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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK                                   

  

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 13. svibnja 2014. 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, Ante Perić, Josip Pipić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Josip 

Vađić, Bruno Perković, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Mladen Japjec. 

Nenazočni:  

Ostali nazočni: 

Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Ivan Kučenjak 

Djelatnici: Anita Žugec, Franjo Kajfeš, Dragana Bedenik, Koraljka Bjedov, Željko Jakovac, 

Sanina Jambrek 

 

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 11. sjednice Općinskog vijeća 

Aktualni sat 

1. Odluka o zaduženju Općine Stupnik 

2. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge obvezatne preventivne deratizacije 

 

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 11. sjednice Općinskog vijeća. 

J.Pipić – je napomenuo da nije rekao da treća liga košta isto kao i niže rangirane lige. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 glasova „za“ (A.Perić, M.Božić, V.Jambrek, D.Vulje, 

N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, I.Piškor, B.Perković, J.Platužić) i 2 „suzdržana“ glasa 

(Lj.Žuti, M.Japjec) usvojili zapisnik sa 11. sjednice. 

 

Aktualni sat 

M.Japjec – zanima ga da li se može napraviti tematska sjednica vezana uz školu. Vezano uz 

procjenu zemljišta zanima ga koja je analiza procjena i što s time. 

V.Nađi – je rekao da će tematska sjednica biti održana nakon Dana Općine, na navedenoj 

sjednici će se dati obrazloženje vezano uz procjenu zemljišta. 
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M.Japjec – je pitao da li se na tematsku sjednicu planira pozvati predstavnike Grada Zagreba 

ili Zagrebačke županije. 

V.Nađi – je rekao da se za početak treba vijeće upoznati sa donošenjem odluke te odabrati 

lokaciju. Načelnik treba razgovarati sa županijskim pročelnikom za školstvo. 

N.Maljković – zanima ga koliko se puta sastalo povjerenstvo za izgradnju škole obzirom da je 

osnovano prije 6 mjeseci te što je zaključeno. 

V.Nađi – je rekao da se povjerenstvo nije sastalo. 

J.Pipić – je rekao da je bolje sastati se sa županom i njegovim zamjenicima. 

B.Perković – je napomenuo da tematska sjednica ne bi trebala završiti bez donošenja 

konkretnih odluka, kao prethodna sjednica vezana uz NK gdje je točka dnevnog reda završila 

na razgovoru. Mišljenja je da sjednici trebaju biti prisutne osobe koje su relevantne vezano uz 

izgradnju škole. 

V.Nađi – je rekao da je posljednja sjednica dala određene pokazatelje. Slaže se da vijeće i 

odbori trebaju raspraviti i donijeti odluku o odabiru lokacije nove škole kako bi se nakon toga 

moglo krenuti sa sastancima u Zagrebačkoj županiji koja je osnivač škola. 

M.Japjec – je rekao da postojeća škola pripada pod Grad Zagreb, zanima ga što s time. 

V.Nađi – je rekao da je osnivač područne škole Grad Zagreb. Ukoliko će se graditi nova škola 

na lokaciji postojeće, trebat će kontaktirati Grad Zagreb, donijeti adekvatnu odluku, te otkupiti 

dio zemljišta. 

N.Maljković – je rekao da se o navedenom na isti način raspravlja već 6-7 godina.  

V.Nađi – je rekao da je potrebno donijeti zaključak o lokaciji izgradnje, a nakon toga se 

pokreću daljnji postupci. 

J.Pipić – je rekao da je odluka o izgradnji donijeta u pretprošlom sazivu vijeća. Kako bi Grad 

Zagreb financirao dio (3/6) izgradnje krenulo se u rekonstrukciju postojeće škole. U 

navedenom periodu razgovaralo se i sa vlasnicima zemljišta vezano uz otkup te su isti bili 

voljni prodati. Nakon svih sastanaka i izrade idejnog rješenja odustalo se od daljnje realizacije 

projekta. Trenutno je puno teže dogovoriti sufinanciranje nego što je bilo u momentu kada se 

cjelokupan projekt pokretao. Mišljenja je da ne treba stalno premještati lokaciju nove škole i 

slaže se s postojećom jer se nalazi u središtu mjesta. 

V.Nađi – je rekao da je u idejnom rješenju bio predviđen jednosmjenski rad, ali je došlo do 

zakonskih promjena. Napomenuo je da je u razgovoru s pročelnikom za školstvo rečeno da 

takav način rada nije primjeren. U tom momentu stalo se sa daljnjim projektom izgradnje. 

Potrebno je ponovno pokrenuti spomenuti projekt. 

J.Pipić – je rekao da Grad Zagreb sada gradi školu sa jednosmjenskim radom. 

