KLASA: 021-01/16-01/7
URBROJ: 2211/04-1-16-2
SKRAĆENI
ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 27. listopda 2016. godine (četvrtak) s početkom u 19,05 sati u dvorani za sastanke
Općine Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka br. 13, Konjščina
Nazočno 13 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković – predsjednik Općinskog vijeća, te
članovi: Ivan Keliš, Stjepan Kereša, Ivan Grošek, Željko Lugarić, Rajko Prugovečki, Stjepan Curiš,
Ivan Sadaić, Anita Krok, Miljenko Štabek, Zdenka Opačić, Mladen Majcen i Radovan Vidoša.
Ostali nazočni: Mirko Krznar – Općinski načelnik, Vladimir Hađina – zamjenik Općinskog
načelnika, Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina, Velimir
Hađina – v.d. voditelja Odsjeka za financije
Brankica Pazman - zapisničarka
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvorio 25. sjednicu Općinskog vijeća,
pozdravio nazočne te predložio dnevni rad kao u pozivu na usvajanje.
Primjedbi niti prijedloga nije bilo te je jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ prihvaćen:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 18. srpnja 2016. godine,
- primanje na znanje Izvoda iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina - Svečane sjednice uz Dan Općine i Župe Konjščina održane 08.08.2016. godine
2. Rasprava i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konjščina
za 2016. godinu.
3. Rasprava o Izvješću o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od
01.03.2016. do 30.09.2016., te donošenje zaključka po istom.
4. Rasprava i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Konjščina.
5. Rasprava o dostavljenim ponudama na Poziv za prikupljanje ponuda za održavanje
javne rasvjete na području Općine Konjščina, KLASA: 310-01/16-01/5, URBROJ: 2211/04-3-16-2
od 05.10.2016., te donošenje Odluke o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti – održavanja
javne rasvjete na području Općine Konjščina.
6. Rasprava te utvrđivanje prijedloga za imenovanje kandidata za suca porotnika
Općinskog suda u Zlataru.
7. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 18. srpnja 2016. godine,
- primanje na znanje Izvoda iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina - Svečane sjednice uz Dan Općine i Župe Konjščina održane 08.08.2016.
godine
Skraćeni zapisnik i Izvod primljeni su u materijalu uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković - otvara raspravu.
Gosp. Stjepan Kereša – u Odluci o izboru članova Savjeta mladih Općine Konjščina, krivo je
upisana godina rođenja Monike Kereša – upisano je „1988.“, a ispravno je „1998.“
Gđa. Anita Krok – u Izvodu zapisnika sa 24. - Svečane sjednice navedeno je da sam odsutna,
a bila sam prisutna na svečanoj sjednici.
Gosp. Radovan Vidoša – na Dan Općine sam radio te sam opravdao izostanak sa Svečane
sjednice, a isto nije navedeno.
Pročelnica Nevenka Benjak – navedene primjedbe ispravit će se u aktima.
Nakon istog, a budući da drugih primjedbi nije bilo, Općinsko vijeće je jednoglasno sa
13 glasova „ZA“ prihvatilo Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina održane 18. srpnja 2016. godine,
te primilo na znanje Izvod iz Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina - Svečane sjednice uz Dan Općine i Župe Konjščina održane 08.08.2016. godine
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Konjščina za 2016. godinu.
Materijal sa obrazloženjem primljen je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – pozdravio nazočne, te ukazao da je u obrazloženju sve
navedeno,
- istaknuo da je iskazan višak za prvih šest mjeseci, ali su se u drugoj polovici godine
odvijale veće investicije, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje rasvjete groblja, uređenje Stare
škole i dr.
- u slučaju potrebe dodatno ću obrazložiti i odgovoriti na pitanja
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvara raspravu
Gosp. Mladen Majcen - zatražio dodatna pojašnjenja u vezi sredstava za Stari grad, informaciju o
situaciji u proračunu, te detaljnije podatke o sredstvima za kulturu koja su prekoraćena.
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio te obrazložio predmetno, istaknuo da se projekt
Stari grad i Dječji vrtić neće realizrati u ovoj godini jer nema raspisanih natječaja, ali ćemo realizirat
neke druge projekte - imamo sve spremno za prijavu na natječaje
- kod prijave na natječaj prvo treba prikazati da li imamo osiguranu stavku u proračunu
U diskusiji po istom sudjelovali su i gosp. Miljenko Štabek, pročelnica Nevenka Benjak,
Općinski načelnik Mirko Krznar i v.d. voditelja Odsjeka za financije Velimir Hađina koji je gosp.
Majcenu predao pismeno izvješće u vezi izdataka za kulturu.
Diskusije po predmetnom više nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković
dao polugodišnje izvješće na usvajanje.
Općinsko vijeće većinom glasova i to 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZRŽAN“
donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konjščina za 2016. godinu, KLASA:
400-01/16-01/27, URBROJ: 2211/04-1-16-3 od 27.10.2016. koji glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.
18.034.000,00
315.000,00

