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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK         

 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 12. studenog 2013. godine s 

početkom u 18:00 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, Nenad Maljković, Josip Bradač, Josip Vađić, Mladen Japjec. 

Nenazočni: / 

Ostali nazočni: 

Općinski načelnik Ivan Trgovec 

Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Nenad Franković, Miroslav Lončarić, Igor Klemenčić, Slavko Ćatić 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Anita Žugec, Koraljka Bjedov, 

Sanina Jambrek, Franjo Kajfeš. 

 

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

i utvrdio da sjednici prisustvuju svi vijećnici. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

0.  Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

     Aktualni sat 

1. Druge izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. 

godinu 

2. Odluka o drugim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Stupnik za 2013. godinu 

3. Odluka o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Stupnik za 2013. godinu 

4. Odluka o drugim izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu 

5. Odluka o drugim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu 

6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

7. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu 

8. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda 

9. Izvješće o radu načelnika za period siječanj-lipanj 2013. 

 

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. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je uputio upit članovima Općinskog vijeća o 

primjedbama na Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća. 
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Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na Zapisnik sa 4. sjednice, te su ga jednoglasno 

usvojili. 

 

Aktualni sat 

J.Vađić – je rekao da je na prošloj sjednici rečeno da je prijedlog prostornog plana predan 

Zagrebačkoj županiji te da ima odgovor od voditeljice Ureda za prostorno uređenje Zagrebačke 

županije iz kojeg je vidljivo da zahtjev za izdavanje mišljenja o konačnom prijedlogu nije 

zaprimljen. Zavod je za sada samo izvršio analizu plana u okviru savjetodavno stručne 

suradnje. Napomenuo je da se vijeću daju neistine i obmanjuje javnost. 

I.Trgovec – je rekao da je gosp. Lipovac dobio pozitivno mišljenje od Zagrebačke županije, a 

takvo se očekuje i od Ministarstva te da se nakon toga ide u sljedeću fazu donošenja.  

M.Japjec – zanima ga zbog čega se glavni kanali za odvodnju nisu prokopali i proširili kako 

ponovo ne bi došlo do poplava. 

V.Nađi – je rekao da je riješena problematika u ulici Kovačičko, međutim problem je u 

zemljištu koje je u privatnom vlasništvu preko kojeg se ne može rješavati problem odvodnje.  

N.Maljković – zanima ga da li su se radovi u Verničkoj ulici obavljali samo na javnom ili i 

privatnom zemljištu. Smatra da se radovi u Stupničkim Šipkovinama ne bi trebali započinjati 

pred zimu. 

F.Kajfeš – je odgovorio da su se radovi u Verničkoj ulici obavljali na Općinskom zemljištu koje 

je Ugovorom o odricanju postalo općinsko vlasništvo. Radovi u Stupničkim Šipkovinama se 

izvode kako bi tvrtka Kaić d.o.o. koja je podmirila komunalni doprinos za izgradnju dviju hala 

mogla dobiti uporabnu dozvolu, jer je rekonstrukcija ceste uvjet za dobivanje navedene 

dozvole. Sa tvrtkom je potpisan ugovor kojim tvrtka sudjeluje sa 50% svojih sredstava, a 50% 

se prebija sa komunalnim doprinosom. Zahvat je reguliran Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji, a zadužnice za dobro obavljeni posao su predane u Općinu.  

N.Maljković – zanima ga da li je studija o javnoj rasvjeti napravljena, koji je projektni 

zadatak, gdje će se iskoristiti, koliko je plaćena i da li se može dobiti na uvid. 

D.Vulje – je odgovorio da je studija izrađena, a projektni zadatak je bio da se utvrdi postojeće 

stanje javne rasvjete na području Stupnika. 

V.Nađi – je rekao da Zagrebačka županija predlaže jedinicama lokalne samouprave da 

naprave studije u cilju da se prijeđe na led rasvjetu. Potpisane su suglasnosti i s ostalim 

općinama. 

D.Vulje – je rekao da se kopija studije može dati vijećnicima, a cijena studije je iznosila oko 

30.000,00 kuna. 

I.Trgovec – je rekao da je Zagrebačka županija koordinator svim općinama i gradovima koje 

su potpisale sporazum vezan uz instrument pomoći ELENA. Studija koja je gotova također će 

koristiti za izradu studije koja će se koristiti za ELENA program. 

J.Pipić – zanima ga u kojoj je fazi rješavanje odvodnje (tok preko Pavlovićke, Verničke, 

Majdačke i Jugove ulice do Kostelnice). Napomenuo je da u proračunu nisu iskazana sredstva 

IPARD programa za GSK2. 

I.Trgovec – je odgovorio da iznos od 6.200.000,00 kuna kojim će se zatvoriti financijska 

konstrukcija izgradnje GSK2 neće biti uplaćen u proračun. Radovi će se plaćati po ovjerenim 

situacijama, a financijske konstrukcije se zatvaraju putem HBOR-a i APP-a. Sredstva iz mjere 

IPARD 301 se ne uplaćuju na račun jedinica lokalne samouprave.  

