeti. Obrazloženje je dodatak aktu,
tehničke prirode, koje ne dovodi u pitanje valjanost samog akta.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o izvršavanju
Proračuna Općine Stupnik za 2014. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2014. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 3.) PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
OPĆINI STUPNIK ZA 2014. GODINU
D.Vulje - je zamolio F.Kajfeša da pojasni Program.
F.Kajfeš – je pojasnio Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2014. 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 Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu.
M.Japjec – je rekao da nema relevantnih podataka o vrijednosti starog i novog stroja. Vezano
uz pripremu za izgradnju škole sredstva nisu osigurana.
I.Trgovec – je rekao da će nakon razgovora u vezi otkupa zemljišta, vijeće dogovoriti lokaciju
i rebalansom osigurati sredstva.
N.Maljković – zanima ga koje su solucije za izgradnju škole.
I.Trgovec – je rekao da je mogućnost da Grad Zagreb bude suinvestitor u 50% iznosu za
izgradnju škole otpala. Ostaje mogućnost ići sa Zagrebačkom županijom u suinvestiranje, na
postojećoj lokaciji osnovne škole ili na zemljištu „pod Čepom“.
F.Kajfeš – je rekao da je na natječaju za školu radilo stručno povjerenstvo od strane Društva
arhitekata Grada Zagreba, koje je dalo prijedlog najboljeg projekta.
J.Vađić – zanima ga da li je natječaj bio raspisivan za prošli ili pretprošli saziv vijeća.
F.Kajfeš – je rekao da je natječaj bio raspisan za vrijeme pretprošlog saziva, kojeg vodi
ocjenjivački sud neovisan od sudionika natječaja, sukladno Zakonu.
N.Maljković – zanima ga da li je sa Gradom Zagrebom riješeno pitanje vlasništva zemljišta
„pod Čepom“.
I.Trgovec – je rekao da bi navedeno trebalo biti riješeno u prvom kvartalu iduće godine.
V.Nađi – je rekao da su u više navrata održavani sastanci sa predstavnicima Zagrebačke
županije vezano uz izgradnju škole.
N.Maljković – je pitao ukoliko Hrvatske vode ne uplate predviđena sredstva, da li se ima
namjera uzimati kredit vezano uz izgradnju kanalizacije.
I.Trgovec – je rekao da je izgradnja kanalizacije i vodovoda zakonski dodijeljena u nadležnost
Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
J.Pipić – smatra da bi se trebalo zadužiti u mjeri da se sanira Ulica Sv.Benedikta ili
Gornjostupnička ulica.
I.Trgovec – je rekao da po pitanju saniranja Gornjostupničke ulice situaciju najbolje poznaje
N.Maljković kao član Uprave Hrvatskih cesta, a što se tiče ulice Sv.Benedikta ulazi se u
ishođenje druge faze građevinske dozvole te se na navedenom aktivno radi.
N.Maljković – je rekao da će se na sanaciji Gornjostupničke ulice raditi tijekom 2014. godine,
Općina će eventualno morati participirati u određenom iznosu.
I.Trgovec – se zahvalio N.Maljkoviću na aktivnom sudjelovanju u projektu.
F.Kajfeš – je rekao na Općina više nije nadležna i ne smije izvoditi radove izgradnje
kanalizacije i vodovoda. Novi Zakon propisuje da projekte vode isključivo komunalna
poduzeća, odnosno Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. koja će imati odjel koji će voditi projekte za
Stupnik. Projekti će se financirati iz naknada za razvoj, odnosno Hrvatske vode će financirati u
iznosu od 90%, a 10% komunalno poduzeće i jedinica lokalne samouprave ili će Vodoopskrba i
odvodnja d.o.o. pripremati naše gotove projekte za natječaje financirane iz kohezijskih
fondova. Dakle, Općini nije dana zakonska mogućnost samostalnog vođenja projekata, osim u
slučaju direktnog apliciranja na EU fondove. Stoga se nema smisla zaduživati.
J.Pipić – zanima ga što je u slučaju GSK2.
F.Kajfeš – je rekao da je izgradnja GSK2 vezana uz dobivanje sredstava iz programa IPARD.
Održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., te
Općina projekte i troškovnike predaje Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. koja izrađuje
dokumentaciju za natječaje i u kasnijoj fazi vodi izgradnju.
V.Nađi – je rekao da su usvojene zone u kojima će biti osnovano 21 komunalno poduzeće za
područje cijele Hrvatske.
N.Maljković – je rekao da je potrebno pripremati projekte.
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F.Kajfeš – je rekao da je danas gotov dio projekata vezan uz kanalizaciju Gornjeg Stupnika, a
građevinska dozvola glavnih kanala je aktivirana.
I.Trgovec – se slaže da je potrebno raditi na projektima koji su osnova za financiranje bez
obzira na izvore. Isto vrijedi i za izgradnju osnovne škole kojoj je osnivač županija, kada se
riješi pitanje lokacije može se krenuti sa konkretnim prijedlozima prema Zagrebačkoj županiji.
