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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                     
	
	                          ZAPISNIK												

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u ponedjeljak 19.12.2022. u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik i elektronskim putem s početkom u 17:35.

Nazočni: predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić.
Nazočni elektonskim putem: Maja Babić, Vladimir Crnečki i Ljiljana Žuti.
Nenazočan : Ivan Trgovec.
Ostali nazočni: Općinski načelnik Bruno Perković.
Djelatnici: Valentina Ivanović, Dubravka Compagnoni, Sanina Jambrek, Mirjana Topić, Koraljka Bjedov  i Janječić Ivana.
                  
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić koji je pozdravio nazočne i utvrdio da sjednici prisustvuje 9 (devet) vijećnika osobno i 3 (troje) vijećnika elektronskim putem te je time postignut kvorum za valjano održavanje sjednice.

Sa dnevnog reda se povlači točka 14 zbog tehničkih razloga, iz Zagrebačke županije nije dostavljeno završno mišljenje, tako će novi Dnevni red imati 18 točaka.



Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić predložio je sljedeći:


DNEVNI RED

	Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu
Odluka o 2. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu
3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu
	3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2022. godini
	Treće izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu
	Treće izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu
Odluka o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima Općine Stupnik
Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
	Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023. 
	Odluka o dopuni Odluke o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi



	Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini

Odluka o privremenom financiranju udruga
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih usluga
Zaključak o otpisu potraživanja
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2022. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2023. godinu
Odluka o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stupnik



Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić otvorio je raspravu po predloženom dnevnom redu.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na predloženi dnevni red te su jednoglasno  usvojili predloženi Dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na usvajanje zapisnik sa  17. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća.


AD.1). Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

D.Miholić – dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – je pojasnila Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.
D.Miholić - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „protiv“ (Vladimir Crnečki) donijeli
                                                             Odluku
o prihvaćanju Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.2) 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu

D.Miholić – dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – je pojasnila 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu.
D.Miholić - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoje 3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu.






B.Perković- je rekao kako prihodi rastu te da su prihodi od poreza veći za 10%.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje  3. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu i projekciju Proračuna za 2023. i 2024. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „protiv“ (Vladimir Crnečki) donijeli
	
                                                             Odluku
o prihvaćanju  3. izmjena Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu.
 Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.3) Odluka o 2. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu
D.Miholić – dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni – je pojasnila Odluku o 2. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o 2. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o 2. izmjeni
 Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „protiv“ (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                              Odluku
o prihvaćanju Odluke o 2. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.4) 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić - dao je riječ K. Bjedov.
K.Bjedov -  je pojasnila 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić - 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 predlažu Općinskom vijeću da se usvoje 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 3. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „protiv“ (Vladimir Crnečki) donijeli 




                                                           Odluku

o prihvaćanju 3. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.5) 	3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2022. godini

D.Miholić - dao je riječ K. Bjedov.
K.Bjedov -  je pojasnila 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić - 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 predlažu Općinskom vijeću da se usvoje 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2022. godini.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „protiv“ (Vladimir Crnečki) donijeli 
                                                            Odluku
o prihvaćanju 3. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2022. godini.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.6) Treće izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu
D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Treće izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoji Treće izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Treće izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu.
 
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
                                                            Odluku
o prihvaćanju Trećih izmjena Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu.
 Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.7)Treće izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Treće izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.


D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoji Treće izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  dao je na glasanje Treće izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
o prihvaćanju Trećih izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu. 
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.8) Odluka o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima Općine Stupnik
D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima Općine Stupnik.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima Općine Stupnik.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  dao je na glasanje Odluku o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima Općine Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
o prihvaćanju Odluke o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima Općine Stupnik.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.9) Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić  dao je na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.






AD.10) Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.


Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o dodjeli stipendija Općine Stupnik za učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.11) Odluka o dopuni Odluke o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi
D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o dopuni Odluke o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o dopuni Odluke o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o dopuni Odluke o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.12) Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini.

D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „suzdržan“ (Vladimir Crnečki) donijeli 



                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.13) Odluka o privremenom financiranju udruga

D.Miholić- je dao riječ S.Jambrek.
S.Jambrek – je pojasnila Odluku o privremenom financiranju udruga.
D.Miholić – je zamolio Dubravku Jurković Dokuš da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
Dubravka Jurković Dokuš - je rekla da je Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donio Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o privremenom financiranju udruga.
Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Ljiljana Žuti i 1 (jedan) glas „suzdržan“ (Vladimir Crnečki) donijeli 

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o privremenom financiranju udruga.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.14)  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih usluga

D.Miholić - dao je riječ M.Topić.
M.Topić -  je pojasnila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih usluga.
D.Miholić - 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 predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih usluga.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih usluga. 
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.15) Zaključak o otpisu potraživanja

D.Miholić - dao je riječ M.Topić.
M.Topić -  je pojasnila Zaključak o otpisu potraživanja.
D.Miholić - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se usvoji Zaključak o otpisu potraživanja.
D.Miholić - je rekao da su iscrpljena sva moguća pravna sredstva za naplatu potraživanja te da se iz stečajeva nismo uspjeli naplatiti.
Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Ivica Piškor,  Miroslav Lončarić, Josip Cvetko, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Dubravka Jurković Dokuš i Miroslav Božić te elektronskim putem Maja Babić i Vladimir Crnečki i 1 (jedan) glas „suzdržan“ (Ljiljana Žuti ) donijeli 

                                                          Odluku
                         o prihvaćanju Zaključka o otpisu potraživanja.
 Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.







AD.16) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić – je dao riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – je pojasnila Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2022. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.



AD.17) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2023. godinu
D.Miholić – je dao riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – je pojasnila Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2023. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2023. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.



AD.18) Odluka o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stupnik

D.Miholić – je dao riječ V.Ivanović.
V.Ivanović – je pojasnila Odluku o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                          Odluku
               o prihvaćanju Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Stupnik.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


Sjednica je završila s radom u 18:35 sati.


KLASA: 024-02/22-01/11
URBROJ: 238-28-01-22-2


   Po tonskom i elektronskom zapisu zapisnik sastavila:
	
 Ivana Janječić


OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:


      Danijel Miholić