A.Perić – mišljenja je da je povjerenstvo kompetentnije da odradi preliminarne poslove poput 

odabira lokacije, također i Odbor za komunalne djelatnosti može dati određene prijedloge i 

mišljena. Nakon toga je trebalo izraditi procjenu zemljišta. Smatra da vijeće treba ostaviti 

pozitivnog traga za vrijeme mandata vezano uz izgradnju škole, groblja, reciklažnog dvorišta. 

Potrebno je ozbiljno odraditi posao, a ne da se na svakoj sjednici ponavljaju iste teme. 

M.Japjec – je rekao da mu je žao što povjerenstvo nije upoznato s procjenom zemljišta. 

Zanima ga tko je tražio i čemu je tražena studija vezana uz struju od tvrtke Elektro-

Performance d.o.o. koja je plaćena 62.000,00 kn. Koja joj je svrha. 

V.Nađi – je rekao da načelnik i predsjednik vijeća imaju ovlaštenje za poduzimanje određenih 

radnji. Tema o led rasvjeti je aktualna prema kojoj će općine i gradovi morati, u određenom 

dijelu, imati navedenu vrstu rasvjete. 

M.Japjec – je rekao da se navedena studija ne odnosi na led rasvjetu i pitao V.Nađija da li je 

upoznat s njom. 

V.Nađi – je rekao da je čuo za spomenutu studiju.  

M.Japjec – je zamolio da se zaključak studije umnoži i podijeli vijećnicima na idućoj sjednici 

kako bi vijećnici mogli razmisliti o smislenosti i zakonitosti studije. Rekao je da je u zaključku 

navedeno da li se u Stupniku smije na mrežu priključiti obnovljivi izvor energije. Postavio je 

pitanje da li navedeno uopće zanima Stupnik i da li je to nadležnost Općine Stupnik, 

distributera, izvođača ili bilo koga drugoga. Zamolio je da se načelnik pismeno očituje koja je 

svrha studije te da li je navedena bila potrebna. 

N.Maljković – je rekao da je prije 6 mjeseci Ž.Jakovac bio zamoljen da postavi ogledala i 

znakove. Zanima ga razlog zbog kojeg ogledala nisu postavljena na dva kritična mjesta u 

Donjem Stupniku (zavoj kod Hrženjaka i Lončarića). 
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Ž.Jakovac – je rekao da je Odbor za komunalne djelatnosti zaključio da ogledala na 

navedenim dvostrukim zavojima nemaju koristi. Znakovi upozorenja i ograničenja brzina su 

postavljeni.   

N.Maljković – je rekao da se ogledala mogu postaviti na postojeće stupove i da će imati 

koristi.  

I.Piškor – je rekao da je Odbor bio na terenu i zaključio da ogledala ni pod kojim kutom 

postavljanja neće koristiti sigurnosti prometa. Stup je postavljen daleko, stoga postavljanje 

ogledala nema smisla. 

A.Perić – je rekao da će Odbor ponovo izaći na teren i pokušati naći rješenje.  

N.Maljković – je mišljenja da navedeno mora rješavati upravitelj Vlastitog pogona, a ne 

Odbor za komunalne djelatnosti. 

J.Pipić – je rekao da je potrebno kupiti novi šator koji će služiti za potrebe Općine, obzirom da 

su dva postojeća u lošem stanju. Novi pokrov se može dati izraditi za postojeće konstrukcije.  

V.Nađi – se slaže s prijedlogom. 

I.Piškor – je rekao da je potrebno razmišljati o dugoročnijem rješenju (kupiti nepromočivo 

platno, a ne plastiku). 

N.Maljković – vezano uz plan asfaltiranja ulica izrađen od strane Odbora za komunalne 

djelatnosti, zanima ga da li je to službeni dokument te da li ga vijećnici mogu dobiti. 

I.Piškor – je rekao da vijećnici mogu dobiti plan rada za Vlastiti pogon. Napomenuo je da je 

ulica Javora asfaltirana, trenutno pogon kosi, a nakon toga se kreće s radovima u ulici Božići 

(odvojak), nakon toga slijede radovi u Gorenskoj ulici.  

N.Maljković – zanima ga da li je u Božićima prošla vodovodna mreža. 

V.Nađi – je potvrdno odgovorio. 

B.Perković – je rekao da je potrebno češće kositi dječja igrališta. 

J.Pipić – je predložio da bi trebalo pokositi igralište ispred crkve Sv.Ivana Nepomuka obzirom 

da je proštenje. 

F.Kajfeš – je rekao da će gosp.Cvetko pokositi.  

 

Ad. 1). ODLUKA O ZADUŽENJU OPĆINE STUPNIK 

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

A.Žugec – je pojasnila Odluku o zaduženju Općine Stupnik. 

Ž.Jakovac je napustio sjednicu u 18:45 sati. 

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

N.Maljković – je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli 

zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o zaduženju Općine Stupnik. 

