REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 11. rujna 2014. godine s
početkom u 11:00 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, Ljiljana Žuti, Mladen Japjec, Jasna Platužić
Nenazočni:
Ostali nazočni: Općinski načelnik Ivan Trgovec, Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi
stanovnici Općine Stupnik: Lončarić Miroslav, Ivan Kučenjak, Joso Vranić, Ivan Japjec
Djelatnici: Anita Žugec, Franjo Kajfeš, Dragana Bedenik, Koraljka Bjedov, Željko Jakovac,
Dubravka Compagnoni
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje koji je pozdravio nazočne
i utvrdio da sjednici prisustvuju svi vijećnici (13), te je time postignut kvorum za valjano
održavanje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje predložio je sljedeći:
DNEVNI RED
0. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
Aktualni sat
1. Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
2. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća
3. Zaključak o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Vladimira Jambreka
4. Zaključak o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
5. Zaključak o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Ivice Piškora
6. Zaključak o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
7. Zaključak o razrješenju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
8. Zaključak o izboru predsjednika i članova Obora za izbor i imenovanja
9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje od 01.01.
2014. do 30.06.2014.
10. Zaključci o sklapanju Ugovora o darovanju u korist javnog dobra (puta) sa Ferometalpreradom d.o.o. i Ferometal-obradom d.o.o.
11. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
12. Izvješće o radu načelnika za period siječanj – lipanj 2014.
13. Zaključak o izboru predstavnika Općine Stupnik u udruzi LAG Sava
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje predloženi dnevni red.
N.Maljković –pitao je da li ima dodatnih prijedloga.
I.Piškor – interesira ga da li postoji nadopuna dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je odgovorio da nema dodatnih prijedloga.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.
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A.Perić – mišljenja je da je došlo do pogreške u proceduri oko donošenja dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je uputio upit članovima Općinskog vijeća o
primjedbama na zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na Zapisnik sa 14. sjednice, te su ga
jednoglasno usvojili.
Aktualni sat
N.Maljković – je napomenuo da je načelnika na prošloj sjednici vijeća rekao da škola nije
naša briga već briga Grada Zagreba. Istaknuo je da je to naša briga i zamolio je načelnika da
jedan dan ode do škole kako bi vidio kako izgledaju učionice zbog prokišnjavanja. Zamolio je
načelnika da razmotri sufinanciranje krova na školi.
I.Trgovec – je odgovorio da je u kontaktu sa gospodinom Šimovićem. Istaknuo je da će nam
ovih dana uputiti pisani dopis sa kalkulacijama u vezi narednih radova na sanaciji krova.
Napomenuo je da ćemo kroz rebalans osigurati sredstva za tu svrhu.
J.Pipić – je istaknuo da je cijela Gospodarska u mraku. Napomenuo je da je gospodin Jakovac
pojasnio da je potrebno zamijeniti kablove kojima je istekla garancija pa se kvare. Isto tako i
po Stupniku imamo lampi koje ne svijetle duže vrijeme. Smatra da onaj tko obilazi općinu i
prati stanje rasvjete treba biti ažurniji.
J.Platužić – je zamolila da se na autobusne nadstrešnice zalijepe folije kako bi se spriječilo
reflektiranje svjetala. Prilikom vožnje automobilom zbog refleksije vozač ima dojam da drugi
automobil ide na njega.
V.Nađi – smatra da u visini automobilskih sjetala trebalo zalijepiti folije.
I.Piškor – je rekao da je na Komunalnom odboru dogovoreno da će se trake sa općinskim
grbom zalijepiti do visine 100 ili 120 cm
V.Jambrek – je rekao da je vijećnik A.Perić prilikom donošenja Dnevnog reda spomenuo
proceduru, te ga vezano za to interesira kojim povodom smo dobili zapisnik sa 3. sjednice
Odbora za ozbor i imenovanje.
D.Bedenik – je pojasnila da je načelnik uputio inicijativu za sazivanje odbora prije sjednice, te
je iz tog razloga zapisnik vijećnicima uručen prije sjednice.
Ad. 1). ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
D.Vulje– je dao riječ predsjednici Odbora za izbor i imenovanje.
