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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 31.01.2018.god. 
 
                                        Z A P I S N I K 
 
                       Sa 6.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 31.01.2018.god. u 
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19:30 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/18-01/1, UR.BROJ:2109/13-01-16-01 od 
26.01.2018.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim 
putem, te je predsjedavala sjednicom.  
 
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić, 
Zlatko Vrtarić, Slavko Kocijan,  Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović, Mario Kovačić, 
Dino Biber, Vladimir Sabol i Josip Balog. 
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, zamjenik načelnika Vladimir 
Kodba, Ruža Šmitran , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,Novinarka lista Međimurske 
novine – Dora Vadlja, novinar lista Međimurje- Davor Vibovec, Juraj Zadravec i Christian 
Črešnjovec, predstavnici poduzeća Murs-ekom d.o.o., Siniša Radiković , predstavnik 
poduzeća Prekom d.o.o.  i  Darinka  Mikulić zapisničar. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne,  te otvara raspravu 
o Zapisniku sa 5. sjednice Općinskog vijeća. 
Vjenceslav Hranilović – zadnji put je ispravljan Zapisnik i vidi se da tako ne piše. Misli da bi  
se trebao  nabaviti razglas  da se snimaju sjednice vijeća. 
Predsjednica vijeća, Mirjana Murk – primljeno na znanje. Načelnik je na sjednici i čuo je. 
 
Nakon rasprave Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen jednoglasno (prisutno 12 vijećnika). 
 