Izvršenje
1. – 6. mj. 2016.
2.
3.815.714,14
79.712,66

7.362.500,00
10.686.500,00

3.010.719,83
170.967,19

40,89
1,60

300.000,00

713.739,78

237,91

Plan za 2016.

1. PRIHODI
2. PRIHODI
OD
PRODAJE
NEFINACIJSKE IMOVINE
3. RASHODI
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
5. RAZLIKA – MANJAK (1+2-3-4)

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
0,00
I ZADUŽIVANJA
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
300.000,00
OTPLATE KREDITA
3.
NETO
ZADUŽIVANJE/
-300,000,00
FINANCIRANJE
C. PRORAČUN UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
2. RASHODI I IZDACI
3. VIŠAK IZ PRETHODNIH
GODINA
4. UKUPNO (1-2+3)

Indeks
3.
21,16
25,31

0,00
144.058,58

48,02

-144.058,58

48,02

18.349.000,00
18.349.000,00
0,00

3.895.426,80
3.325.745,60
0,00

21,23
18,12
0,00

0,00

569.681,20

0,00
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ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna općine Konjščina za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sa ostvarenim financijskim pokazateljima:
- prihodima i primicima od
3.895.426,80 kuna
- rashodima i izdacima od
3.325.745,60 kuna
- tekućem višku prihoda od
569.681,20 kuna
2. Budući da je nekim proračunskim pozicijama rashoda i izdataka došlo do prekoračenja
ukupno planiranih iznosa, te da se ne ostvaruju planirani prihodi očekivanom dinamikom, treba se
pristupiti I. izmjeni proračuna za 2016. godinu.
Točka 3. Rasprava o Izvješću o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od
01.03.2016. do 30.09.2016., te donošenje zaključka po istom.
Obrazloženje sa specifikacijom izdataka primljeno uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – sve je navedeno u specifikaciji izdataka
Rasprave po predmetnom nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
Prihvaća se izvješće o korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve u razdoblju od
01. ožujka do 30. rujna 2016. godine u iznosu od 7.500,00 kuna.
SPECIFIKACIJA IZDATAKA IZ TEKUĆE PRORAČUNSKE REZERVE
ZA RAZDOBLJE OD 01. ožujka do 30.rujna 2016. GODINE
Datum
Korisnik
Iznos
Konto
Zaključka
30.03.2016.
16.05.2016.
23.05.2016.
07.07.2016.
10.08.2016.
23.08.2016.
20.09.2016.
29.09.2016.

„Krvava berba grožđa u Lovasu“ UDR. A. Starčević
Udruga Regenerator, Dan zagorskih maturanata
Nogometni kamp Sv. Martin na Muri
Udruga „Gotali“ – „Tak se negdar pri nami delale“
Župa Presvetog trojstva Radoboj
VW Buba klub Hrvatsko zagorje
„Kajkaviana“ izdavanje knjige Branke Jagić
Udruga slijepih KZŽ
Ukupno za razdoblje 01.03.2016. – 30.09.2016.
Ukupno izdaci iz tekuće rezerve do 29.02.2016.
Ukupno izdaci iz tekuće rezerve do 30.09.2016.

500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
2.000,00
9.500,00

3811910
3811910
3811915
3811915
3811910
3811915
3811915
38119

Izvršenje
datum
16.05.2016.
06.06.2016.
30.06.2016.
04.08.2016.
27.08.2016.
31.08.2016.
18.10.2016.
06.10.2016.