Jasna Platužić - je rekla da se danas sastao odbor, te da nažalost nije bio prisutan gospodin
Bradač jer je mislio da će se odbor održati u dvorani. Istaknula je da je zaprimila inicijativu
Općinskog načelnika Ivana Trgovca za razrješenje predsjednika Općinskog vijeća Darka Vulje,
te za izbor Brune Perkovića za predsjednika Općinskog vijeća. Razlog ovih prijedloga je
održavanje stabilnosti u radu Općinskog vijeća. Istaknula je da je odbor takav prijedlog
jednoglasno prihvatio i predlaže vijeću da donese takav Zaključak.
J.Pipić – je pitao da li Odbor za izbor i imenovanje predlaže gospodina Perkovića.
D.Bedenik – je odgovorila da je to prijedlog odbora.
N.Maljković - interesira ga zašto to nije ušlo u dnevni red.
I.Trgovec – je odgovorio da je to sastavni dio točke 2. Dnevnog reda.
N.Maljković – je istaknuo da jednom kada se Dnevni red donese nema više dopuna.
A.Perić – je napomenuo da je iz tog razloga i pitao za proceduru oko donošenja dnevnog
reda.
I.Trgovec – je pojasnio da će pod točkom izbor predsjednika biti dva prijedloga.
D.Bedenik – je rekla da je to amandman na prijedlog za izbor predsjednika vijeća.
N.Maljković – je pročitao iz članka 76. Poslovnika: „Predsjednik Općinskog vijeća unosi u
prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Općinskog vijeća koje su mu u rokovima i
na način predviđen Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji. „
Istaknuo je da prijedlog nije unesen.
M.Japjec – je istaknuo da prijedlog nije unesen u Dnevni red.
D.Bedenik – je pročitala članak 46. Poslovnika
N.Maljković – je pročitao članak 78. Poslovnika koji kaže na koji način se nadopunjava dnevni
red, te je istaknuo da nismo poštovali proceduru.
A.Perić – je rekao da je on to već istaknuo kod donošenja dnevnog reda. Smatra da nam
takvo donošenje Zaključaka može poslije pasti iz formalnih razloga.
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I.Trgovec – je istaknuo da će se pod drugom točkom dnevnog reda glasati o dva predložena
kandidata.
A.Perić – je mišljenja da je predsjednik trebao nadopuniti dnevni red.
I.Trgovec – je istaknuo da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje sastavni dio točke 2.
Dnevnog reda.
D.Bedenik – je podržala stav načelnika pročitavši iz članka 46. Poslovnika „Prijedlog za
izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi
samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.“
Napomenula da je ovdje amandman i prijedlog.
N.Maljković – je istaknuo da nismo raspravljali o amandmanu.
D.Bedenik – je rekla da je amandman ista činjenična osnova znači funkcija predsjednika
vijeća. Istaknula je da postoji jedan prijedlog i drugi protuprijedlog, odnosno amandman je
protoprijedlog na isto.
A.Perić – smatra da se tu radi o drugom problemu, odnosno prijedlog je trebalo unijeti u
Dnevni red.
N.Maljković - je pročitao članak 44. Poslovnika: „ Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik općinskog vijeća pozvat će
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u
prijedlog dnevnog reda sjednice općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.“
I.Trgovec – je rekao da je drugi prijedlog sastavni dio 2. točke Dnevnog reda. Istaknuo je da
kada dođemo na točku 2. on može i usmeno ponoviti svoj prijedlog.
N.Maljković – je istaknuo da se na Zaključak kakav je u točki 2. ne mogu podnositi
amandmani. Prijedlog odbora trebao je uči na dnevni red. A kada bi se i mogao smatrati
amandmanom članak 50. Poslovnika kaže: „Amandman koji je podnesen u roku postaje
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima
se suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.“
Istaknuo je da to niti kao amandman ne može proći jer nije u skladu sa člankom 50.
Poslovnika.
I.Trgovec – je zamolio D.Bedenik da pročita članak po kojem je prijedlog odbora sastavni dio
točke 2. Dnevnog reda.
D.Bedenik – je pročitala članak 46. Poslovnika: „Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga
akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije
održavanja sjednice.
Ako se prijedlogom općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi
samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga
prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i općinskom načelniku , ukoliko on
nije predlagatelj.“
N.Maljković – je rekao kada bi to i bio amandman nije ga podnio predlagatelj akta, niti ga je
podnio Odbor za Statut i s njima se suglasio predlagatelj akta, niti ga je podnio vijećnik ili
radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.