Načelnik Perica Hajdarović – tu su prisutni predstavnici komunalnih poduzeća Murs-ekom i 
Prekom. Pozvani su da prezentiraju novi Zakon o gospodarenju otpadom. Traži od vijećnika 
da se izjasne da li izlaganje može biti u okviru aktualnog sata ili da bide točka Dnevnog reda. 
Vijećnik Vladimir Sabol- smatra da aktualni sat treba biti prvi, a izlaganje predstavnika pod 
točkom Dnevnog reda. 
Vjenceslav Hranilović, vijećnik  – zadovoljan je odgovorom  koji je dobio za djecu koja 
pohađaju vrtić, međutim tražio je podatak za svu djecu a ne samo inozemce. Da se točno vidi 
broj djece koja pohađaju vrtić. Na zadnjoj sjednici je potaknut problem pročelnice, interesira 
ga koji su pomaci u upravi i gdje je to došlo. Kako stojimo sa Županijskom upravom za ceste, 
što se tu napravilo sa opasnim mjestima. Kod škole se radi igralište , a treba napraviti i 
igralište u Lončarevu. Što je sa zemljom koja se odvozi sa igrališta u Podturnu i gdje je 
odvezena. 
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Perica Hajdarović, načelnik – što se tiče pročelnice i rada Jedinstvenog upravnog odjela 
donijeti će se novi pravilnik. Sa direktoricom ŽUC-a je razgovarao oko cesta i projekata da se 
uvrsti gradnja rotora Podturen, pješačkih staza Podturen Sivica i Ferketinec. Treba napraviti 
projekte te će se onda vidjeti što će se raditi.Za igralište u Lončarevu naselju je prije dva dana  
u općini bio saborski zastupnik Veljko Kajtazi i obećao financiranje izgradnje igrališta.   
Ruža Šmiran – pročelnica – što se tiče odnosa  u općini Darinka i načelnik, s njom ne 
razgovaraju. Ona samo želi da se radi po Zakonu. Netko tko nema završenu ekonomsku školu 
radi Proračun. Što to načelnik sam radi pravilnik, tko ga radi. Ne poštivaju se zakonski 
propisi. Nije željela potpisati Zapisnik o otvaranju ponuda jer nisu bili prisutni svi kao članovi 
povjerenstva na otvaranju. Posao nje kao pročelnice se sveo na izdavanje potvrda za umrle i 
vrtiće. 
Marijana Cerovec, vijećnica –  vezano za projekte ŽUC-a .U Novakovcu i Miklavcu su 
dijelovi ceste ravni i trebalo bi staviti oznake kod škole zbog sigurnosti.  
Perica Hajdarović, načelnik – imamo naznaku iz MUP-a da ćemo dobiti sredstva za 
signalizaciju u Miklavcu (natječaj). 
Mirjana Murk, predsjednica vijeća- kada će se sanirati pod u Društvenom domu u 
Novakovcu. Nije dobro napravljen. Dva premaza nisu dovoljna. 
Perica Hajdarović, načelnik – razgovarao je sa vijećnikom Kocijanom i zamjenikom 
načelnika Kodbom, to će se riješiti. 
Slavko Kocijan, vijećnik – djeca čekaju autobus za školu na Glavnoj ulici a ne na 
autobusnom stajalištu, na glavnoj cesti su i  vozači  jako trebaju paziti na njih. Što se tiče 
poda u domu u Novakovcu, odmah je to rekao načelniku da nije dobro izveden i to treba 
napraviti. 
Vjenceslav Hranilović, vijećnik- nije zadovoljan odgovorom načelnika za  rotor u Podturnu, 
kada će se to staviti u plan.ŽUC ima jednogodišnje i petogodišnje planove, pitao je za zemlju 
sa igrališta Podturen, bez obzira na izjave zastupnika Kajtazija. 
Perica Hajdarović, načelnik – zemlja će se navoziti na igralište kako je planirano. 
Marijana Cerovec, vijećnica – smatra da se na vijeću nepotrebno raspravlja o nečemu o 
čemu ne bi trebalo. To bi  načelnik trebao raspraviti sa zaposlenicima ureda. 
Zlatko Vrtarić, vijećnik – njemu je neugodno. Svaka sjednica opet isto. Već prije je 
postavljao pitanja o sistematizaciji radnih mjesta i načelnik je rekao da postoji Pravilnik o 
sistematizaciji radnih mjesta. Smatra da bi svako trebao raditi svoj posao. 
Josip Balog, vijećnik – on je novi vijećnik i s obzirom da je u vijeću pohvalio je općinu da 
smo svi jedinstveni. Netko to jedinstvo želi omalovažiti  i izazvati raskol. Radi se o 
pročelniku Branku Sušecu koji je došao ovdje i organizirao se sastanak da se upozna i 
načelnik. Gospodin pročelnik je pozvao i vijećnicu Marijanu Cerovec, smatra da treba djeci 
pomoći da savladaju jezik i osnovne stvari ponašanja. Gospodin Sušec je dao takav uvod i u 
Zagrebu su ga omalovažavali ( njega Josipa Baloga).Gospođa Cerovec je rekla da mu se 
pomogne. Rekli su mu da napusti prostorije općine, on n išta ne traži. Taj pročelnik ide svuda 
po općinama da bi njih posvadio i ocrnio. On je rekao da ništa više za tu igraonicu neće raditi. 
On je lokalni šerif. Zahvaljuje se vijećniku Hraniloviću na brizi za Lončarevo. Jučer je u 
općini bio zastupnik Veljko Kajtazi. Što je on radio i predstavnici koji nisu iz Lončareva i oni 
koji su izgubili izbore, njega se ne zove. Dali on ima pravo doći na općinu s predstavnicima 
koji  nisu iz naselja. On je napravio hajku na društvenim mrežama što je izjavio da rome 
napada većinski narod. To nije točno, došao je sa suradnicima koje je sam nazvao i odabrao. 
On, Josip Balog je isto vijećnik Općinskog vijeća. Ona gospođa je rekla da igralište košta 
480.000,00 kuna, a načelnik je obećao da će on dati polovicu. 
Perica Hajdarović, načelnik – dosta je tu izrečeno netočnih informacija. Sastanak sa 
pročelnikom Brankom Sušecom je organiziran da se raspravi o igraonici. Županija bi sanirala 
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unutrašnjost objekta prema troškovniku koji ne napravljen. Radovi bi se trebali izvesti 
tijekom drugog mjeseca. Što se tiče posjete saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, vijećnik 
Balog je bio obaviješten  dva tjedna prije sastanka da će se održati.Što se tiče izgradnje 
igrališta isto bi se trebalo kandidirati na neki od natječaja fondova. 
 