F.Kajfeš – je rekao da je 30.06. potpisan memorandum o razumijevanju, te je time projekt 

prošao na prijavi. Objavljen je natječaj u kojem su precizirani rokovi, shodno rokovima 11.11. 

održan je sastanak sa potencijalnim ponuditeljima s kojima se obišao teren. Rok za dostavu 

ponuda je 16.12.2013. Od konzultanata će se do kraja tjedna dobiti dokumentacija za 

pokretanje javne nabave za kredit.  

V.Nađi – je rekao da se vezano uz rješavanje odvodnje ponovo javlja problematika privatnog 

vlasništva. 

N.Maljković – zanima ga da li postoji kakav preduvjet da bi se dio izgrađene kanalizacije 

pustio u pogon, da li je potrebno još nešto napraviti u vezi izgradnje GSK2, da li se priprema 

sekundarna mreža i koji su predviđeni rokovi. 

F.Kajfeš – je odgovorio da je održan sastanak s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje i 

Hrvatskih voda gdje je postavljeno pitanje kada bi se mogao pustiti u pogon GSK1. Grad 

Zagreb za dio ispod petlje u Lučkom nema uporabnu dozvolu, a ista je uvjet da se GSK1 pusti 

u pogon. Vezano uz projekte, Općina ima građevinsku dozvolu za mrežu Gornji Stupnik i dio 
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Stupničkog Obreža. Napomenuo je da je danas proslijeđen dokument u Vodoopskrbu i 

odvodnju kojim će se regulirati status i krenuti s mogućnošću sufinanciranja od strane 

Hrvatskih voda vezano uz izgradnju mreže Gornji Stupnik. Za dva projekta su izdane lokacijske 

dozvole. Za Ulicu Sv.Benedikta je dobivena lokacijska dozvola za rekonstrukciju. Sa 

Županijskom upravom za ceste je dogovoreno da se iduće godine kreće s projektom za 

građevinsku dozvolu, s time da će Županijska uprava financirati projekt ceste, a Općina će 

financirati projekte svih potrebnih instalacija. 

N.Maljković – je zamolio da se vijećnicima da terminski plan izgradnje kanalizacije za idućih 

nekoliko godina.  

F.Kajfeš – je rekao da su rokovi promjenjivi, te ovise o više faktora (dobivanje sredstava od 

EU, Hrvatskih voda), planovi se mogu napraviti, ali uvjetno. 

V.Nađi – je rekao da je na GSK1 priključena svaka katastarska čestica, tako da se svako 

kućanstvo može odmah spojiti na sabirni kolektor, a na isti način će se izvoditi radovi i na 

GSK2. 

I.Trgovec – je rekao da je gosp.Poljak rekao da se priključenje očekuje u prvom kvartalu 

iduće godine (Ježdovečka, Gornjostupnička i Puškarićeva ulica).   

B.Perković – zanima ga da li je pripremljena natječajna dokumentacija koju je zatražio na 

uvid. 

K.Bjedov - je odgovorila da je dokumentacija pripremljena. 

M.Japjec – zanima ga da li ćemo konkurirati na novom natječaju za izgradnju škole 

31.12.2013. 

I.Trgovec – je rekao da smo se preko konzultantske kuće javili na prednatječaj Ministarstva 

regionalnog razvoja. Cijena projekta je iznosila 25.000,00 kuna. Pretpostavljalo se da projekt 

neće zadovoljiti, ali su dobivena određena mišljenja i upute od strane institucija koja mogu 

poslužiti u izradi narednih kvalitetnih projekata. Napomenuo je da Vlada nije donijela Strateški 

operativni program, stoga se za iduću godinu ne mogu niti očekivati nikakvi natječaji. Projekti 

se mogu pripremati eventualno za 2015. godinu. Ukoliko natječaj krajem godine ne bude 

raspisan nećemo moći niti konkurirati. 

B.Perković – zanima ga što je prednatječaj. 

I.Trgovec – je rekao da je prednatječaj raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja te će 

natječajnu dokumentaciju koja im je predana dati na uvid vijećnicima na sljedećoj sjednici. Cilj 

prednatječaja je smanjivanje troškova, ukoliko određene situacije nisu zadovoljavajuće da se u 

natječajnom postupku korigiraju. 

N.Maljković – je rekao da zahtjev u Ministarstvo nije predan.  

I.Piškor – je predložio da se zajedno krene na realizaciju određenih projekata, a ne da 

sjednica protekne u napadima, svađi i prozivkama.  

J.Bradač – zanima ga u čijem je vlasništvu parkiralište u Stupničkoobreškoj ulici i traži 

pismeni odgovor. 

I.Trgovec – je odgovorio da je zemljište u vlasništvu RH. 

J.Vađić – je pitao da li je u planu osnivanje mjesnih odbora. 

I.Trgovec – je rekao da trenutno za navedenim nema potrebe. 

M.Japjec – zanima ga da li vijećnici imaju pravo uvida u potrošnju sredstava koja se 

dodjeljuju udrugama te da li se uz izvješća predaju računi. 

A.Žugec – je odgovorila da udruge predaju polugodišnje izvještaje o poslovanju, izvješća se 

mogu dobiti na uvid. 