D.Bedenik – je istaknula da predlagatelj akta u slučaju izbora predsjednika vijeća su: 5
vijećnika ili Odbor za izbor i imenovanje.
N.Maljković – je rekao da taj prijedlog nije ušao na Dnevni red.
A.Perić – smatra da je prijedlog trebao uči na dnevni red.
I.Trgovec – je rekao da je prijedlog odbora sastavni dio točken 2.
N.Maljković – je istaknuo da je predlagatelja odnosno 5 vijećnika trebalo pitati odnosno tražiti
suglasnost da li to može postati sastavni dio 2. točke.
I.Trgovec – je rekao da druga točka ima dva prijedloga od dva predlagatelja.
N.Maljković – je rekao da je člancima Poslovnika pobio sve članke na koje se načelnik i
D.Bedenik pozivaju.
I.Trgovec – je rekao da je u skladu sa člankom 46. prijedlog odbora sastavni dio točke 2.
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D.Bedenik – je pročitala članak 46. Poslovnika i istaknula da se radi o prijedlogu u obliku
amandmana koji je sastavni dio točke 2.
N.Maljković –je rekao da nigdje ne piše da odbor može davati amandmane. Smatra da je to
trebala biti posebna točka.
Predsjednik Općinskog vijeća D.Vulje je rekao da ćemo napraviti kratku pauzu.
Pauza od 11.33 sati do 11.55 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća D.Vulje je otvorio raspravu po točki dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Zaključak kojim se
razrješuje Darko Vulje iz Stupnika, Sv. Benedikta 3, funkcije predsjednika Općinskog vijeća
Općine Stupnik s danom 11.09.2014.
Članovi Općinskog vijeća su
11 glasova „za“ (A.Perić, M.Božić, Lj.Žuti, J.Platužić,
N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, I.Piškor, B.Perković, M.Japjec) i 2 „suzdržana“ glasa
(V.Jambrek, D.Vulje) donijeli
Zaključak
kojim se razrješuje Darko Vulje iz Stupnika, Sv. Benedikta 3, funkcije predsjednika
Općinskog vijeća Općine Stupnik s danom 11.09.2014.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
D.Vulje je zamolio Potpredsjednika Općinskog vijeća V.Jmbreka da nastavi sa vođenjem
sjednice.
V.Jambrek – se pozvao na članak 80. Poslovnika, te je rekao da iz osobnih razloga i
privremenih tegoba nije u mogučnosti voditi sjednicu. Napomenuo je da o tome nije bio
obaviješten prije sjednice.
D.Vulje je zamolio Potpredsjednika Općinskog vijeća I.Piškora da nastavi sa vođenjem
sjednice.
Ad. 2). ZAKLJUČAK O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
I.Piškor – je rekao da imamo prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća bira
N.Maljković i prijedlog da se izabere B.Perković s potpisima 5 vijećnika.
N.Maljković – je zamolio da se vijećnicima podijeli prijedlog kako bi vidjeli o čemu se točno
radi.
Nakon što su vijećnici dobili prijedlog I.Piškor je otvorio raspravu.
N.Maljković – interesira ga što se točno predlaže.
D.Bedenik – je odgovorila da je to amandman na prijedlog da se za predsjednika izabere
Nenad Maljković. Napomenula je da je pismeni oblik kako bi se vidjelo da prijedlog ima 5
potpisa vijećnika, a 5 vijećnika može podnijeti i usmeni amandman na sjednici.
N.Maljković – je rekao da se vijećnici trebaju izjasniti da li pet vijećnika može podnijeti
amandman na prijedlog točke broj 2.
Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je zamolio vijećnike da se izjasne da li su
suglasni da vijećnici A.Perić, M.Božić, Lj.Žuti, J.Platužić, V.Jambrek, D.Vulje podnesu
amandman na prijedlog 2. točke dnevnog reda.
Glasovanje članova Općinskog vijeća: 6 glasova „za“ (A.Perić, M.Božić, Lj.Žuti, J.Platužić,
V.Jambrek, D.Vulje)
Vijećnici nisu dali suglasnost za podnošenje amandmana.
I.Piškor – je otvorio raspravu.
I.Trgovec – je istaknuo da vijeće ima prijedlog Odbora za izbor i imenovanje o kojem je
zamolio predsjedavajućeg i predlagatelje da glasaju.