Slavko Kocijan, vijećnik – u Novakovcu je jako loš asfalt. Kada će se to urediti (vremenski). 
Mirjana Murk, predsjednica vijeća – Igralište u Novakovcu , kada će se sanirati?  
Vladimir Sabol, vijećnik – što je to sa inventurom. Treba to riješiti, čuo je da dosta toga 
nema ili treba otpisati. Mislio je da će se u općini raditi timski, da se budu dogovarali oko 
posla, ako drugi ne budu uključeni to neće biti dobro. Većina vijećnika je došla u vijeće da 
pomogne , ali niša se ne dešava, tko raspravlja o odlukama. Stranke u vijeću su u koaliciji, a 
samo dobiju materijale pet dana prije sjednice. Tu su prisutna gospoda koja nisu na ovoj 
sjednici niti trebala biti nazočna, ali  o tome će pod točkom. 
Perica Hajdarović, načelnik – inventure su u tijeku. Treba napraviti popis i otpisati što je 
potrebno. O inventuri će se napraviti izvješće.   Tko hoće od vijećnika  može doći na i pitati 
sve što ga zanima. 
Vijećnik Vladimir Sabol- ne može komisija napraviti otpis već treba formirati inventurnu 
komisiju za otpis. 
 
Predsjednica vijeća Mirjana Murk čita prijedlog Dnevnog reda koji je dostavljen 
vijećnicima uz napomenu da se  pod točku 1. uvrsti Informacija u svezi Zakona i uredbe o 
gospodarenju otpadom. Ostale točke  Dnevnog reda se pomjeraju za jedno mjesto.  
 
Vijećnik Josip Balog-traži da se u Dnevni red uvrsti točka Igraonica u Lončarevu naselju. 
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – traži od vijećnika Baloga da dostavi pisani prijedlog 
za uvrštavanje te točke na slijedeću sjednicu vijeća.  
Nakon rasprave jednoglasno ( 12 za) je usvojen sljedeći: 
 
                                                      Dnevni red: 
 
1. Informacija – novi Zakon o gospodarenju komunalnim otpadom  
2.  Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.god. 
3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području   
    Općine Podturen 
4. Zaključak o otpisu potraživanja Općine Podturen 
5. Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa  
6. Zaključak o prijenosu vlasništva nekretnine međimurskoj županiji 
7. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog  
    otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturen 
 