    

Ad. 1). DRUGE IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA 2013. GODINU S 

PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU 

D.Vulje – je rekao da su podnijeta četiri amandmana, od čega je jedan amandman podnio 

vijećnik J.Vađić, a tri amandmana vijećnik N.Maljković. 

D.Vulje – je zamolio A.Žugec da pojasni Odluku. 

A.Žugec – je pojasnila Druge izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2013. godinu s 

projekcijom za 2014. i 2015. godinu. 

D.Vulje – je zamolio N.Maljkovića da iznese stav Odbora za financije i proračun. 

N.Maljković – je rekao da članovi Odbora za financije i proračun sa 2 glasa „protiv“ nisu 

prihvatili prijedlog Drugih izmjena Proračuna Općine Stupnik za 2013. godinu s projekcijom za 

2014. i 2015. godinu. 
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Lj.Žuti – zanima ju na temelju kojih kriterija je došlo do smanjenja financiranja udrugama, 

obzirom da raspon smanjenja varira od 20-50%. 

A.Žugec – kriteriji su bili opravdani razlozi shodno redovnoj djelatnosti. 

J.Pipić – smatra da su pojedine udruge u nezavidnoj situaciji jer ne mogu dalje bez sredstava 

funkcionirati. Rekao je da je poznata situacija u državi, a slična je i na lokalnoj razini gdje je 

proračun smanjen u odnosu na prijašnje godine i slaže se za smanjenje financiranja za 

narednu godinu, ali je mišljenja da se do kraja godine ne treba ovoliko drastično smanjiti 

financiranje udrugama. 

I.Trgovec – je rekao da je prijedlog da se do kraja godine ne isplaćuju sredstva, a odmah 

početkom godine da se doznače sredstva iz proračuna za 2014. godinu. Uvjerenja je da će 

udruge moći premostiti preostalih mjesec i pol dana do isplate. Složio se sa gosp. Pipićem da 

će se morati smanjiti donacije za iduću godinu u odnosu na ovu godinu obzirom na smanjeni 

proračun. Rekao je da su udruge respektabilne te je napomenuo da se financiraju isključivo iz 

Općinskog proračuna, stoga bi se trebale aktivirati na javljanje natječaja za financiranje koje 

također raspisuje Županija, određena ministarstva i EU fondovi. Izuzetak je dobrovoljno 

vatrogasno društvo za koje je jedinica lokalne samouprave u zakonskoj obvezi prema Zakonu 

o vatrogastvu i Zakonu o vatrogasnoj djelatnosti financirati iz proračuna 3,84%. Rekao je da je 

Općina u vrijeme kada je proračun bio viši financirala DVD kao niti jedna jedinica lokalne 

samouprave u državi (izgradnja zgrade, nabava vozila i cjelokupne opreme, edukacija 

članova). Trenutno je proračun smanjen i sve udruge će trebati prilagoditi aktivnosti visini 

doniranih sredstava. Za NK Stupnik je uvjerenja da može završiti sezonu, ukoliko postoje 

kakva dugovanja ona se mogu podmiriti nakon što Općina donira sredstva početkom godine. 

Prema igračima ne postoje ugovorne obveze i potrebno je odrediti koji će se rang igrati ovisno 

o dodijeljenim sredstvima iz proračuna. 

V.Jambrek – je rekao da su stariji vijećnici upoznati s time da su pojedine udruge tražile 

isplatu sredstava tek krajem godine i uspjele financijski balansirati cijelu godinu sa 

ravnomjernim rasporedom trošenja sredstava. 

J.Pipić – se složio sa mišljenjem, ali se ne slaže sa drastičnim smanjenjem krajem godine. 

Lj.Žuti – zanima ju da li bi se financijski plan proračuna poremetio kada bi se svim udrugama 

smanjio iznos donacije u jednakom omjeru. Rekla je da KUD Kraluš ima planiranih aktivnosti 

za kraj godine koje vjerojatno u potpunosti neće moći realizirati.  

M.Japjec – je rekao da bi bilo potrebno ekvivalentno smanjiti i ostale stavke proračuna 

(socijalna skrb, jubilarne nagrade). 

I.Trgovec – je rekao da su se jubilarne nagrade isplatile početkom godine sukladno 

Kolektivnom ugovoru koji je na snazi. Socijalne prilike su teške i shodno tome se stavka 

proračuna nije smanjivala. Dotacije za udruge u ostalim općinama i gradovima Zagrebačke 

županije su daleko manje od iznosa koje Općina Stupnik dodjeljuje udrugama na svojem 

području.  

N.Maljković – napomenuo je da je prema polugodišnjem izvješću prihod od komunalnog 

doprinosa i naknade veći u odnosu na prošlu godinu 300.000,00 kuna, prihod od poreza 

100.000,00 kuna. Nenamjenski su utrošena sredstva i to je razlog rebalansa. Nije protiv da se 

smanje sredstva udrugama, ali argumentirano pojedinačno za svaku udrugu. Također se slaže 

da se krajem godine ne mogu smanjiti donacije udrugama. Mišljenja je da su se trebale 

smanjiti plaće, ako je potrebno i naknade za vijeća i odbore. Na stavci subvencije 

poduzetnicima nije ništa osigurano. Rekao je da su se pojedine udruge javile na natječaje 

ostalih institucija za sufinanciranje. Pitao je koja je osnovica za izračun dodjele sredstava DVD-

u. Tvrdi da je iznos koji se treba izdvojiti za financiranje rada društva 4,8%, a ne 3,8%,  

obzirom da je planirano za iduću godinu prihoda od poreza 8.500.000,00 kuna.   