I.Piškor – je odgovorio da taj prijedlog nije uvršten u dnevni red.
I.Trgovec – je rekao da je to sastavni dio točke 2.
I.Piškor – je rekao da su vijećnici Perić, pa Piškor, pa Maljković upozoravali da nismo točku
uvrstili na dnevni red.
I.Trgovec – je rekao da to nije zapreka da se glasuje o prijedlogu Odbora za izbor i
imenovanje.
B.Perković – je rekao da odbor nije dao prijedlog na dnevni red, te da odbor to može
predložiti na drugoj sjednici.
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Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivica Piškor je dao na glasanje Zaključak kojim se
izabire Nenad Maljković iz Stupnika, Donjostupnička 49, za predsjednika Općinskog vijeća
Općine Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su sa 7 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač,
I.Piškor, B.Perković, M.Japjec), 5 glasova „protiv“ (A.Perić, M.Božić, Lj.Žuti, J.Platužić, D.Vulje)
i 1 „suzdržanim“ glasom (V.Jambrek) donijeli
Zaključak
kojim se izabire Nenad Maljković iz Stupnika, Donjostupnička 49, za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Stupnik.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
N.Maljković– se zahvalio na povjerenju, te je izrazio želju o dobroj budućoj suradnji.
Ad. 3). ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
VLADIMIRA JAMBREKA
N.Maljković – je otvorio raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se
razrješuje Vladimir Jambrek iz Stupnika, Sv. Benedikta 33, funkcije potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Stupnik s danom 11.09.2014.
Članovi Općinskog vijeća su sa 7 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač,
I.Piškor, B.Perković, M.Japjec), 4 glasa „protiv“ (M.Božić, Lj.Žuti, J.Platužić, D.Vulje) i 2
„suzdržana“ glasa (V.Jambrek, A.Perić) donijeli
Zaključak
kojim se razrješuje Vladimir Jambrek iz Stupnika, Sv. Benedikta 33, funkcije
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stupnik s danom 11.09.2014.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 4). ZAKLJUČAK O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
STUPNIK
N.Maljković– je rekao da je prijedlog da se za potredsjednika Općinskog vijeća Općine
Stupnik bira Josip Bradač, te je otvorio raspravu .
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se
izabire Josip Bradač iz Stupnika, Pavlovićka 1, za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač,
I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, V.Jambrek), 4 glasa „protiv“ (Lj.Žuti, J.Platužić, A.Perić,
D.Vulje) i 1 „suzdržanim“ glasom (M.Božić) donijeli
Zaključak
kojim se izabire Josip Bradač iz Stupnika, Pavlovićka 1, za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Stupnik.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 5). ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA IVICE
PIŠKORA
N.Maljković– je rekao da je prijedlog da se Ivica Piškor razrješi sa dužnosti potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Stupnik, te je otvorio raspravu .
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se
razrješuje Ivica Piškor iz Stupnika, Donjostupnička 27, funkcije potredsjednika Općinskog
vijeća Općine Stupnik s danom 11.09.2014.
Članovi Općinskog vijeća su sa 9 glasova „za“ (M.Božić, V.Jambrek, N.Maljković, J.Vađić,
J.Pipić, J.Bradač, I.Piškor, B.Perković, M.Japjec), 1 glasom „protiv“ (A.Perić) i 3 „suzdržana“
glasa (Lj.Žuti, J.Platužić, D.Vulje) donijeli
Zaključak
kojim se razrješuje Ivica Piškor iz Stupnika, Donjostupnička 27, funkcije
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stupnik s danom 11.09.2014.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 6). ZAKLJUČAK O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
STUPNIK
N.Maljković– je rekao da je prijedlog da se za potredsjednika Općinskog vijeća Općine
Stupnik bira Bruno Perković, te je otvorio raspravu .
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se
izabire Bruno Perković iz Stupnika, Gorenska 19, za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač,
I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, V.Jambrek), 1 glasom „protiv“ (A.Perić) i 4 „suzdržana“ glasa
(Lj.Žuti, J.Platužić, D.Vulje, M.Božić) donijeli
Zaključak
kojim se izabire Bruno Perković iz Stupnika, Gorenska 19, za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Stupnik.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 7). ZAKLJUČAK O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
N.Maljković– je rekao da je prijedlog da se razrješe J.Platužić kao predsjednik, te Lj.Žuti i
J.Bradač kao članovi Odbora za izbor i imenovanje, te je otvorio raspravu.
