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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                     ZAPISNIK                                

      

 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 04. prosinca 2014. godine 

s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33. 

 

Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor, 

Vladimir Jambrek, Miroslav Božić, Ante Perić, Josip Pipić, Darko Vulje, Josip Bradač, Josip 

Vađić, Bruno Perković, Mladen Japjec, Jasna Platužić 

Nenazočni: Ljiljana Žuti 

Ostali nazočni: Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi 

Predsjednik UHDDR-a Stupnik Tomislav Vrbanić  

Djelatnici: Franjo Kajfeš, Dragana Bedenik, Koraljka Bjedov, Željko Jakovac, Dubravka 

Compagnoni, Sanina Jambrek 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković koji je pozdravio 

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

za valjano održavanje sjednice. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

0.  Verifikacija zapisnika sa 16.  sjednice Općinskog vijeća  

 Aktualni sat   

1. Odluka  o Proračunu Općine Stupnik za 2015. godinu s projekcijom  za 2016. i 2017. 

godinu 

2.   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2015. godinu 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Općini Stupnik za 

2015. godine 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2015. godinu 

5. Program javnih potreba u kulturi i športu Općine Stupnik u 2015. godini 

6. Program socijalne skrbi Općine Stupnik u 2015. godini 

7. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa 

8. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 

9. Zaključak o Izvješću o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stupnik u 

2013. god. 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje predloženi dnevni red. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. 

                                                    

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je uputio upit članovima Općinskog vijeća 

o primjedbama na zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća. Istaknuo je da da je vijećnik 
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D.Vulje upozorio na točku 13. zapisnika. Potrebno je provjeriti glasanje vijećnika. Napomenuo 

je da imamo 13 vijećnika, a u zapisniku je navedeno 14 „glasova“. Treba utvrditi da li je 

vijećnik V.Jambrek bio „suzdržan“ ili „za“. 

J.Vađić – je istaknuo da na prvoj stranici zapisnika treba promijeniti predsjednik vijeća 

D.Vulje u N.Maljković. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zapisnik sa 16. sjednice 

zajedno sa navedenim izmjenama.  

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili Zapisnik sa 16. sjednice. 

 

Aktualni sat 

M.Japjec – podsjetio je na dogovor oko odlaska u Zagrebačku županiju vezano za pitanje 

škole. Interesira ga kako je prošao sastanak. 

V.Nađi – je odgovorio da je na sastanku kod pročelnika gospodina V. Štublina bio sa 

F.Kajfešom, D.Bedenik i vijećnikom I. Piškorom. Istaknuo je da je dogovoren slijed radnji. Oko 

škole moramo se usaglasiti sa Županijom i Gradom Zagrebom. Radi se u dugom procesu jer 

Ministarstvo ne dozvoljava zapošljavanje i i zgradnju. Ali je dogovoreno da ćemo pokušati naći 

neki modus kako bi se škola organizirala do osmog razreda u Stupniku. 

D.Bedenik – je rekla da je prije 3 dana poslala zahtjev za sastanak na kojem bi trebali 

sudjelovati Županija, Stupnik i Grad Zagreb. Pročelnik županije se javio mailom da nema 

primjedbu na poziv jer je trebalo  definirati primjedbe i prioritete sastanka. Zamolio je da se 

poziv pošalje na supotpis zamjeniku župana gospodinu Vujeviću. Nakon toga će poziv biti 

upućen na Grad Zagreb. U Gradu Zagrebu pročelnik Gradskog ured za obrazovanje, prosvjetu, 

kulturu i sport gospodin Lovrić je punomoć za obavljanje posla prenio na Dinka Vukelića kao 

zamjenika pročelnika kojemu ćemo poziv i uputiti. 

N.Maljković – je rekao da je dobio dopis kojim roditelj Zlatko Panković obavještava o činjenici 

da naš Dječji vrtić Mali svijet u Stupniku u periodu od 16.05.2012. do 10.03.2014. nije imao 

Rješenje, odnosno odobrenje za rad. 

Istaknuo je da smo u tom periodu isplatili značajna sredstva iz proračuna tom vrtiću pa ga 

zanima koje će korake općina poduzeti po pitanju pravnih koraka vezano za tu činjenicu.   

D.Bedenik – je rekla da smo taj dopis zaprimili i poduzeli određene korake, te ćemo ih 

poduzimati i dalje u okviru u kojem mi kao općina možemo djelovati. Obratili smo se 

nadležnim državnim institucijama koje kontroliraju rad i dozvole za rad samog vrtića, a 

poduzeti ćemo i druge korake u okviru naše nadležnosti. Istaknula je da mi nismo ulagali u 

vrtić već smo rodetiljima sufinancirali cijenu vrtića za vrtić koji su sami izabrali. Istaknula je da 

je činjenica da nisu imali valjanu dozvolu za rad i za nas kao općinu iznenađenje. 