 
                                                               Točka 1. 
Predstavnik poduzeća Murs Ekom C.Črešnjovec – on kao koncesionar Općine Podturen 
smatra da ima prvo na prvo izlaganje, te predlaže da se gosp. Juraj  Zadravec  savjetnik u 
Murs-ekomu obrati vijećnicima. 
Juraj Zadravec – Murs-ekom ima legalnu koncesiju. Sve je posloženo prema novom 
zakonu i prijedlog odluke je dostavljen već prije načelniku. Vršili su se drugi pregovori. Žele 
da se u odluci navede reciklažno dvorište u Murskom Središću, da se odluka napiše sukladno 
Uredbi. Drugi su već prije obavješteni o sastanku na vijeću a oni tek danas. Želi da Općinsko 
vijeće donese odluku bez bilo kakve prezentacije. 
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Predstavnik poduzeća PREKOM Siniša Radiković – i on je doznao danas da će biti 
prezentacija na vijeću. Sve što je rekao gospodin Zadravec je kopija. S načelnikom je 
razgovarao u vezi Uredbe i oko plaćanja penala u slučaju neispunjavanja zakonskih propisa.   
Vlasnici Prekom-a su 11 općina. Nema preglasavanja već se isključivo dogovara oko svega. 
Općina Podturen je uključena u  dva zajednička projekta da ne „izvisi“. Murs-ekom nije ništa 
napravio na kandidaturama za sredstva. Nisu općini predložili da naprave plan gospodarenja 
otpadom kako bi se mogli kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša. Privatni 
koncesionari mogu raditi posao, ali rezultate u skupljanju otpada imaju samo Prekom i 
Čakom. Odluku o načinu prikupljanja komunalnog otpada treba donijeti jer su kazne jako 
visoke. Od 25 tisuća kuna za odgovornu osobu, do 300 tisuća za pravnu. Ako se ne donese 
odluka onda će i RH plaćati kazne. Kazne plaća Mađarska i druge zemlje. Uredba govori o 
odvozu otpada i plaćanju penala za općinu. Koncesionar nije nikoga obavijestio. Penale će 
plaćati općina, a ne koncesionar Prekom je preuzeo Općinu Belica 2016.godine i već se 
pokazuju rezultati. U crne spremnike više se ne smije odlagati biljni otpad.. korisnik za biljni 
otpad dobiva smeđu kantu, može predati i do 2 kubika granja, poslije korisnik usluge  dobije 
supstrat za to. Belica je isto selo, pa odvaja biljni otpad. Sve oko primjene zakona su napravili 
kod njih djelatnici iz Prekoma. U predloženoj odluci Murs-ekoma nema cjenika. Ne smije se 
pogodovati niti jednoj kategoriji stanovnika po Uredbi.  Obavezno treba u potpunosti odvajati 
otpad i vršiti selekciju na kućnom pragu. U Prelogu je napravljena sortirnica otpada, 
povučeno je 8 milijuna kuna iz fondova. Obrađuje se glomazni otpad, drobilica za staru 
stolariju (izrađuju se nove ploče), prodaja starog željeza, povratne ambalaže. Napravljen je 
centar za ponovnu uporabu, nadalje treba imati kompostanu, ne mogu se jelke skupljati i 
držati na livadi. Vozni park Prekoma je star sedam godina. Bitna je i edukacija stanovništva 
koju Prekom preuzima na sebe (prošle godine su učenici OŠ Podturen osvojili nagradu za 
sudjelovanje na edukaciji). Da općina dođe do postotka odvajanja 50 % bitno je educirati i 
informirati  mještane. Pravilo Prekoma je da zapošljava radnike iz svih općina s kojima 
posluje. 
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – što je s onih 25 tisuća za reciklažno dvorište 
(stanovnika). 
Siniša Radiković – ako bude potrebe Prekom će sagraditi još koje reciklažno dvorište. Pita u 
svoje ime, a ne u ime Murs ekoma. Gosp. Zadravca je danas prvi put vidjela. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ovo je sve super i lijepo . Tako pravo poduzeće i treba 
izgledati. Njega konkretno interesira što on dobiva od toga. Referentna godina je 2015.- kako 
se smanjuje ako se već onda smanjivalo do 2017.god. Ako se povećava stanovništvo kako 
ćemo onda smanjiti otpad.Da travu „zubači“ i stavlja u kantu. 
Siniša Radiković – Vi sami možete kompostirati otpad. 
Vjenceslav Hranilović,vijećnik – može se i slikati susjedova kanta? Ttrebao bi imati četiri 
kante na gruntu. Ima peteročlanu obitelj. 
Siniša Radiković – kompostiranje se provodi kako je propisano člankom 9.  Cijena se 
određuje samo za crnu kantu. Direktiva EU je to propisala. 
Vijećnik Vladimir Sabol – mišljenja je da do današnje prezentacije nije ni trebalo doći. Ovo 
je zato da mi razmislimo u koju firnu ćemo ići. Mi imamo koncesionara. Trebalo je donjeti 
odluku bez članka 6. i 20.. Ovaj način nije put za pridobivanje, organizirani skup a ne vijeće, 
danas se glasuje o tome kome ići. Ovu Odluku je trebao prezentirati onaj tko je donio Zakon. 
Siniša Radiković – ova odluka koja je na stolu, ne znači da Murs-ekom ne može završiti 
koncesiju u nijednom članku. Samo treba imati kamione. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – treba se spominjati o onom što mi moramo donijeti, a ne 
tehnici Murs-ekoma. Danas je zadnji dan za donošenje odluke i ima jako puno pitanja. Nisu 
ljudi ni prije odvajali otpad. 
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Siniša Radiković – sa ulaskom u Europsku uniju koji smo svi htjeli dobili smo i direktive 
kojih se svi moramo pridržavati. 
Vijećnik Branko Krnjak – što je sa životinjskim otpadom ( meso ,kosti ostaci iz kuhinje).  
 
