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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK                       

      

 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 24. srpnja 2014. godine s 

početkom u 19:10 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, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić 

Nenazočni:   Mladen Japjec 

Ostali nazočni: Općinski načelnik Ivan Trgovec 

Djelatnici: Anita Žugec, Franjo Kajfeš, Dragana Bedenik, Dubravka Compagnoni 

 

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

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

valjano održavanje sjednice. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

0. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

Aktualni sat 

1. Zaključak o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća 

2. Zaključak o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

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 13. sjednice Općinskog vijeća. 

Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na Zapisnik sa 13. sjednice, te su ga usvojili sa 

11 glasova „za“ (A.Perić, M.Božić, Lj.Žuti, D.Vulje, N.Maljković, V.Jambrek, J.Vađić, J.Pipić, 

J.Bradač, I.Piškor, B.Perković) i 1 „suzdržanim“ glasom (J.Platužić). 

 

 

Aktualni sat 

J.Pipić – interesira ga da li je poduzeto što po pitanju škole. Mišljenja je da bi se na tu temu 

mogla održati neplaćena sjednica vijeće. Treba odlučiti gdje bi bila škola i da li bi se krenulo u 

otkup zemljišta.  

I.Trgovec – je odgovorio da je konstituirano Povjerenstvo koje radi bez naknade. 

Povjerenstvo je održalo jedan sastanak. Istaknuo je da je bio na državnom odvjetništvu, te da 

čeka njihov naputak. Za sada je postupio je po njihovom usmenom naputku. Napomenuo je da 
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imamo procjenu stalnog sudskog vještaka. Poslije godišnjeg početi ćemo pozivati ljude po 

procjeni. 

J.Pipić – interesira ga da li će se po pitanju lokacije za školu sastati vijeće ili će to odraditi 

povjerenstvo. 

I.Trgovec – je odgovorio da će lokaciju odrediti Općinsko vijeće. 

J.Pipić – je mišljenja da bi se vijeće trebalo što prije sastati i raspraviti o toj temi. 

I.Trgovec – se složio sa takvim razmišljanjem. 

N.Maljković – je rekao da se krenulo sa izmjenom krova na školi. Interesira ga da li je općina 

potpisala sporazum o sufinanciranji dijela radova ili će se napraviti samo onaj dio radova za 

koji ravnatelj ima osiguran novac. 

I.Trgovec – je odgovorio da što se tiče kompletne rekonstrukcije nije potrebna naša 

financijska pomoć. To će riješiti Grad Zagreb jer se radi o njihovoj školi.  

N.Maljković – istaknuo je da nema dosta novaca za cijeli krov, tako da ga interesira kako to 

da nije potrebna naša financijskan pomoć. 

I.Trgovec – je odgovorio da su to informacije iz neke druge ruke. 

N.Maljković – je rekao da ukoliko načelnik ima nove informcije neka upozna vijeće.  

I.Trgovec – je rekao da je odgovorio na pitanje. 

N.Maljković – interesira ga da li je općine donijela sve mjere koje je trebala u ovih godinu 

dana od početka primjene zakona vezano uz sortiranje otpada. 

I.Trgovec – je rekao da je u općini bila inspekcija, te da smo pokrenuli proces. Inspektor je 

zadovoljan putem kojim idemo. Napomenuo je da očekujemo da ćemo potpisati ugovor sa 

Čistoćom bez javnog natječaja. Čeka se još tumačenje pravnih službi Grada Zagreba. Po 

našem tumačenju neće biti potrebno raspisivanje natječaja.  

N.Maljković – interesira ga tumačenje čega je u pitanju. 

I.Trgovec – je rekao da je odgovorio na pitanje. 

N.Maljković – je rekao da se pita što će biti kada dođe inspekcija i ako nas kazni sa kaznama 

koje idu i do 300.000,00 kn. Smatra da se svi trebamo angažirati kako bi se izbjegla situacija 

u kojoj bi nas se moglo kazniti. 

I.Trgovec – je rekao da kazni neće biti. 

Lj.Žuti – napomenula je da će jesen brzo a sa njom i kiše, tako da ju interesira da li se planira 

čišćenje graba konkretno Balatin i Kostelnica. 

I.Trgovec – je odgovorio da je u planu Kostelnica nakon godišnjih odmora djelatnika 

komunalnog pogona, a u drugoj fazi će se riješiti i problem Balatina. 

I.Piškor – interesira ga da li načelnik zna gdje su točno Županijske vode koje čiste kanale i 

mjere, odnosno rade geodetske planove za održavanje kanala koji su njihovi. 

I.Trgovec – je rekao da ne zna o kojim se Županijskim vodama radi, te je zamolio gospodina 

Kajfeša da odgovori na pitanje.  

I.Piškor – je rekao da su već mjesec dana na terenu i čiste a nitko ništa ne zna. 

J.Pipić –interesira ga da li se pregovara sa Županijskim cestama o rekonstrukciji ulice Sv. 

Benedikta. 