D.Bedenik – je rekla da su plaće smanjene 14% u posljednje dvije godine.  

A.Žugec – je odgovorila da se DVD-u sredstva iz proračuna isplaćuju iz vlastitih prihoda i 

prihoda iz poreza. Napomenula je da se postotak (3,8%) uzima od izvršenja proračuna, a ne 

postotak (4,8%) od plana proračuna za iduću godinu.  

N.Maljković – je pitao da li vozilo spada pod redovnu djelatnost. Navodi da vozilo spada u 

dugotrajnu imovinu. Sredstva s kojima DVD raspolaže ostaju za podmirenje troškova energije, 

vode i goriva, a potrebna su dodatna sredstva za obavljanje redovne djelatnosti. 

I.Trgovec – je rekao da je vozilo sredstvo za obavljanje redovne djelatnosti. 
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N.Maljković – je rekao da su po određenim stavkama napravljena probijanja plana na 

polugodišnjem izvršenju, u materijalnim rashodima na stavci 32 proračuna je došlo do 

pogrešnog zbroja.  

A.Žugec – je odgovorila da su na nekim stavkama napravljena preknjiženja što će biti vidljivo 

i pojašnjeno u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna a da su neke stavke ostale probijene 

jer su isplaćene prema zaključku načelnika iz izvora proračunska zaliha.   

J.Vađić – je napomenuo da sredstva od 8.mj. za DVD nisu isplaćena iz proračuna. Dana 

25.10.2013. DVD je Općini predao dokument o stanju financija i operativnoj sposobnosti 

društva, zanima ga zbog čega navedeni materijal nije predan vijeću. U dokumentu se navodi 

sa koliko sredstva društvo raspolaže, da na računu nema sredstava za uredno vođenje 

društva, niti za pokrivanje troškova grijanja, struje i vode. Upitno je da li će se moći izlaziti na 

intervencije, kojih je u ovoj godini bilo 50. Naknade za izlazak na intervencije se ne isplaćuju, 

jedino se isplaćuje dnevnica za dežurstvo u iznosu od 100 kuna. Od ukupno osiguranih 

sredstava, oko 300.000,00 kuna odlazi na otplatu vozila, a društvu bi za normalno obavljanje 

djelatnosti trebalo još oko 450.000,00-500.000,00 kuna.  

I.Trgovec – je rekao da je u razgovoru gosp. Klemenčić rekao da je do kraja godine društvu 

potrebno 20.000,00 kuna da bi se pokrili troškovi. Predlaže da se društvu isplati 25.000,00 

kuna. 

N.Maljković – je rekao da gosp. Klemenčić stoji iza predloženog amandmana vijećnika 

J.Vađića. 

A.Perić – je pitao da li se od dvorana i prostora u DVD-u može pribaviti dodatni prihod.  

I.Piškor – je postavio pitanje u vezi mogućnosti djelovanja javne vatrogasne postrojbe u 

Stupniku koja bi bila korisnik županijskog proračuna. 

J.Vađić – je rekao da se može predati zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova, Državnoj 

upravi za zaštitu i spašavanje, ali je preduvjet da Općina osigura sredstva za financiranje. 

Napomenuo je da se od najma (repetitor TELE2) godišnje dobije oko 56.000,00 kuna, od 

osiguranja oko 9.000,00 kuna.  

M.Japjec – je rekao da svega 20% proračuna ostaje za kapitalne projekte. 

I.Trgovec – je predložio vijeću da usvoji prijedlog drugih izmjena Proračuna. Podnijeti 

amandmani se ne prihvaćaju, osim djelomičnog prihvaćanja amandmana J.Vađića na način da 

se DVD-u Stupnik odobri iznos od 25.000,00 kuna.  

J.Vađić – je rekao da iznos od 25.000,00 kuna nije dovoljan do kraja godine i predlaže da se 

usvoji amandman. 

A.Žugec – je rekla da će Općina podmiriti ratu za leasing za vatrogasno vozilo za 12. mjesec 

te dodatno isplatiti 25.000,00 kuna na račun DVD-a. 

N.Maljković – se također ne slaže sa načelnikovim prijedlogom jer je iznos nedovoljan. 

A.Žugec – je rekla da trenutno nema raspoloživih sredstava za isplatu u iznosu koji se 

amandmanom traži, a što se tiče troškova režija, novac je biti uplaćen odmah s početkom 

iduće godine te će se isti moći podmiriti. 

D.Vulje – je predložio stanku. 

Nakon stanke na sjednici vijeća je dogovoreno da će nastavak sjednice biti održan u utorak 

19.11.2013. godine s početkom u 18:00 sati. 

Sjednica je završila s radom u 21:00 sati. 
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Nastavak sjednice je održan u utorak 19. studenog 2013. godine s početkom u 18:10 sati u 

prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33. 

 

Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor, 

Vladimir Jambrek (18:15), Miroslav Božić, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Bruno 

Perković, Josip Pipić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Josip Vađić, Mladen Japjec. 