Točka 4. Rasprava i donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Konjščina.
Materijal sa obrazloženjem primljen je uz poziv za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio – istaknuo da smo temeljem novog Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti prišli izradi nove Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su:
Gosp. Mladen Majcen – ukazuje da živi u stambenoj zgradi u kojoj je ugostiteljski objekt radno vrijeme u zimskom razdoblju do 22,00 sata bilo je prihvatljivo, a sada je moguće radno
vrijeme do 24,00 sata,
- u članku 4. Odluke predlažem da se smanji postotak vlasnika koji je potreban kako bi
se odredio raniji završetak radnog vremena
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Pročelnica Nevenka Benjak – pojasnila članak 4. i 6. Odluke – istaknula da restorani i barovi
mogu raditi do 24,00 sata, ali ne oni ukoliko se 50% vlasnika prostora u kojem se nalazi tome
protivi
- ako 50% vlasnika prostora zatraže raniji završetak radnog vremena, Općinski načelnik
donijet će takovo rješenje
Gđa. Zdenka Opačić - tekst „50% vlasnika prostora“ trebalo bi detaljnije definirati
Pročelnica Nevenka Benjak – ukazala da će se tekst dopuniti i iza riječi „prostora“ upisati
(„stambenih i/ili stambeno-poslovnih“)
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su i gosp. Miljenko Štabek, gđa. Anita Krok i gosp.
Mladen Majcen koji predlaže da se 50% vlasnika prostora smanji na 30%
Općinski načelnik Mirko Krznar - prihvatio je predloženu izmjenu i dopunu članka 4. i to da
se tekst:
„ukoliko se više od 50% vlasnika prostora u kojem se nalazi ili od kojeg je udaljen
manje od 50% protivi mogućem radnom vremenu“ promijeni u tekst:
„ukoliko se više od 30% vlasnika prostora (stambenih i/ili stambeno-poslovnih) u
kojem se nalazi ili od kojeg je udaljen manje od 50 metara protivi mogućem radnom vremenu“.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković - dao prijedlog Odluke uz izmjene i dopune
članka 4. na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Konjščina jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Konjščina, KLASA: 335-01/1601/5, URBROJ: 2211/04-3-16-3 od 27.10.2016. - ista je sastavni dio ovog Skraćenog
zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu Općinskog vijeća već je priložena u predmetu).
Točka 5. Rasprava o dostavljenim ponudama na Poziv za prikupljanje ponuda za održavanje
javne rasvjete na području Općine Konjščina, KLASA: 310-01/16-01/5, URBROJ:
2211/04-3-16-2 od 05.10.2016., te donošenje Odluke o povjeravanju poslova
komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete na području Općine Konjščina.
Materijal sa obrazloženjem, tabelom analize cijena od svakog ponuditelja i tabelom stanja
javne rasvjete na području Općine Konjščina i prijedlogom Odluke primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – uakzao da je Povjerenstvo razmotrilo sve pristgle ponude te
predlaže prihvaćanje ponude ČEHA elektro vl. Renato Čehulić jer je najpovoljnija, a Ugovorom će
se detaljnije regulirati odnosi
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su: gosp. Miljenko Štabek, gosp. Ivica Crneković,
gosp. Ivan Sadaić, te Općinski načelnik Mirko Krznar i pročelnica Nevenka Benjak dodatno
obrazlažući predmetno.
Nakon diskusije, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova – održavanja javne rasvjete
na području Općine Konjščina
I
Na temelju rezultata po provedenom Pozivu za prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na
području Općine Konjščina, KLASA: 310-01/16-01/5, URBROJ: 2211/04-3-16-2 od 05.10.2016. godine, te
objavljenom na web stranici općine Konjščina http://konjscina.hr/documents/2016/poziv za dostavu ponuda
2016.pdf, Općinsko vijeće Općine Konjščina, prihvaća ponudu za održavanje javne rasvjete na području
Općine Konjščina
ČEHA elektro vl. Renato Čehulić iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10, od 17.10.2016. godine ( u daljnjem
