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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK            

 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 04. srpnja 2013. godine sa 

početkom u 20:00 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, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Bruno Perković, 

Josip Pipić, Mladen Japjec, Josip Vađić, Josip Bradač. 

Nenazočni: Nenad Maljković 

Ostali nazočni: 

Općinski načelnik Ivan Trgovec  

Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Joso Vranić 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Koraljka Bjedov, Željko Jakovac, 

Anita Žugec, Sanina Jambrek 

 

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

i utvrdio da sjednici prisustvuje 12 (dvanaest) vijećnika, te je time postignut kvorum za 

valjano održavanje sjednice. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

       Aktualni sat   

1. Izbor stalnih radnih tijela Općinskog vijeća 

2. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Stupnik 

  

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 jednoglasno usvojili predloženi Dnevni red. 

 

Aktualni sat 

Vijećnici nisu imali pitanja. 

 

Ad. 1). IZBOR STALNIH RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

D.Vulje – je rekao da su vijećnici dobili materijale sa prijedlozima za izbor predsjednika i 

članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća. 

D.Vulje – je zamolio J.Platužić da iznese stav Odbora za izbor i imenovanja. 

J.Platužić – je rekla da su u ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna 

Platužić, Ivica Piškor, Bruno Perković u Odbor za Statut, Poslovnik i propise predloženi sljedeći 

vijećnici: 
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1. Ante Perić – predsjednik 

2. Miroslav Božić – član 

3. Bruno Perković – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su jednoglasno donijeli Zaključak kojim se predlaže 

Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

Za predsjednika i članove Odbora za Statut, Poslovnik i propise biraju se: 

1. Ante Perić – predsjednik 

2. Miroslav Božić – član 

3. Bruno Perković – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za financije i proračun predloženi su sljedeći vijećnici: 

1. Nenad Maljković – predsjednik 

2. Ljiljana Žuti – član 

3. Bruno Perković – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su jednoglasno donijeli Zaključak kojim se predlaže 

Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

Za predsjednika i članove Odbora za financije i proračun biraju se: 

1. Nenad Maljković – predsjednik 

2. Ljiljana Žuti – član 

3. Bruno Perković – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova predloženi su sljedeći vijećnici: 

1. Mladen Japjec – predsjednik 

2. Josip Vađić – član 

3. Miroslav Božić – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su sa 2 glasa „za“ (J.Platužić, Lj.Žuti) i 1 glasom „protiv“ 

(J.Bradač) donijeli Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

Za predsjednika i članove Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova biraju se: 

1. Mladen Japjec – predsjednik 

2. Josip Vađić – član 

3. Miroslav Božić – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za gospodarski razvoj predloženi su sljedeći vijećnici: 

1. Nenad Maljković – predsjednik 

2. Ante Perić – član 

3. Bruno Perković – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su sa 2 glasa „za“ (J.Platužić, Lj.Žuti) i 1 „suzdržanim“ 

glasom (J.Bradač) donijeli Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj 

Za predsjednika i članove Odbora za gospodarski razvoj biraju se: 

1. Nenad Maljković – predsjednik 

2. Ante Perić – član 

3. Bruno Perković – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za komunalne djelatnosti predloženi su sljedeći vijećnici: 
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1. Ivica Piškor – predsjednik 

2. Ante Perić – član 

3. Miroslav Božić – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su sa 2 glasa „za“ (J.Platužić, Lj.Žuti) i 1 glasom „protiv“ 

(J.Bradač) donijeli Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti 

Za predsjednika i članove Odbora za komunalne djelatnosti biraju se: 

1. Ivica Piškor – predsjednik 

2. Ante Perić – član 

3. Miroslav Božić – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb predloženi su sljedeći vijećnici: 

1. Ante Perić – predsjednik 

2. Miroslav Božić – član 

3. Jasna Platužić – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su sa 2 glasa „za“ (J.Platužić, Lj.Žuti) i 1 glasom „protiv“ 

(J.Bradač) donijeli Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

Za predsjednika i članove Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb biraju se: 

1. Ante Perić – predsjednik 

2. Miroslav Božić – član 

3. Jasna Platužić – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje predloženi su sljedeći vijećnici: 

1. Ljiljana Žuti – predsjednik 

2. Jasna Platužić – član 

3. Miroslav Božić – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su jednoglasno donijeli Zaključak kojim se predlaže 

Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 

Za predsjednika i članove Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje biraju se: 

1. Ljiljana Žuti – predsjednik 

2. Jasna Platužić – član 

3. Miroslav Božić – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu predloženi su sljedeći vijećnici: 

1. Miroslav Božić – predsjednik 

2. Bruno Perković – član 

3. Mladen Japjec – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su sa 2 glasa „za“ (J.Platužić, Lj.Žuti) i 1 glasom „protiv“ 

(J.Bradač) donijeli Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu  

Za predsjednika i članove Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu biraju se: 

1. Miroslav Božić – predsjednik 

2. Bruno Perković – član 

3. Mladen Japjec – član 

 

U ime 5 vijećnika predlagatelja: Darko Vulje, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Ivica Piškor, Bruno 

Perković u Odbor za predstavke, pritužbe i zamolbe predloženi su sljedeći vijećnici: 

 

 



 

 
OPĆINSKO VIJEĆE – ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE                                                                                                                                          4 

1. Miroslav Božić – predsjednik 

2. Bruno Perković – član 

3. Ante Perić – član 

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su sa 2 glasa „za“ (J.Platužić, Lj.Žuti) i 1 „suzdržanim“ 

glasom (J.Bradač) donijeli Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da donese 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke, pritužbe i zamolbe 

Za predsjednika i članove Odbora za predstavke, pritužbe i zamolbe biraju se: 

1. Miroslav Božić – predsjednik 

2. Bruno Perković – član 

3. Ante Perić – član 

 

J.Pipić – smatra da opoziciji pripada više mjesta u Odborima nego što je predloženo i da se 

radi o odmazdi. 

I.Trgovec – je pitao gosp. Pipića, kada se već spominje odmazda, tko mu je pisao letke u 

predizbornoj kampanji. Smatra da je gosp. Dalibor Horvatinec izabrani vijećnik od strane 

građana, te se time što je na njegovo mjesto došao gosp. Pipić obmanulo birače.  

M.Japjec – je rekao da je gosp. Horvatinec odstupio iz osobnih razloga. Mišljenja je da                 

je prema Poslovniku opozicija trebala dobiti potpredsjednika Vijeća i najmanje 12 vijećnika u 

Odborima, te se ne slaže sa dostavljenim prijedlozima. 

J.Pipić – je rekao da se nema namjeru opravdavati na načelnikovo pitanje, a stranka ima 

pravo predložiti bilo kojeg kandidata za vijećnika. 

M.Japjec – je pitao zbog čega u Odborima nije veća zastupljenost opozicije. 

I.Trgovec – je rekao da gosp. Pipić nije predložen jer se po stručnim znanjima i 

sposobnostima ne može uklopiti u rad radnih tijela Općinskog vijeća. Napomenuo je da gosp. 

Japjec nije dao nikakav protuprijedlog na izbor članova radnih tijela. 

M.Japjec – je rekao da nisu niti dobili priliku za protuprijedlog.  

D.Vulje – je rekao da je očito da pojedini vijećnici nisu upoznati sa Statutom i Poslovnikom, te 

zbog toga nisu iskoristili priliku za davanjem prijedloga za imenovanje radnih tijela. Svaki 

podnijeti prijedlog prosljeđuje se Vijeću na odlučivanje. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za Statut, Poslovnik i propise izaberu Ante Perić za predsjednika, 

Miroslav Božić i Bruno Perković za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek, Jasna 

Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Miroslav Božić, Bruno Perković, Ivica Piškor) i 4 „suzdržana“ 

glasa (Josip Vađić, Josip Pipić, Mladen Japjec, Josip Bradač) donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

Za predsjednika i članove Odbora za Statut, Poslovnik i propise biraju se: 

1. Ante Perić – predsjednik 

2. Miroslav Božić – član 

3. Bruno Perković – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za financije i proračun izaberu Nenad Maljković za predsjednika, 

Ljiljana Žuti i Bruno Perković za članove. 