B.Perković – je rekao da je današnji postupak neprimjeren gdje je član odbora J.Bradač bio
nazočan u dvorani i čekao početak odbora. Smatra da je red da predsjednik sakupi svoje
članove.
J.Platužić – je rekla da se do sada svaki odbor održavao gore u općini, te je zato i ona danas
došla gore. Rekla je da je pogledala u kancelarije i vidjela da je sve spremno u kancelariji
gospodina Jakovca. Istaknula je da nikada nije tražila po zgradi članove odbora.
M.Božić – je rekao da gospodin Bradač nije prvi put ovdje da se ne bi mogao snaći.
J.Bradač – smatra da ga se trebalo obavijestiti.
N.Maljković – je rekao da je došlo do nesporazuma. Smtra da se moglo potražiti gospodina
Bradača jer nije se jednom čekalo nekog člana odbora.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se
rezrješuje J.Platužić kao predsjednica, te Lj.Žuti i J.Bradač kao članovi Odbora za izbor i
imenovanje.
Članovi Općinskog vijeća su sa 7 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač,
I.Piškor, B.Perković, M.Japjec), 4 glasa „protiv“ (M.Božić, V.Jambrek, D.Vulje, A.Perić) i 2
„suzdržana“ glasa (Lj.Žuti, J.Platužić) donijeli
Zaključak
kojim se rezrješuje J.Platužić kao predsjednica, te Lj.Žuti i J.Bradač kao članovi
Odbora za izbor i imenovanje.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 8). ZAKLJUČAK O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
N.Maljković– je rekao da je prijedlog da se izaberu J.Pipić za predsjednika, te M.Božić i
J.Bradač za članove Odbora za izbor i imenovanje, te je otvorio raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se
imenuju J.Pipić za predsjednika, te M.Božić i J.Bradač za članove Odbora za izbor i
imenovanje.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (V.Jambrek, N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić,
J.Bradač, I.Piškor, B.Perković, M.Japjec), 4 glasa „protiv“ (Lj.Žuti, J.Platužić D.Vulje, A.Perić) i
1 „suzdržanim“ glasom (M.Božić) donijeli
Zaključak
kojim se imenuju J.Pipić za predsjednika, te M.Božić i J.Bradač za članove Odbora za
izbor i imenovanje.
Zaključak se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad. 9). POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA
RAZDOBLJE OD 01.01. 2014. DO 30.06.2014.
N.Maljković –je dao riječ A.Žugec.
A.Žugec je pojasnila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje
od 01.01. 2014. do 30.06.2014.
N.Maljković – je istaknuo da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno dali
pozitivno mišljenje o ovom izvještaju, te je otvorio raspravu.
N.Maljković – je rekao da je na odboru postavljeno pitanje vezano za zatezne kamate.
Objašnjeno je da se radi o zateznim kamatama dosuđenim tvrtki Infopal. Interesira ga o čemu
se točno radi, zbog čega se išlo u spor, te kolika je glavnica i kolike su kamate.
I.Trgovec - je odgovorio da se radi o sporu sa tvrtkom Infopal. Istaknuo je da se radi o
radovima koji nisu izvedeni. Postupak i spor su u toku, a po privremenoj mjeri po rješenju
suda taj novac je rezerviran na posebnom računu u FINI. Glavnica je oko 56.000,00 kn plus
kamate. Spor se vuće iz 2009. godine. Radi se o radovima koji nisu naručeni niti izvedeni, a
fakturirani su negdje u veljači 2009. nakon isteka ugovora koji je vrijedio do 31.12.2008.
Pojasnio je da je sud dosudio privremenu mjeru, a postupak dalje teče.
N.Maljković – interesira ga da li su ti radovi napravljeni.
I.Trgovec – je odgovorio da ti radovi nisu napravljane i da će se to i dokazati.
J.Pipić – je istaknuo da su ti radovi napravljeni i to prije isteka ugovora odnosno u 2008.
godini. Prvi račun je bio napravljen prije kraja prosinca, ali ga načelnik nije potpisao zbog
svojih razloga, a na kraju je račun kao ispostavljen u veljači.
I.Trgovec – je istaknuo da su fakture podnošene naknadno, van roka, tijekom veljače kada se
to nije moglo knjižiti na 2008. godinu.