Napomenuo je da je Odluka detaljna, ali ne bi trebalo nepripremljeno donositi odluke koje 

kasnije treba ispravljati i ponovo donositi.  

V.Nađi – je rekao da je prethodna odluka izglasana na vijeću trebala biti donijeta. 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o zaduženju Općine 

Stupnik. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku 

o zaduženju Općine Stupnik. 

 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 2). ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA NABAVU USLUGE OBVEZATNE PREVENTIVNE 

DERATIZACIJE 

D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o odabiru ponude za nabavu usluge obvezatne preventivne 

deratizacije. Napomenula je da je od 7 poslanih poziva za dostavom ponuda, ponudu predao 

jedino Eko Standard d.o.o.. Uvjete propisuje Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. 

J.Pipić – zanima ga od kada su članovi stručnog povjerenstva stručnjaci, osim 

gosp.Kučenjaka. 

D.Bedenik – je rekla da su godinama isti članovi povjerenstva. 

I.Kučenjak – je rekao da se radi o zdravstvenoj mjeri, pokušaju sprečavanja zaraznih bolesti. 

I.Piškor – je pitao koliko je ponuda zatraženo. 
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D.Bedenik – je rekla da je s povratnicama poslano 7 poziva na dostavu ponuda. 

I.Kučenjak – je rekao da 6 tvrtki nije predalo ponudu jer su propisani uvjeti i aparatura s 

kojom se radi. Većina tvrtki ne udovoljava uvjetima te zbog navedenog nisu niti predale 

ponude. Rekao je da se unutar ponude nalazi i dezinsekcija koju je moguće raditi ukoliko 

posjedujete atomizer koji vrijedi oko 3.500.000,00 kn. 

I.Piškor – zanima ga što je atomizer. 

I.Kučenjak – je rekao da je atomizer raspršivač za vanjske objekte. 

N.Maljković – zanima ga da li tvrtka koja se javila na poziv posjeduje atomizer obzirom da u 

materijalnoj imovini imaju 100.000,00 kn. 

I.Kučenjak – je rekao da ga tvrtka posjeduje. 

I.Piškor – zanima ga da li se trovanje vrši pšenicom ili blokovima. 

I.Kučenjak – je rekao da se stavlja žitni i parafinski mamak. 

J.Bradač – zanima ga zbog čega tvrtki Sani Tres d.o.o. nije poslan poziv te da li tvrtka Eko 

Standard d.o.o. postavlja otrov u kanale. 

I.Kučenjak – je rekao da je tvrtka u sve kanale postavljala parafinske blokove. 

J.Bradač – tvrdi da u kanale nije postavljan otrov. 

I.Kučenjak – je rekao da je prije 2 godine posao dobila firma od J.Bradača, predavši ponudu s 

nekorektnim trgovačkim cijenama, a u konačnici je naplatila 4.000,00 kn više od ostalih. 

M.Japjec – je rekao da je u Donjem Stupniku od više osoba potvrđeno da nisu zamijetile da 

su u kanalima ostavljeni mamci. Mišljenja je da nije istina da tvrtke nemaju sredstava i 

mogućnosti raditi dezinfekciju jer konkretno tvrtka Sanitacija d.d. ima visoke reference. 

Zanima ga zbog čega pozvane tvrtke nisu predale ponude. Jesu li uvjeti nepovoljni? Ne slaže 

se da jedna tvrtka određuje cijenu. Potrebno je kontaktirati tvrtke zbog čega im natječaj ne 

odgovara. 

D.Bedenik – je rekla da je tvrtka Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o. van 

postupka, u travnju dostavila ponudu. Nakon što im je upućen poziv za dostavom ponude u 

roku tvrtka se nije odazvala. 

M.Japjec – je rekao da gosp.Kučenjak lobira firmu koja je dostavila ponudu. 

D.Bedenik – je rekla da su u prijašnjim postupcima dostavljane najmanje 2-3 ponude. 

Napomenula je da uvjeti natječaja nisu promijenjeni te je uz poziv poslan i program Zavoda. 

B.Perković je napustio sjednicu u 19:15 sati. 

I.Kučenjak je napustio sjednicu u 19:15 sati. 

N.Maljković – se slaže s mišljenjem M.Japjeca vezano uz lobiranje. Također mu nije jasno da 

tvrtke nisu zainteresirane za posao. Zanima ga zbog čega se nije proveo javni natječaj. 

D.Bedenik – je rekla da je postupak propisan Odlukom o komunalnim djelatnostima.  

N.Maljković – je rekao da zakon dopušta javnu nabavu. 

D.Bedenik – je rekla da zakon ne dopušta javnu nabavu jer je deratizacija djelatnost koja se 

provodi sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Odluku o odabiru za 

spomenute djelatnosti donosi Općinsko vijeće. 