 
Siniša Radiković – otpad u smislu životinja ide na zbrinjavanje, a kosti i kuhinjski otpad u 
kantu. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – neki neće ni kantu. Kako će onda odvajati biootpad? To se 
neće moći provesti tek tako. 
Vijećnik Vladimir Sabol – što biste Vi da imate koncesiju s nama kao Murs-ekom? 
Siniša Radiković – Murs-ekom nema adekvatne kamione za otpad, a  povećali su cijenu 
odvoza. 
Predsjednica vijeća Mirjana Murk- kako Prekom odvozi otpad tjedno ili ? 
Siniša Radiković – ovi koji su na 50 % (biootpad,granje i sl) dva puta . Može se voziti i svaki 
tjedan, svi se snalaze jer je rješenje loše. Prosječno za sve treba odrediti koliko će biti 
potrebno.  
  
                                                            Točka 2. 
 
Perica Hajdarović,načelnik – zakonska je obveza da se sredstva prikupljena od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta utroše za određene namjene, stoga je prijedlog pred vijećnicima.  
Vijećnik Dino Biber – kako ide naplata zakupa poljoprivrednog zemljišta. 
Ruža Šmitran, pročelnica – svi plaćaju, samo je Herman ne plaća- to je jedini problem. 
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 12 za) 
donijelo: Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.god. 
 
 
                                                              Točka 3. 
Perica Hajdarović, načelnik – Odluka o davanju koncesije dimnjačar – jedna ponuda. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – on nije bio na komisiji za otvaranje ponuda, njemu ništa 
nije dostavljeno, komisija je trebala otvoriti ponude, ali nije sazvana. On kao predsjednik 
komisije nije sazvao sjednicu za pregled ponuda. Smatra da se tako ne radi. Samovoljno se 
odlučuje i donosi odluke.  
Perica Hajdarović ,načelnik - na otvaranje ponuda pozvani su svi članovi komisije. Neki 
nisu došli jer su zaboravili. Vijećnik Damir Srpak se opravdao da ne može doći. 
Darinka Mikulić – zvala je člana V.Hranilovića koji je zaboravio doći. Ponuda je otvorena 
jer je bio samo jedan ponuditelj. Napravljen je zapisnik o pregledu i ocjeni ponude koji je 
dostavljen svim članovima povjerenstva na očitovanje. Član povjerenstva D.Srpak je dostavio 
primjedbe  koje su sastavni dio Zapisnika koji je pred vijećnicima. Vijećnik Zlatko Vrtarić 
nije imao nikakve primjedbe.   
 
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10 za , 
1 glas protiv i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Općine Podturen 
 
                                                          Točka 4. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – pred vijećem je prijedlog za otpis potraživanja za komunalnu 
naknadu. Neka poduzeća i obrti su zatvoreni. 
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RužaŠmitran, pročelnica- to treba otpisati komisija prema članku 68 Zakona. 
Načelnik Perica Hajdarović – u ime predlagatelja povlači prijedlog odluke. 
                                                      
                                                      Točka 5. 
 
Perica Hajdarović, načelnik – Nada Rojko, sestra poginulog Hrvatskog branitelja traži otpis 
komunalnog doprinosa za  onaj dio suvlasništva koji je u posjedu njene majke (po Zakonu o 
pravima Hrvatskih branitelja).  
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – da li je to u zakonu definirano? 
Perica Hajdarović,načelnik – kontaktirao je pročelnika Kovačića sa županije i rečeno je da 
se može osloboditi plaćanja za dio kojeg je vlasnik majka ( prema Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja) a vijeće može donijeti odluku za drugi dio (suvlasništvo sestre). 
Pristupa se glasovanju(prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno donijelo 
Odluku o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa. 
 