tekstu: odabrani podnositelj ponude) te povjerava obavljanje komunalnih poslova-održavanje javne
rasvjete na području Općine Konjščina.
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II.
Temeljem ove Odluke, Općinski načelnik Općine Konjščina će sa ČEHA elektrom vl. Renato Čehulić
iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10 sklopiti Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova –
održavanja javne rasvjete na području Općine Konjščina na rok od 4 ( četiri) godine od dana sklapanja
Ugovora, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, kao i razlozi za prijevremeni raskid ugovora.
Sastavni dio ugovora iz stavka 1. Ove točke je i cjenik usluga koji je od strane ČEHA elektro vl.
Renato Čehulić iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10 dostavljen uz ponudu od 17.10.2016. godine.
Ugovorom će se između inog regulirati način održavanja javne rasvjete tijekom pojedinog mjeseca,
kao i unutar pojedine kalendarske godine, kontrola izvšenih radova od strane naručitelja- Općine Konjščina,
te plaćanje izvršenih radova temeljem ispostavljenih računa.
III.
ČEHA elektro vl. Renato Čehulić iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10 dužan je povjerene poslove
temeljem ove Odluke i sklopljenog ugovora obavljati na propisan način i prema pravilima struke.
Kontrolu rada obavljat će stambeno- komunalni referent- komunalni redar Jedinstvenog Upravnog
odjela Općine Konjščina.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko –
zagorske županije“
OBRAZLOŽENJE
Temljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13 i 147/14) i Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu Konjščina (
„Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“ br. 14/10), upućen je: Poziv za prikupljanje ponuda za
održavanje javne rasvjete na području Općine Konjščina, KLASA: 310-01/16-01/5, URBROJ: 2211/04-3-16-2
od 05.10.2016. godine, te objavljen na web stranici općine Konjščina, www.konjscina.hrhttp://konjscina.hr/documents/20167poziv za dostavu ponuda 2016.pdf
Uz poziv je dostavljen obrazac ponudbenog lista, te troškovnik, kojeg je ponuditelj bio dužan
popuniti, te dostaviti uz ostalu dokumentaciju. Uz navedeno dostavljen je i pregled javne ravjete na području
Općine Konjščina s danom 03.09.2016. godine.
U ostavljenom roku, do 17.10.2016. godine dostavljene su četiri ponude i to:
1. STUNJA ELEKTRO J.D.O.O., Jertovec 38
2. Elektroinstalacije, vl. J. Mahnet i T.Cvrlja, Turkovčina 2, 10381 Bedenica
Putem Tomislava Cvrlje
3. ČEHA elektro, 49247 Zlatar Bistrica, Sportski prolaz 10, Vl.Renato Čehulić
4. CDH USLUGE d.o.o.,Husinec, Husinec 25 a, 49283 Hrašćina Trgovišće.
Sve ponude bile su kompletne i zadovoljavale su uvjetima iz poziva.
Povjerenstvo je analiziralo dostavljene ponude i usporedilo cijene iz priloženih troškovnika-ujedno je
analiziralo i stvarne godišnje troškove održavanja javne rasvjete temeljem procjene troškova popravaka po
pojedinom rasvjetnom tijelu i jediničnim cijenama datim od strane ponuditelja te utvrdilo da je najprihvatljivija
ponuda ponuditelja ČEHA elektro vl. Renato Čehulić iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10- usporedni podaci
iz troškovnika (iskazani bez PDV-ea)
Temeljem predmetnog Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku utvrđivanje prijedloga odluke da se
za naredno četverogodišnje razdoblje održavanja javne rasvjete na području Općine Konjščina povjeri ČEHA
elektro vl. Renato Čehulić iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10 sukladno ponudi od 17.10.2016. godine.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću razmatranje
predmetnog, te donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanje javne rasvjete na području Općine
Konjščina tvrtki ČEHA elektro vl. Renato Čehulić iz Zlatar Bistrice, Sportski prolaz 10.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom Upravnom
sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 11. Zakona
o komunalnom gospodarstvu.