Nenazočni: / 

Ostali nazočni: 

Općinski načelnik Ivan Trgovec 

Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Miroslav Lončarić, Hrvoje Kostelac, Dalibor Horvatinec, Vlado Veljačić 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Anita Žugec, Koraljka Bjedov, 

Sanina Jambrek, Franjo Kajfeš. 

 

Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor koji je pozdravio 

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

za valjano održavanje sjednice. 

 

I.Piškor – je zamolio A.Žugec da pojasni Odluku. 

A.Žugec – je pojasnila Druge izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2013. godinu s 

projekcijom za 2014. i 2015. godinu. 

J.Pipić – je pitao da li je gđi.Božici Horvatinec isplaćena naknada vezana uz sudjelovanje na 

lokalnim izborima. 

D.Bedenik – je rekla da se pomoćnom osoblju uvijek isplaćuje naknada. 

N.Maljković – je zadovoljan predloženim izmjenama Proračuna i povlači svoje amandmane. 

I.Piškor – je rekao da se V.Jambrek priključio sjednici u 18:15 sati. 

J.Vađić – je povukao svoj amandman. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o drugim 

izmjenama Proračuna Općine Stupnik za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku 

o drugim izmjenama Proračuna Općine Stupnik za 2013. godinu s projekcijom za 

2014. i 2015. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 2). ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2013. GODINU 

D.Bedenik – je napomenula da će naredne odluke koje se nadovezuju na izmjene Proračuna 

biti usklađene prema izglasanoj Odluci o drugim izmjenama Proračuna. 

A.Perić – je predložio da pročišćeni tekst bude predočen vijećnicima na sljedećoj sjednici. 

I.Piškor – je zamolio F.Kajfeša da pojasni Odluku. 

F.Kajfeš – je pojasnio Odluku o drugim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

M.Japjec – je pitao koliko je energetska studija kvalitetna i opravdana te da li može poslužiti 

za konkuriranje na europskim fondovima. 

D.Vulje – je rekao da je studija kvalitetno izrađena. 

I.Trgovec – je rekao da je utvrđeno postojeće stanje, na ravnom krovu zgrade DVD-a je 

snimljen kapacitet koji iznosi otprilike 30KW, s time da je zgradu potrebno upisati u zemljišne 

knjige i potom će se moći ići na ESCO model. Studija će se moći iskoristiti za daljnje natječaje.  

V.Nađi – je rekao da je potpisan sporazum sa Zagrebačkom županijom vezan uz 

sufinanciranje eko rasvjete.  

M.Japjec – je rekao da bi češće trebalo održavati i ulagati u dječje igralište u Donjem 

Stupniku, spomenuo je da je utrošeno 85.000,00 kuna, a nije uloženo u novu opremu. 

J.Pipić – je rekao da je navedeni iznos utrošen na uređenje košarkaških igrališta na tri lokacije 

u Stupniku. 

N.Maljković – je rekao da je u odnosu na isti period prošle godine došlo do umanjenja od oko 

8.000.000,00 kuna, zanima ga da li će GSK odvodnje Gornji Stupnik biti izgrađen. Smatra da 

se dio radova mogao odraditi.  
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F.Kajfeš – je odgovorio da je u planu bilo sufinanciranje od Hrvatskih voda u iznosu od 

4.300.000,00 kuna i kredit od 2.325.000,00 kuna za IPARD program, s time da je 

1.000.000,00 kuna prenijeto iz prošle godine. Trenutno se radi na pripremi materijala za 

raspisivanje natječaja za kredit, obzirom da se 16.prosinca otvaraju ponude.  

N.Maljković – zanima ga da li je utrošeno 100.000,00 kuna na stavci za javnu rasvjetu, te na 

što se odnosi nova stavka u iznosu od 60.000,00 kuna vezana uz izradu projekata. 

A.Žugec – je rekla da je na stavci javne rasvjete utrošeno oko 30.000,00 kuna. 

F.Kajfeš – je odgovorio da se planirana sredstva od 60.000,00 kuna odnose na eventualno 

ugovaranje sa Županijskom upravom za ceste na ishođenje potvrde za glavni projekt i to na 

način da bi Županijska uprava za ceste sufinancirala izgradnju ceste, a Općina infrastrukturu. 

N.Maljković – zanimaju ga rokovi za realizaciju prostornog plana i da li će se napravljeni 

elaborat moći koristiti. 

I.Trgovec – je rekao da je u postupku donošenje novog Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji koji će se primjenjivati od 01.01.2014.godine. Do proljeća 2014.godine će biti dovršena 

izrada plana koji će, obzirom na donošenje novog Zakona, trebati određene korekcije i dopune, 

a možda će trebati provesti i novu raspravu. 

N.Maljković – zanima ga struktura troškova upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. 

F.Kajfeš – je rekao da je vezano uz izgradnju 3822 m GSK2 provedena bagatelna nabava u 

iznosu od oko 68.000,00 kuna, a snimku postojećeg stanja i elaborat usklađenja za upis u 

katastar i zemljišne knjige izrađuje tvrtka Geo bim d.o.o. 

A.Perić – je pitao na koji način se navedeno obračunava.  