N.Maljković – interesira ga da li smo mi bili obmanuti i protuzakonito plaćali dječjem vrtiću 

koji nije imao rješenje za rad. 

A.Perić - je rekao da smo na prošloj sjednici odredili neke smjernice vezano za vrtić. Jedna od 

njih je da će se inzistirati da općina ima predstavnika u Upravnom vijeću vrtića kako bi branio 

interes  općine Stupnik, te interes djece odnosno stanovnika Stupnika. Isto tako smo rekli da 

ćemo ponovo pozvati ravnateljicu na razgovor. Istaknuo je da ništa od toga nije poduzeto i da 

se problem samo prolongirao. 

D.Bedenik – je odgovorila da u  Upravnom vijeću jedne privatne ustanove može biti 

predstavnik poslodavca, roditelja i zaposlenika. Ona nije dužna uključivati nikakve vanjske 

subjekte u rad privatne ustanove. Podizeli smo mjere koje su u tijeku i trebamo vremena kako 

bi se sve odradilo i privelo svom kraju.  

A.Perić – interesira ga što je dogovoreno vezano za komunalnog redara. Napomenuo je da je 

u zapisniku navedena diskusija oko toga. Mišljenja je da to treba hitno riješiti. 

D.Bedenik – je rekla da je sukladno zakonu i našem Statutu Načelnik nadležan za 

koordinanciju i sistematizaciju radnih mjesta te donošenju Pravilnika o unutarnjem redu kojim 

se određuje organizacija i djelovanje službi. Istaknula je da je ona kao i gospodin Jakovac 

čelnik dijela službi koje rade u općini. Napomenula je da načelnik treba zauzeti stav oko ove 

problematike. 

A.Perić – je istaknuo da je nezadovoljan ovakvim odgovorom. Smatra da nije dobio 

odgovarajuće objašnjenje ni za prvu ni za drugu točku. 

V.Nađi – je rekao da Zakon daje velike ovlasti komunalnim redarima, te propisuje da moraju 

biti opremljeni i obučeni. Mi taj Zakon još nismo primjenili, ali svakako ćemo u skoroj 

budučnosti. 
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I.Piškor – je zemolio pročelnicu da mu da informaciju o pojedinačnim troškovima prijevoza 

zaposlenika Općine Stupnik. Zamolio je pismeni odgovor. 

D.Bedenik – je rekla da će A.Žugec izvaditi podatke, te ćemo ih dostaviti. 

V.Jambrek – interesira ga da li vrtić danas ima potrebne dozvole, te da li je tko od roditelja 

korisnika vrtića u  Upravnom vijeću. 

D.Bedenik – je odgovorila da je predstavnik roditelja u Upravnom vijeću kuharica čije dijete 

ide u vrtić.  Odgovorila je da vrtić sada ima sve potrebne dozvole.  

J.Pipić – interesira ga kakav je to uređaj iznad pipe. Gdje je kupljen i kako je kupljen, te čemu 

služi. Napomenuo je da je vidio novu perilicu suđa, pa ga interesira kako to da smo ju kupili. 

D.Bedenik -  je rekla da imamo mali kapacitete bojlera. Povremeno imamo neka događanja i 

puno čaša. Suđe se mora prati u više navrata. Aparat iznad pipe je pročistać vode jer je voda 

puna kamenca. Rekla je da smo ga kupili prije tri godine, a A.Žugec može reći financijske 

podatke. 

V.Nađi – je rekao da što se tiče perilice treba ići i sa higijenskog aspekta. Napomenuo je da 

gotovo sve ustanove imaju perilicu. 

J.Pipić – je rekao da perilica i nije veliki trošak. Što se tiče aparata rekao je da mu je puno 

veća cijena. Napomenuo je da su ga i njemu nudili, ali si ga nije mogao priuštiti jer se radi o 

značajnom iznosu. Istaknuo je da 90% Stupnjara pije tu vodu, a u općini se mora pročišćavati. 

Istaknuo je da djelanik iz općine prodaje te aparatae i smatra da se radi o sukobu interesa. 

Zatražio je pisanim putem cijenu tog aparata i godišnje održavanje. 

V.Piškor – je rekao da smo zaposili komunalnog djelatnika. Interesira ga da li je to prošlo, što 

je bilo sa žalbama, tko je bio u povjerenstvu i da li je povjerenstvo plaćeno. 

D.Bedenik – je rekla da smo raspisali 2. natječaj za pomoćnog radnika. Dobili smo tri prijave, 

Primljen je Zdravko Ladović koji je počeo raditi 02.12. Na Rješenje o prijemu je bila uložena 

žalba od strane Ivana Kučana koja je odbijena. Što se tiče provedbe natječaja imenovano je 

povjerenstvo u sastavu: D.Bedenik, K.Bjedov i D.Vlašić. Održana su dva povjerenstva. Na 

početku i na kraju prilikom ocjenjivanja i ona su plaćena. 