J.Pipić – je rekao da su već vođeni razgovori sa vlasnicima zemljišta pokraj osnovne škole,
mišljenja je da bi postojeća lokacija bila najbolja za izgradnju nove.
I.Trgovec – se priklanja mišljenju većine da je postojeća lokacija najbolji izbor.
N.Maljković – zanima ga kada će prostorni plan biti gotov.
I.Trgovec – je rekao da bi do Dana Općine trebao biti gotov.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasa „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, I.Piškor,
V.Jambrek, J.Platužić, D.Vulje) i 5 „suzdržana“ glasa (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić,
J.Bradač) donijeli
Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014.
godinu.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 4.) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK
ZA 2014. GODINU
D.Vulje - je zamolio Ž.Jakovca da pojasni Program.
Ž.Jakovac – je pojasnio Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za
2014. 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 Program održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu.
J.Bradač – je mišljenja da treba asfaltirati stare ulice u Stupničkom Obrežu.
I.Piškor – je pitao J.Bradača na koje ulice konkretno misli, napomenuo je da je asfaltiranje
Stupničkog Obreža u pravilu pokriveno ovim Programom (Nova ulica, Rubna, Zavrti).
M.Japjec – je rekao da su prošle godine potpisana dva ugovora za nabavu kamenog
materijala, napomenuo je da je velika razlika u cijeni (oko 40,00 kn) istog ponuditelja te ga
zanima razlog oscilacije ponuda.
Ž.Jakovac – je rekao da su prema raspisanom natječaju predane ponude s takvim cijenama
po troškovnicima.
I.Piškor – je rekao da se održalo javno otvaranje ponuda na kojoj je ponudu predao jedan
ponuditelj- Smit Commerce d.o.o.
N.Maljković – zanima ga da li će osigurana sredstva biti dovoljna za uređenje svih planiranih
ulica prema Programu. Zamolio je da se poradi na sanaciji odvodnje.
Ž.Jakovac – je rekao da su u Programu kraće ulice koje ne zahtijevaju velika sredstva.
J.Pipić – zanima ga da li će pripremu za asfaltiranje izvoditi Vlastiti pogon ili vanjski izvođač.
V.Nađi – je rekao da će Vlastiti pogon odraditi dio poslova.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Program održavanja
komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Program
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2014. godinu.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 5.) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I ŠPORTU OPĆINE STUPNIK U 2014.
GODINI
D.Vulje - je zamolio D.Bedenik da pojasni Program.
D.Bedenik – je pojasnila Program javnih potreba u kulturi i športu Općine Stupnik u 2014.
godini.
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 Program javnih potreba u
kulturi i športu Općine Stupnik u 2014. godini.
M.Japjec – zanima ga da li se po starom projektu škole nastavilo raditi.
I.Trgovec – je rekao je s naše strane potpisan načelni sporazum, međutim nakon izbora,
gradonačelnik i župan nisu potpisali sporazum.
N.Maljković – tvrdi da nitko nije došao u Grad Zagreb na potpis.
I.Trgovec – je zatražio da se iznesu točna imena, kako bi se navod mogao provjeriti.
J.Pipić – je rekao da je gosp.Klemenčić pokrenuo projekt škole, potom se sam uključio u
projekt. Nakon izbora se stalo, mišljenja je da je projekt mogao biti gotov da se uložilo više
truda.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Program javnih potreba u
kulturi i športu Općine Stupnik u 2014. godini.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Program
javnih potreba u kulturi i športu Općine Stupnik u 2014. godini.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 6.) PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE STUPNIK U 2014. GODINI
D.Vulje - je zamolio D.Bedenik da pojasni Program.
D.Bedenik – je pojasnila Program socijalne skrbi Općine Stupnik u 2014. godini.
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 Program socijalne skrbi Općine
Stupnik u 2014. godini.
N.Maljković – zanima ga da li će se mijenjati Pravilnik za dodjelu jednokratne novčane
pomoći za opremu novorođenog djeteta.
I.Trgovec – je rekao da će se Pravilnik izmijeniti u dijelu visine iznosa pomoći iz 2.000,00 kn
na 2.500,00 kn.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Program socijalne skrbi
Općine Stupnik u 2014. godini.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasa „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, I.Piškor,
V.Jambrek, J.Platužić, D.Vulje) i 5 „suzdržana“ glasa (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić,
J.Bradač) donijeli
Program
socijalne skrbi Općine Stupnik u 2014. godini.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 7.) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIJEVOZU PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
D.Vulje - je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o
prijevozu putnika u javnom prometu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 7 glasa „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, I.Piškor,
J.Platužić, D.Vulje) i 6 glasa „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, J.Bradač,
V.Jambrek,) donijeli
Odluku
o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 8.) ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM
VIJEĆNICIMA
I.Trgovec – je rekao da usvaja amandman N.Maljkovića kojim se predlaže da se ne isplati
naknada nezavisnom vijećniku I.Trgovecu u statusu mirovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o rasporedu
sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o rasporedu sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završila s radom u 21:05 sati.
KLASA: 021-01/13-01/10
URBROJ: 238/28-13-7

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Darko Vulje
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