F.Kajfeš – je odgovorio da je svaki upis specifičan, obzirom da je stvarno stanje na terenu 

različito od onog upisanog. 

I.Piškor - je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli 

zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o drugim izmjenama Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o drugim 

izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 

2013. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, D.Vulje, 

V.Jambrek, J.Platužić, I.Piškor) i 5 „suzdržanih“ glasova (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, 

J.Bradač) donijeli 

Odluku 

 o drugim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD. 3.) ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2013. GODINU 

I.Piškor – je zamolio A.Žugec da pojasni Odluku. 

A.Žugec – je pojasnila Odluku o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

I.Piškor – je opomenuo Vulje Darka. 

N.Maljković – je rekao da se po pitanju asfaltiranja cesta moglo više učiniti. Smatra da je 

nepotrebno podizati stavku za božićno ukrašavanje. 

I.Trgovec – je također mišljenja da postoji mogućnost poboljšanja efikasnosti pogona, te se u 

projekcijama plana za iduću godinu neće zanemariti dio plana koji nije uspio biti završen po 

ovogodišnjim programima. 

A.Perić – je rekao da je potrebno sanirati bankine u dijelu Stupničkoobreške ulice. Zanima ga 

da li je u projekciji proračuna plan izgradnje ostatka nogostupa u spomenutoj ulici. Osvrnuo se 

na problematiku nekontroliranih pražnjenja septičkih jama i odlaganja otpada na javnim 

površinama te apelira na komunalne redare da pojačaju nadzor. 

I.Piškor – je opomenuo Vulje Darka koji nije zatražio riječ. 

V.Nađi – je rekao da je Stupničkoobreška ulica županijska cesta, te je od njih nekoliko puta 

zatraženo da saniraju bankine, Vlastiti pogon je također nasipavao iste. 

J.Bradač – zanima ga gdje trenutno radi Vlastiti pogon, smatra da je potrebno asfaltirati 

preostale ulice u Stupničkom Obrežu. 

I.Piškor – je odgovorio da rade na mostu, kanalu prema ulici Selište. 
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I.Piškor – je opomenuo Vulje Darka i oduzeo mu riječ. 

D.Vulje – je napustio sjednicu u 19:10 sati. 

N.Maljković – je predložio da se udruge priključe akciji zbrinjavanja otpada. 

B.Perković – zanima ga da li se smanjuje izvor financiranja u odnosu na prošlu godinu na 

stavci komunalne naknade koja se troši za program održavanja komunalne infrastrukture. 

A.Žugec – je rekla da se smanjuje jer se smanjuju i rashodi u programu održavanja, a 

program je izbalansiran. 

J.Vađić – zanima ga da li je za nabavu kamenog materijala raspisan natječaj i koji je 

ponuditelj odabran, te da li dokumentaciju može dobiti na uvid. 

D.Bedenik – je odgovorila da se dokumentacija može dobiti na uvid. Natječaj je raspisan u 

dva otvorena postupka javne nabave i ugovor je sklopljen sa tvrtkom Smit commerce d.o.o. 

J.Bradač – zanima ga koliko je dovezeno kubika kamena ove godine. 

D.Vulje se priključio sjednici u 19:20 sati.  

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o drugim 

izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, D.Vulje, 

V.Jambrek, J.Platužić, I.Piškor) i 5 „suzdržanih“ glasova (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, 

J.Bradač) donijeli 

Odluku  

o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Stupnik za 2013. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD. 4.) ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI 

STUPNIK ZA 2013. GODINU 

I.Piškor – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o drugim izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini 

Stupnik za 2013. godinu. 

A.Perić – zanima ga koliko je sredstava do sada utrošeno. 

A.Žugec – je odgovorila da je utrošeno blizu 1.000.000,00 kuna. 

N.Maljković – smatra da je trebalo povećati stavku za asfaltiranje ulica kao što su se 

povećale i stavke u Programu socijalne skrbi. 

I.Piškor – je opomenuo Vulje Darka. 

I.Piškor – 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 Odluku o drugim izmjenama 

Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o drugim 

izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, D.Vulje, 

V.Jambrek, J.Platužić, I.Piškor) i 5 „suzdržanih“ glasova (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, 

J.Bradač) donijeli 

Odluku  

o drugim izmjenama Programa socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2013. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD. 5.) ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I 

ŠPORTU ZA 2013. GODINU 

I.Piškor – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o drugim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i 

športu za 2013. godinu. 

I.Piškor – 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 Odluku o drugim izmjenama 

Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu. 

D.Vulje je napustio sjednicu u 19:25 sati. 
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Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o drugim 

izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, 

J.Platužić, I.Piškor, N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, J.Bradač) i 1 „suzdržanim“ glasom 

(V.Jambrek) donijeli 

Odluku  

o drugim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD. 6.) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

I.Piškor – je dao riječ N.Maljkoviću da obrazloži predloženu točku dnevnog reda. 

N.Maljković – je rekao da je prijedlog podnesen iz razloga da se ljudima olakšaju troškovi 

legalizacije, stoga predlaže da se komunalni doprinos smanji za 50%. 