J.Pipić – je rekao da se gosp. Maljković složio sa prijedlogom. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

Za predsjednika i članove Odbora za financije i proračun biraju se: 

1. Nenad Maljković – predsjednik 

2. Ljiljana Žuti – član 

3. Bruno Perković – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova izaberu Mladen Japjec za 

predsjednika, Josip Vađić i Miroslav Božić za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

Za predsjednika i članove Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova biraju se: 

1. Mladen Japjec – predsjednik 

2. Josip Vađić – član 

3. Miroslav Božić – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za gospodarski razvoj izaberu Nenad Maljković za predsjednika, 

Ante Perić i Bruno Perković za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj 

Za predsjednika i članove Odbora za gospodarski razvoj biraju se: 

1. Nenad Maljković – predsjednik 

2. Ante Perić – član 

3. Bruno Perković – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za komunalne djelatnosti izaberu Ivica Piškor za predsjednika, Ante 

Perić i Miroslav Božić za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek, Jasna 

Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Miroslav Božić, Bruno Perković, Ivica Piškor), 1 glasom 

„protiv“ (Josip Pipić) i 3 „suzdržana“ glasa (Josip Vađić, Mladen Japjec, Josip Bradač) donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti 

Za predsjednika i članove Odbora za komunalne djelatnosti biraju se: 

1. Ivica Piškor – predsjednik 

2. Ante Perić – član 

3. Miroslav Božić – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb izaberu Ante Perić za 

predsjednika, Miroslav Božić i Jasna Platužić za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek, Jasna 

Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Miroslav Božić, Bruno Perković, Ivica Piškor) i 4 „suzdržana“ 

glasa (Josip Vađić, Josip Pipić, Mladen Japjec, Josip Bradač) donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

Za predsjednika i članove Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb biraju se: 

1. Ante Perić – predsjednik 

2. Miroslav Božić – član 

3. Jasna Platužić – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje izaberu Ljiljana Žuti za 

predsjednika, Jasna Platužić i Miroslav Božić za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 9 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek, Jasna 

Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Miroslav Božić, Bruno Perković, Ivica Piškor, Josip Bradač) i 3 

„suzdržana“ glasa (Josip Vađić, Josip Pipić, Mladen Japjec) donijeli 
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Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje 

Za predsjednika i članove Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje biraju se: 

1. Ljiljana Žuti – predsjednik 

2. Jasna Platužić – član 

3. Miroslav Božić – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu izaberu Miroslav Božić za 

predsjednika, Bruno Perković i Mladen Japjec za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek, Jasna 

Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Miroslav Božić, Bruno Perković, Ivica Piškor, Josip Bradač, 

Josip Vađić, Mladen Japjec) i 1 „suzdržanim“ glasom (Josip Pipić) donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu  

Za predsjednika i članove Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu biraju 

se: 

1. Miroslav Božić – predsjednik 

2. Bruno Perković – član 

3. Mladen Japjec – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja da se u Odbor za predstavke, pritužbe i zamolbe izaberu Miroslav Božić za 

predsjednika, Bruno Perković i Ante Perić za članove. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek, Jasna 

Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Miroslav Božić, Bruno Perković, Ivica Piškor) i 4 „suzdržana“ 

glasa (Josip Vađić, Josip Pipić, Mladen Japjec, Josip Bradač) donijeli 

Zaključak 

o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke, pritužbe i zamolbe 

Za predsjednika i članove Odbora za predstavke, pritužbe i zamolbe biraju se: 

1. Miroslav Božić – predsjednik 

2. Bruno Perković – član 

3. Ante Perić – član 

Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Ad. 2). ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE 

STUPNIK 

D.Vulje – je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Stupnik. 

V.Nađi – je rekao da je sastav ostao u velikom dijelu isti u odnosu na prošlo imenovanje te 

predlaže da se Odluka usvoji u predloženom obliku.   

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o imenovanju 

članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Stupnik. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku 

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Stupnik. 

U Stožer zaštite i spašavanja Općine Stupnik imenuju se 

1. Vladimir Nađi, zamjenik općinskog  načelnika, za načelnika Stožera 

2. Ivan Klemenčić, predsjednik DVD-a Stupnik, za člana 

3. Josip Vađić, zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Stupnik, za člana 

4. Ivan Lončar, policijski službenik, za člana 

5. Željko Jakovac, upravitelj Vlastitog pogona Općine Stupnik, za člana 

6. dr. Evica Jurčević,  liječnica, Ordinacija opće medicine Stupnik, za člana 
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7. Dragana Bedenik, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Stupnik, za člana 

8. Pridruženi član:  predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 20:30 sati. 

 

KLASA: 021-01/13-01/5 

URBROJ: 238/28-13-2 

 

  OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 

 

Darko Vulje 

 