N.Maljković – je rekao da je propisano da se postupak provodi putem prikupljanja ponuda ili 

javnog natječaja. 

D.Bedenik – je rekla da se postupak, sukladno Odluci, provodi putem prikupljanja ponuda 

pisanim putem, slanjem poziva na najmanje pet ponuditelja, za vrijednost poslova koji u 

godišnjem iznosu ne prelaze 300.000,00 kn, te javnim natječajem kada vrijednosti poslova u 

godišnjem iznosu prelazi 300.000,00 kn. 

A.Perić – je pitao što u slučaju da stigne ponuda iznad 300.000,00 kn. 

D.Bedenik – je rekla da ne bi bila prihvatljiva jer je proračunom osigurano 150.000,00 kn. 

Ponudom su obuhvaćena oba postupka deratizacije, koja se provode u proljeće i jesen.  

V.Jambrek – je rekao da najniža cijena ne mora značiti da će se posao dobro obaviti. 

J.Bradač – je rekao da je najpoštenije radila tvrtka Sani Tres d.o.o. koju je kontrolirao kada je 

postavljala mamak u kanale. 

N.Maljković – je rekao da nije upoznat s načinom dijeljenja mamka. Sumnjivo mu je kako je 

samo jedna tvrtka dostavila ponudu. Predlaže da se pozivi dostave na više tvrtki. Potrebno je 

dobiti najmanje 2-3 ponude kako bi se mogla vidjeti stvarna tržišna cijena. 

I.Piškor – je rekao da je u njegovom poslovnom objektu tvrtka Sanitacija d.d. radila 

deratizaciju i dezinsekciju za iznos od 1.100,00 kn. Rekao je da se kutija s pšenicom od 500 g  
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može kupiti za 17,00 kn, a u ponudi je naveden iznos od 35,00 kn, zanima ga što će se 

stanovnicima dijeliti. 

J.Pipić – je rekao da je tvrtka Sani Tres d.o.o. odradila postavljanje mamka po kanalima dok 

ostale tvrtke navedeno nisu radile. Tvrtka Eko Standard d.o.o. je dijelila „krokete“ i pšenicu u 

količini koliko je pojedina osoba za svoj objekt tražila, dok su ostali dijelili daleko manje 

količinski. Cijene su bile podjednake. 

V.Jambrek – je rekao da je tvrtka iz Rijeke odradila dobar posao. 

A.Perić – zanima ga da li se nadzor provodi prije ili poslije deratizacije, gdje je ostavljan 

mamak, te da li se provjerava kvaliteta mamka. 

D.Bedenik – je rekla da nadzor obavlja Zavod za javno zdravstvo nakon deratizacije. 

V.Nađi – je rekao da je vrsta otrova propisana. 

V.Jambrek – je rekao da se iznese konkretan prijedlog jer se radi o ljudskom zdravlju. 

J.Pipić – je predložio da se odredi osoba kojoj će se platiti i koja će u tijeku deratizacije raditi 

kontrolu da li je otrov postavljen po kanalima i u kućanstvima. Predlaže J.Bradača ili 

D.Horvatineca. 

Lj.Žuti – je rekla da kvalitetu otrova ne može kontrolirati nitko osim Zavoda za javno 

zdravstvo. Zanima ju da li Općina ima ugovor sa Zavodom i kakav je postupak kontrole. 

D.Bedenik – je rekla da nemamo ugovor jer je njihova dužnost kontrolirati postupke 

deratizacije na terenu. Tvrtke koje se bave deratizacijom moraju imati posebne dozvole te 

koriste preparate koji su zakonski propisani. Nadzor može obaviti Zavod u tijeku postupka u 

slučaju sumnje. Tvrtka koja sklopi ugovor s jedinicom lokalne samouprave dužna je obavijestiti 

i podnijeti izvješće Zavodu o obavljanju deratizacije na određenom području.  

I.Piškor – zanima ga koji su kanali i gdje se oni nalaze u koje se postavlja otrov, obzirom da 

na području Stupnika ima 20000 m vodotokova i kanala.  

D.Bedenik – je rekla da se navedeno odnosi na sve kanale, odnosno mrežu kanala i otvorenih 

graba.  

J.Bradač – je rekao da je provjerio tvrtku iz Jastrebarskog koja prodaje elektromaterijal, a 

predala je ponudu. 

N.Maljković – je predložio vijeću da ne prihvati prijedlog odluke te da se postupak ponovi, 

sve dok se ne dobije više ponuda. 

V.Jambrek je napustio sjednicu u 19:40 sati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o odabiru ponude za 

nabavu usluge obvezatne preventivne deratizacije. 

Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 5 glasa „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, J.Platužić, 

D.Vulje) i 6 glasa „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, J.Bradač, I.Piškor). 

Prijedlog Odluke nije dobio potrebnu većinu glasova. 

 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 19:45 sati. 
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