I.Trgovec – je rekao da su vijećnici dobili komparativni prikaz visine komunalnog doprinosa, a 

odnosi se na Samobor, Sv.Nedelju, Zagreb, Zaprešić i Stupnik iz kojeg je vidljivo da smo sa 

našom visinom komunalnog doprinosa apsolutno konkurentni. Napomenuo je da su 24 tužbe 

podnijete Ustavnom sudu vezano uz Zakon o legalizaciji, ukoliko sud odluči da je Zakon u 

skladu s Ustavom moći će se pristupiti određenim izmjenama na lokalnom nivou, imajući u 

vidu socijalnu osjetljivost i razradu dodatnih kriterija za davanje dopunskih olakšica. Ovdje se 

radi o pitanju ustavne jednakosti građana kao najviše vrijednosti ustavnog poretka, te će se 

nakon odluke suda moći raspravljati o postupku obračunavanja komunalnog doprinosa iz 

legalizacije.  

F.Kajfeš – je rekao da je Općina Stupnik 2011. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o 

komunalnom doprinosu kojom je smanjena naknada na pomoćnim i poljoprivrednim 

objektima. Napravljena je simulacija troškova legalizacije i redovnog postupka ishođenja 

dozvola te se zaključilo da su troškovi legalizacije manji. Zakon o legalizaciji također predviđa 

odgodu plaćanja komunalnog doprinosa na godinu dana, što se za osobe koje redovno ishode 

dozvole ne predviđa. Napomenuo je da bi navedeni prijedlog odluke imao za posljedicu 

smanjenje proračuna, te predložio da se eventualno razmisli o produljenju roka plaćanja 

komunalnog doprinosa. 

I.Trgovec – je predložio da se održi sastanak vijećnika i stručnih službi te da se razmotri u 

vezi određenih korekcija postojeće Odluke. 

D.Vulje se priključio sjednici u 19:35 sati. 

A.Perić – Mišljenja je da treba vidjeti mogućnost precizne formulacije cijene objekata, za 

određene objekte određenih namjena. Napomenuo je da je komunalni doprinos izvorni prihod. 

B.Perković – je rekao da se prihodi od doprinosa drastično smanjuju. Postupak legalizacije 

postojećih objekata je jeftiniji od postupka redovnog ishođenja dozvola za gradnju novih 

objekata, stoga se ne slaže da se ide u korist onima koji su nelegalno gradili time što će im se 

ionako već jeftinije obveze smanjiti u odnosu na osobe koje su na vrijeme podmirile sve 

obveze za komunalni doprinos. Iz komunalnog doprinosa se financira asfaltiranje, pa samim 

time bi se smanjila stavka u proračunu vezana uz asfaltiranje i onemogućili daljnji radovi.  

J.Bradač – je mišljenja da bi za poljoprivredne objekte naknada trebala iznositi 3,00 kune. 

M.Japjec – je rekao da se sa postupkom legalizacije očekuje veći broj zahtjeva, stoga je 

mišljenja da će se i prihodi povećati. Potrebno je dati priliku stanovnicima da legaliziraju 

pomoćne i poljoprivredne objekte. 

J.Pipić – je rekao da je potrebno ići na produljenje roka otplate i smanjenje doprinosa kako bi 

se privukli investitori. 

F.Kajfeš – je rekao da legalizacija traje svega dvije godine i treba razmišljati što sa iznosom 

doprinosa poslije toga. Do sada je predano 632 zahtjeva Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje, međutim postoji mogućnost da neke osobe od svojih zahtjeva odustanu.  

V.Jambrek – Zanima ga koliko je (od 632) zahtjeva obračunato i naplaćeno.  

F.Kajfeš – je rekao da nam je do sada Upravni odjel proslijedio 57 predmeta na obradu.  

N.Maljković – smatra da nema potrebe čekati odluku Ustavnog suda, u pola godine je 

utrošeno svega 200.000,00 kuna na radove koji se financiraju iz doprinosa i ne vodi se briga 

oko privlačenja investitora. 

I.Trgovec - je rekao da respektabilni investitor neće gledati na cijenu doprinosa, a područje 

Općine je na dobroj lokaciji. 
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I.Piškor - je opomenuo Vulje Darka. 

I.Piškor - je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti glasali sa 2 glasa „protiv“ i 

1 „suzdržanim“ glasom, ali su mišljenja kako bi mještanima trebalo pomoći vezano uz 

legalizaciju (popusti, rok otplate, kategorije stanovnika), s time da se ne ide na drastično 

smanjenje od 50%.  

I.Piškor – je opomenuo Vulje Darka i zamolio ga da se udalji zbog povrede reda na sjednici.    

D.Vulje je udaljen sa sjednice u 19:50 sati. 

A.Perić – je rekao da se u novoj odluci razmotre svi aspekti koji utječu na visinu doprinosa, ali 

da se pritom vodi računa o samom prihodu. Postupak legalizacije je trenutan, međutim vezano 

uz buduću gradnju treba voditi brigu da se ne koriste dvostruka mjerila i da se ne naruše 

ustavna prava. 