                                                         Točka 6. 
 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – treba napraviti prijenos vlasništva sportske dvorane 
Međimurskoj županiji. To je već odavno trebalo napraviti prema sporazumu koji je priložen 
uz prijedlog Zaključka. 
Vijećnik ,Vladimir Sabol – koja je sada godina od izgradnje dvorane, a to se tek sada radi.  
Vijećnik, Damir Srpak- da li su u međuvremenu rađene neke nove parcelacije i da li se nešto 
mijenjalo (površine i sl).U zaključku bi se trebalo pozvati na ugovor, temeljem čega se donosi 
zaključak. 
Perica Hajdarović, načelnik – rađena je nova parcelacija i definirana je parcela sa 
pripadajućim zemljištem za dvoranu. 
Vijećnica Marijana Cerovec – zna da su bile promjene, mislila je da je to provedeno do 
kraja. Ugovorom o darovanju zemljišta župa je darovala zemljište Osnovnoj školi Podturen. 
Znači da dvoranu treba prenijeti u vlasništvo škole. Trebalo bi to provesti sukladno ugovoru. 
Perica Hajdarović, načelnik – predlaže izmjenu zaključka- dvorana se prenosi u vlasništvo 
Osnovne škole Podturen. 
Branko Krnjak, vijećnik – provjeriti česticu i ispravno upisati površine.  
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 12 za 
donijelo Zaključak o prijenosu vlasništva nekretnine Osnovnoj školi Podturen  
 
 
                                                           Točka 7. 
 
Perica Hajdarović,načelnik – u odluci su utvrđeni kriteriji za obračun naknade za odvoz, te 
predlaže izmjene članaka u kojima se definira lokacija reciklažnog dvorišta (na lokaciji 
davatelja usluge) izmjena članka 10 i članak 20 stavak 2- briše se. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović-treba smanjiti a tu se uvjetuje, kolike su kante za obitelji  
dvočlane i veće. Bitno je što jepovoljnije za građane, nije važno kakvi su kamioni što odvoze 
otpad. Kada se bude raspisao natječaj onda će se odabrati koncesionar. Koga će predstavnici 
poduzeća obrazovati oko smeća. 
Vijećnica Marijana Cerovec – edukacija za djecu ima smisla. Bila je organizirana u školi  i 
djeca su na natjecanju osvojila nagradu prošle godine. Edukacija je važna. 
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Vjenceslav Hranilović,vijećnik – ne želi plaćati zrak. Minimum je kanta od 60 litara. Znači 
važno je samo naplatiti, članak 4. učestalost odvoza, misli da je danas prekasno za donošenje 
odluke, članka 7. reciklabilni otpad. Savjet gospodarenja otpadom. Tko je tu. 
Perica Hajdarović, načelnik – mi nemamo savjet, pa je stavljeno općinsko vijeće ( inače 
savjet čine svi načelnici općina). 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović- smatra da bi odluku trebalo prilagoditi nama kao 
mještanima koji će biti korisnici usluge. Davatelji usluge pišu odluku kako njima odgovara. 
Dosta je nelogičnosti u člancima. 
Vijećnik Vladimir Sabol – zašto je propisano prema članovima obitelji, a korisnici Socijalne 
pomoći mogu uzeti kantu od 60 litara a ima ih više  u domaćinstvu.Mišljenja je i da bi članak 
1. dodatka trebalo promijeniti. 
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova  
( 10 za,  1 glas protiv i 1 glas suzdržan) donijelo  Odluku o načinu pružanja javnih usluga 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Podturen 
 
 
Dovršeno u 22:07 sati.                                                       Predsjednica Općinskog vijeća: 
Zapisničar:  
Darinka Mikulić                                                                              Mirjana Murk                                     
                                                                                                                     