J.Pipić – je rekao da djelatnici općine znaju da je prva faktura ispostavljena prije nove godine.
I.Trgovec – je odgovorio da je faktura koja je ispostavljena za izvedene radove i plaćena.
N.Maljković – je rekao da će sud odlučiti. Napomenuo je da ćemo ukoliko izgubimo spor
platiti još 50.000,00 kn zateznih kamata nepotrebnog troška općini.
N.Maljković – je napomenuo da je na odboru postavljeno pitanje vezano za Prostorni plan. Na
stavci postoji izvršenje 53.00,00 kn. Interesira ga kada će se donijeti Prostorni plan, te koliko
smo novaca potrošili na Prostorni plan u zadnjih nekoliko godina. Napomenuo je da smo zadnji
Prostorni plan donijeli prije više od 10 godina.
I.Trgovec – je odgovorio da je prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana u tijeku i doći će
ponovo kao konačni prijedlog na raspravljanje vijeću vjerojatno već na iduću sjednicu tokom
desetog mjeseca.
N.Maljković – zanima ga zbog čega su zatezne kamate knjižene na dvije stavke na
proračunsku pričuvu i na stavku zatezne kamate. Interesira ga koliki je točno iznos.
A.Žugec – je rekla da se radi o 47.000,00 kn. Proračunska pričuva ne postoji više kao konto,
ali postoji proračunska pričuva kao izvor financiranja i mora se kao izvor prikazati. Unutar
47.000,00 zapravo je 29.000,00 kn sa pričuvom.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje od 01.01. 2014. do 30.06.2014.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje od 01.01.
2014. do 30.06.2014.
Izvještaj se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 10). ZAKLJUČCI O SKLAPANJU UGOVORA O DAROVANJU U KORIST JAVNOG
DOBRA (PUTA) SA FEROMETAL- PRERADOM D.O.O. I FEROMETAL-OBRADOM D.O.O.
N.Maljković–je dao riječ K.Bjedov.
K.Bjedov – je pojasnila zaključke o sklapanju Ugovora o darovanju u korist javnog dobra
(puta) s Ferometal-preradom d.o.o. i Ferometal-obradom d.o.o. Istaknula je da se radi o
Domovićevoj ulici. Napomenula je da je na odboru postavljeno pitanje da li snosimo kakve
troškove. Istaknula je da se odriču bez naknade, te da u članku 6. stoji da sve troškove, koji bi
mogli nastati u vezi sa ovim ugovorima, snosi darovatelj. Općina Stupnik nema troškova sa
stanovišta ovog darovanja.
M.Japjec – je napomenuo da je jučer prolazio tom lokacijom i da teren na tom mjestu lagano
„visi“. Nekad je tu bila trava te se voda drenirala u zemlju. Sada je navezen put i za vrijeme
proloma oblaka voda se obilno slijeva na cestu. Uskoro će krenuti niske temperature i

OPĆINSKO VIJEĆE – ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE

7

smrzavanje i na tom mjestu ćemo imati problema ukoliko se ne stave cijevi. Istaknuo je da
treba na to obratiti pažnju.
N.Maljković – je rekao da se na nacrtu vidi parcela 2727/3 na kojoj je trafostanica. Interesira
ga da li će to izgledati tako da ćemo proširiti put, pa će onda biti trafostanica, pa ćemo se
ponovo vratiti sa putem ili će se odraditi na način da put bude u jednoj ravnini.
K.Bjedov – je rekla da se oni odriču dijelova svojih parcela. Istaknula je da je to problem koji
nam se stalno javlja. Kada netko gradi onda je to vrijeme da se mora odreči u korist puta kako
bi se postigla širina prema prostornom planu. Tko ne gradi i ne mora se odricati kod njega
ostane postoječa širina puta.
F.Kajfeš – je rekao da kada bi općina išla na rekonstrukciju Domovićeve ulice, pa napravila
projekt i lokacijsku dozvolu onda bi mogli ići oni koji se ne odriču na otkup ili izvlaštenja.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se daje
odobrenje za sklapanje Ugovora o darovanju u korist javnog dobra (put) i to 28/611 dijela
nekretnine z.k.č. broj 2722/2 k.o. Stupnik u površini od 28 m² u korist z.k.č. br. 2720 k.o.