B.Perković – je rekao da su pojedini nelegalni objekti rađeni izvan propisanih standarda, 

postupkom legalizacije im se omogućuje legalizacija koju redovnom procedurom nikada ne bi 

mogli ishoditi. Samom idejom legalizacije osobama su dana nova prava, te se ne slaže da se 

ide dodatno u korist da im se smanji naknada. Određenim kategorijama se mogu odobriti 

popusti, ali navedeni prijedlog smanjenja je previsok.  

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o izmjeni odluke 

o komunalnom doprinosu.  

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, 

J.Pipić, J.Bradač) i 7 glasova „protiv“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković, V.Jambrek, 

J.Platužić, I.Piškor). 

Prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova. 

 

AD. 7.) ODLUKA O PRIJEVOZU PUTNIKA U JAVNOM PROMETU 

I.Piškor – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o prijevozu putnika u javnom prometu. 

D.Vulje se priključio sjednici u 20:05 sati. 

I.Piškor – 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 Odluku o prijevozu putnika u 

javnom prometu. Zanima ga da li postoji mogućnost da područje Stupnika uđe u prvu tarifnu 

zonu ZET-a. Mišljenja je da je predložena kazna preniska. 

N.Maljković – zanima ga da li je D.Vulje udaljen sa sjednice ili nije. 

I.Piškor – je zamolio Vulje Darka da napusti sjednicu.  

D.Vulje je napustio sjednicu u 20:10 sati.  

M.Japjec – je rekao da je u jutarnjim satima u autobusu prevelika gužva. Zanima ga da li je 

vozni red adekvatan i da li se može uvesti veći autobus ili međulinija u kritičnim momentima, 

te da li bi to bio općinski trošak.    

I.Trgovec – je rekao da prijevoz ZET-om podmiruje Općina iz proračuna. Vezano uz prvu 

tarifnu zonu može se uputiti prijedlog ZET-u koji o navedenom odlučuje. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Odluku o prijevozu 

putnika u javnom prometu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku  

o prijevozu putnika u javnom prometu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD. 8.) IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NAPLATE PRIHODA 

I.Piškor – je zamolio A.Žugec da pojasni Izvješće. 

A.Žugec – je pojasnila Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda. 

D.Vulje se priključio sjednici u 20:15 sati. 

F.Kajfeš je napustio sjednicu u 20:15 sati. 

A.Perić – zanima ga tko radi prijedlog za ovrhe. 

D.Bedenik – je odgovorila da se prijedlozi rade u Jedinstvenom upravnom odjelu. 

N.Maljković – je rekao da je bitno naplaćivati potraživanja na vrijeme, kasni se u reakciji s 

naplatom što dovodi do nemogućnosti naplate, pogotovo kada se radi o stečajnim postupcima i 

rokovima zastare. Potrebno je imati interni akt vezan uz postupak naplate i kontrole naplate 

prihoda. Sa 31.12.2012. postoji oko 6.000.000,00 kuna potraživanja. 
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A.Žugec – je rekla da će navedeni akt biti donesen, a opomene su poslane svim dužnicima. 

Vezano uz spomenutih 6.000.000,00 kuna potraživanja, 1.200.000,00 kuna su prihod 

Hrvatskih voda, 1.500.000,00 kuna se odnosi na komunalni doprinos koji nije bio u dospijeću, 

1.300.000,00 kuna je komunalna naknada od čega 400.000,00 kuna nije bilo u dospijeću. U 

bilanci su navedena potraživanja od kojih cjelokupan iznos nije prihod Općine. Konkretno kada 

se radi o naknadi za legalizaciju, prihod Općine je 30%, prihod Županije je 20%, 50% je 

prihod države, a sve se zadužuje i prikazuje kao potraživanje Općine. Stoga dug ne iznosi 

6.000.000,00 kuna. 

N.Maljković – je rekao da je naplata komunalne naknade za 2011.godinu bila 85%, 

upozorava da je potraživanje naraslo i potrebno je provoditi pravovremenu naplatu. 

I.Piškor – je zamolio Vulje Darka da napusti sjednicu.  

V.Jambrek – zanima ga postotak koji naplaćuje porezna uprava za ubiranje i naplatu 

općinskih poreza. 

A.Žugec – je odgovorila da Porezna uprava uzima 5% od naplaćenog. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je rekao da se po ovoj točki dnevnog reda 

ne glasa. 

Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

naplate prihoda. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

D.Vulje je napustio sjednicu u 20:25 sati. 

 

AD. 9.) IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2013. 

I.Trgovec – je rekao da daje nadopunu izvješću dokumentacijom koja je predočena 

vijećnicima, a odnosi se na postupak prijave projekta izgradnje škole koji je 15.04.2013.godine 

predan Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je rekao da se po ovoj točki dnevnog reda 

ne glasa. 

Članovi Općinskog vijeća su primili na znanje Izvješće o radu načelnika za period siječanj-

lipanj 2013. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

A.Perić – je rekao da predlaže novu točku dnevnog reda vezanu uz pitanje predsjedavanja 

predsjednika Općinskog vijeća, obzirom da je narušen dignitet vijeća i Općine. 

V.Jambrek – je rekao da se dopuna dnevnog reda predlaže na početku sjednice. 

D.Bedenik – je rekla da se dnevni red na kraju sjednice ne može dopunjavati novom točkom. 

 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 20:30 sati. 
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