Točka 6. Rasprava te utvrđivanje prijedloga za imenovanje kandidata za suca porotnika
Općinskog suda u Zlataru.
Obrazloženje sa dopisom Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine Krapinskozagorske županije i prijedlogom zaključka primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predao riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – predlažemo kandidatkinju koja je i do sada obavljala tu
dužnost
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Krznar i gosp. Ivan Sadaić te je nakon istog Općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
Za imenovanje suca porotnika pri Općinskom sudu u Zlataru predlaže se
Nevenka Benjak, rođ. 25.11.1958., OIB: 42860580398, Konjščina, Zagorska ulica 6.
Točka 7. Pitanja i prijedlozi.
1.
Gosp. Mladen Majcen a) postavlja pitanje u vezi uklanjanja kontejnera za staklo, plastiku i papir sa „Eko-otoka“
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio - ukazao na problem bacanja raznog smeća van
kontejnera i to naročito nakon vikenda
- budući da građani od strane Komunalca dobivaju vreće za odvojeno skupljanje otpada,
maknuli smo kontejnere, a u slučaju da građani imaju veću količinu otpada isti mogu predati u
Komunalcu
b) pitanje u vezi čišćenja raslinja uz općinske ceste i puteve - u Donjoj Batini tvrtka
Komunalac posjekao raslinje do sredine sela, ali ne i do kraja, a tamo žive stariji ljudi koji nisu u
mogućnosti to izvršiti
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio – provjerit ćemo te očistiti i dalje
c) pitanje uređenja Županijskih cesta – čistili bankine, ali ne i granje koje visi na cestu
Općinski načelnik Mirko Krznar – na Županijskim skupštinama učestalo postavljam pitanja u
vezi tih problema – zalažem se za istočni dio Županije
- od strane ŽUC-a je prijedlog uređenja ceste od Konjščine do Marije Bistrice,
- naš prioritet je cesta prema Jertovcu i Kominu, ali budući da cesta nije državna teško
će se provesti - 30 miliona kuna je projekt te ceste
2.
Gosp. Miljenko Štabek – postavlja pitanje u vezi uređenja trafostanica
Općinski načelnik Mirko Krznar i gosp. Ivan Grošek – radi se o obnovi 4 trafostanice
3.
Općinski načelnik Mirko Krznar – ukazao na radove koji se trenutno izvode
– izmjena vodovoda u Konjščini, izgradnja zgrade Plina Konjščina, uređenje Stare škole
u Donjoj Konjščini, vodoopskrba Šavorića – kreće se sa priključcima
- asfalitanje cesta u Općini završeno
4.
Gđa. Zdenka Opačić – postavlja pitanje u vezi nastavka izgradnje brze ceste Općinski načelnik Mirko Krznar - odgovorio – došlo do promjene trase te je prihvaćen naš
prijedlog da izlaz bude kod vodocrpne stanice – moraju se uskladiti prostorni planovi
5.
Gosp. Rajko Prugovečko – postavlja pitanje u vezi prijava šteta od mraza
Općinski načelnik Mirko Krznar i pročelnica Nevenka Benjak – prijave su išle prema EU
fondovima za poljoprivredu – odradili smo sve što je bilo potrebno, a Vlada treba donijeti Odluku
6.
Gosp. Stjepan Curiš –
a) ukazuje da su Hrvatske ceste nakon uređenja ceste Jelovec--Galovec zaboravile
postaviti tablu za naselje Galovec
b) u naselju Jelovec – postavljen je znak ogranićenja brzine na 40 km/sat te se učestalo
plaćaju kazne zbog prekoraćenja brzine – u EU je ogranićenje 50 km/sat
7.
Gosp. Vladimir Hađina - ukazuje na potrebu uređenja prostora kod željezničkog
prijelaza za Sušobreg – zaraslo je grmlje, a bilo bi dobro to urediti da se može parkirati
Gosp. Miljenko Štabek – grmlje se može počistiti, ali kretanje po pruzi je zabranjeno i ne
mogu se uređivati prostori uz prugu za šetnju ili parkiranje
Općinski načelnik Mirko Krznar – ukazao na potrebu uređenja kanalizacije tog dijela
Konjščine
Pitanja ni prijedloga više nije bilo te Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu.
Završeno u 20,50
Zapisničarka:
Brankica Pazman

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