F.Kajfeš – je odgovorio da se radi glavni projekt. Lokacijska dozvola je izdana, a Županijska 

uprava za ceste je ugovorila glavni projekt sa IPZ niskogradnjom za ishođenje građevinske 

dozvole. Ići će se u dvije faze kako bi se projekt mogao isfinancirati i to do Čepa i od Čepa, te 

je napomenuo da je unutra integriran i dio kanalizacije koja još nije isprojektirana. 

J.Pipić – interesira ga da li dio projekta koji se odnosi na knalizaciju moramo mi riješiti. 

F.Kajfeš – je odgovorio da smo obavezni sa 50% sredstava sudjelovati u projektu tako da 

smo dogovorili da će oni financirati kompletno projekt ceste i oborinske odvodnje, a fekalnu 

ćemo financirati mi. Napomenuo je da će to što se odnosi na projekt biti riješeno još ove 

godine. 

N.Maljković – je rekao da mu je na prošloj sjednici obečan pismeni odgovor, pa ga interesira 

da li je napisan. Podsjetio je i na plan rada komunalnog pogona koji još nije dobio. 

I.Trgovec – je rekao da je odgovor dobio gospodin Hrvoje Kostelac. 

N.Maljković – je zamolio pisani odgovor na svoje pitanje. 

I.Trgovec – je rekao da će dobiti pisani odgovor, a da će gospodin Jakovac dostaviti Plan 

komunalnog pogona. 

J.Vađić – je pohvalio I.Piškora predsjednika Komunalnog odbora jer je promptno reagirao 

vezano za oštečene lampe na koje je upozorio na prošloj sjednici vijeća. 

 



 

 
OPĆINSKO VIJEĆE – ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE                                                                                                                                          3 

 

 

 

Ad. 1). ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 

D.Vulje– je zamolio predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje da iznese stav odbora. 

J.Platužić -  je rekla da sjednici odbora nije prisustvovao član odbora Josip Bradač koji se 

ispričao. Nakon rasprave i razgovora sa gospodinom načelnikom članovi Odbora su 

jednoglasno donijeli Zaključak predložen od gospodina Trgovca kojim se Predlaže Općinskom 

vijeću da razrješi Ivicu Piškora sa funkcije Potpredsjenika Općinskog vijeća Općine Stupnik. 

D.Vulje – je otvorio raspravu. 

J.Pipić – interesira ga iz kojeg raloga je predloženo ovo razrješenje. 

I.Trgovec – je istaknuo da se ovdje radi o razrješenju gospodina Piškora sa funkcije 

potpredsjednika Općinskog vijeća. Napomenuo je da su razlozi opće poznati, a odnose se na 

19. prosinca, pa čak i 30. prosinca, a pogotovo na 10. lipnja. Istaknuo je da je procjenio da se 

na ovakav način ne može funkcionirati, te da vjeruje da je našao starog provjerenog partnera 

iz prošlog saziva vijeća gospodina Bradača. Istaknuo je da gospodina Piškora cijeni i 

simpatizira, ali da su se dogodile određene situacije koje se u ozbiljnim i korektnim odnosima 

ne mogu tolerirati.  

I.Piškor – je rekao da je svjestan nekih stvari ali smatra da je ovo kukavički napravljeno. 

Istaknuo je da je preko svega prešao. Rekao je da nikad nije nikome leđa okrenuo ali njegov 

rad i poštovanje te donošenje nekih njegovih odluka načelnik nije htio prihvatiti. Istaknuo je da 

je to načelnikova odluka i da će ju on prihvatiti. 

I.Trgovec – je rekao da je 19. prosinca gospodin Piškor bio suzdržan kod donošenja 

proračuna kao i gospodin Perković mada je sve bilo dogovoreno, te da je proračun jedva 

donesen 30. prosinca. Napomenuo je da je isforsirana odluka na sjednici 10. lipnja, te da 

gospodin Piškor nije ispoštovao dogovor prije sjednice. Istaknuo je da je to normalna sankcija 

u ovakvoj situaciji. Napomenuo je da su razlozi za ovo razrješenje odnosi koji se odnose na 

način i procedure donošenja određenih odluka.  

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Zaključak kojim se 

razrješuje Ivicu Piškora iz Stupnika, Donjostupnička 27 funkcije potpredsjenika Općinskog 

vijeća Općine Stupnik . 

Glasovanje članovi Općinskog vijeća: 6 glasova „za“ (A.Perić, J.Platužić, M.Božić, Lj.Žuti, 

D.Vulje, V.Jambrek) i 6 „suzdržanih“ glasova (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, I.Piškor, 

B.Perković). 

Prijedlog zaključka nije dobio potrebnu večinu glasova. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je istaknuo da potpredsjednik Općinskog vijeća I. 

Piškor nije smjenjen, tako da o slijedečoj točki ne treba raspravljati. 

 

Sjednica je završila s radom u 19:30 sati. 

 

KLASA: 021-01/14-01/7 

URBROJ: 238/28-01-14-2 

 

Po tonskom zapisu  

ZAPISNIK SASTAVILA 

   

Dubravka Compagnoni 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 

 

Darko Vulje 

 

   

 

 

 