Stupnik – javno dobro – put između Ferometal-obrada d.o.o., Gornji Stupnik, Domovićeva 3 i
Općine Stupnik s druge strane i Zaključak kojim se daje odobrenje za sklapanje Ugovora o
darovanju u korist javnog dobra (put) i to 5/606 dijela nekretnine z.k.č. broj 2727/2 k.o.
Stupnik u površini od 5 m² u korist z.k.č. br. 2720 k.o. Stupnik – javno dobro – put između
Ferometal-prerada d.o.o. Gornji Stupnik, Domovićeva 3 i Općine Stupnik s druge strane.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Zaključak
kojim se daje odobrenje za sklapanje Ugovora o darovanju u korist javnog dobra
(put) i to 28/611 dijela nekretnine z.k.č. broj 2722/2 k.o. Stupnik u površini od 28
m² u korist z.k.č. br. 2720 k.o. Stupnik – javno dobro – put između Ferometal-obrada
d.o.o., Gornji Stupnik, Domovićeva 3 i Općine Stupnik s druge strane.
Zaključak
kojim se daje odobrenje za sklapanje Ugovora o darovanju u korist javnog dobra
(put) i to 5/606 dijela nekretnine z.k.č. broj 2727/2 k.o. Stupnik u površini od 5 m²
u korist z.k.č. br. 2720 k.o. Stupnik – javno dobro – put između Ferometal-prerada
d.o.o. Gornji Stupnik, Domovićeva 3 i Općine Stupnik s druge strane.
Zaključci se privijaju ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad. 11). ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA I
NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA
N.Maljković –je dao riječ A.Žugec.
A.Žugec je pojasnila Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim
vijećnicima
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o
raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 12). IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD SIJEČANJ – LIPANJ 2014.
N.Maljković– je rekao da su vijećnici u materijalima dobili Izvješće o radu načelnika za period
siječanj – lipanj 2014. godine. Istaknuo je da se ovo izvješće prima na znanje, te da se o
njemu ne glasa. Dao je riječ Općinskom načelniku.
I.Trgovec – je rekao da je izvješće dano u pisanom obliku, te ga ne treba posebno
obrazlagati.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je konstatirao da je Izvješće o radu
načelnika za period siječanj – lipanj 2014. godine primljeno na znanje Općinskog vijeća.
Zaključak
kojim se prima na znanje Izvješće o radu načelnika za period siječanj – lipanj 2014.
godine.
Zaključak i Izvješće se privijaju ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Ad. 13). ZAKLJUČAK O IZBORU PREDSTAVNIKA OPĆINE STUPNIK U UDRUZI LAG
SAVA
N.Maljković– je rekao da trebamo izabrati predstavnika Općine Stupnik u u druzi LAG Sava,
te je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je rekla da je Općinski načelnik dao inicijativu Odboru za izbor i imenovanje da
se Ante Perić, Stupničkoobreška 52, Stupnik izabere za predstavnika Općine Stupnik u udruzi
LAG Sava. Istaknula je da je odbor takvu inicijativu prihvatio i donio takav zaključak.
N.Maljković – smatra da ovu točku treba skinuti sa Dnevnog reda ove sjednice, te ju
pripremiti za iduču na način da se da prijedlog i zaključak u formi kakvoj treba biti.
Napomenuo je da je dnevni red i prijedlog točke poslao načelnik bez prijedloga. Pet minuta
prije sjednice vijećnici su dobili prijedlog odbora i smatra da to nije u skladu sa odredbama
ovog poslovnika. Zatražio je predlagatelja da se to napravi drugi put po proceduru kakva je
zadana.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje prijedlog da se točka
Zaključak o izboru predstavnika Opšćine Stupnik u udruzi LAG Sava skine sa Dnevnog reda
ove sjednice.
Članovi Općinskog vijeća su sa 9 glasova „za“ (V.Jambrek, N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić,
J.Bradač, I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, A.Perić) i 4 „suzdržana“ glasa (M.Božić, Lj.Žuti,
J.Platužić, D.Vulje) prihvatili prijedlog.

Sjednica je završila s radom u 13.05 sati.
KLASA: 021-01/14-01/8
URBROJ: 238/28-01-14-4

Po tonskom zapisu
ZAPISNIK SASTAVILA

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

Dubravka Compagnoni

Nenad Maljković, dipl.oec.
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