I.Piškor – je rekao da je jedno povjerenstvo bilo u 10.00 sati kada su pisani pismeni, a drugo 

je bilo u 11.00 sati kada su bili usmeni. 

K.Bjedov – je rekla da su to bila testiranja, a ispravljanje testova odrađeno je na 

povjerenstvima. 

I.Piškor – smatra da se to moglo odraditi u radno vrijeme. 

D.Bedenik – je rekla da je njima bilo lakše doći na testiranje u jutarnjim satima. A 

povjerenstvo je održano popodne. 

I.Piškor – interesira ga zašto je bilo povjerenstvo popodne. 

D.Bedenik –je odgovorila da je razlog da zaradimo. 

A.Perić – je rekao da ima pitanje za zamjenika načelnika i predsjednika Odbora za komunalne 

djelatnosti. Obišao je Stupnik i vidio da se mnoge ceste asfaltiraju od ograde do ograde. 

Interesira ga da li je to nužno. Smatra da se troši puno materijala i da bacamo novac, a ne 

ostavljamo mogućnost da se eventualno posadi trava i sl. Neke ulice imaju širinu 8 metara, a 

pojedine ulice čekaju i po godinu dana da bi se asfaltirale. 

V.Nađi – je odgovorio da Komunalni odbor izlazi na teren prije asfaltiranja i daje svoje 

mišljenje. Tamo gdje prostor dozvoljava određenu širinu ulice tako se i radi. Tamo gdje je 

moguće u budučnosti isplanirati travu ili bankinu radi se na takav način. Intersira ga koje su 

sporne ulice. 

A.Perić –najmanje tri ulice kroz Donji Stupnik, te Horvatska ulica.  

I.Piškor -  je rekao da u Donjostupničkoj imaju takve dvije ili tri lokacije. Dio kod igrališta je 

tako napravljen iz razloga što se školski autobus nije mogao mimoići sa npr. traktorom. Na 

takvom mjestu jedan može pričekati dok drugi prođe. 

  

Ad. 1). ODLUKA  O PRORAČUNU OPĆINE STUPNIK ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM  

ZA 2016. I 2017. GODINU 

N.Maljković - je istaknuo da je A.Žugec bolesna i da se ispričala. Napomenuo je da su članovi 

Odbora za financije i proračun jednoglasno podržali ovaj projedlog. Otvorio je raspravu. 

J.Pipić – smatra da je ovakva situacija neozbiljno. Rekao je da je zbog četverosatnog radnog 

vremena primljena praktikantica koja bi ovo trebala znati, a tu je i G.Svrtan. Smatra da je 

jedna od djelatnica trebala prezentirati proračun bez obzira što su vijećnici proračun proučili i 

znaju o čemu se radi. 
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N.Maljković – se složio sa razmišljanjen J.Pipića. Smatra da se ovakva situacija ne smije 

ponoviti. 

D.Bedenik – je prihvatila kritiku, ispriačal se i rekla da ćemo se drugi put bolje organizirati. 

A.Perić – predložio je da se točka skine sa Dnevnog reda jer nećemo imati kvalitetnu potporu. 

Smatra da je ovakav način rada potcjenjivanje vijeća. Isto tako je mišljenja da na sjednici na 

kojoj se donosi proračun treba biti i načelnik. 

V.Nađi – se djelomično složio sa diskusijom A.Perića, ali smatra da točku ne treba skinuti sa 

dnevnog reda. Svi vijećnici su prijedlog proračuna dobili na vrijeme, a oko usaglašavanja 

sudjelovali  su svi koji su mogli, te su bili u mogučnosti  pitati što god ih interesira. 

I.Piškor – smatra da je u ovaj proračun uloženo puno vremena i mišljenja je da točku 

dnevnog reda treba odraditi danas. 

N.Maljković – se složio sa razmišljanjem I.Piškora. Napomenuo je da smo izglasali dnevni red 

i točku treba odraditi. 

V.Jambrek – smatra da u ovom prijedlogu proračuna nešto fali. Napomenuo je da kada bi i 

predložio izmjenu proračuna ne bi bila prihvaćena. Istaknuo je da proračun neće podržati, te 

da ova točka za sobom povlači dizanje ruke i za ostalih pet točaka dnevnog reda.  

N.Maljković – je istaknuo  da se amandman još uvijek može podnijeti na ovaj prijedlog 

proračuna. 

B.Perković – smatra da trebamo glasati o ovoj točki dnevnog reda jer smo na proračun 

utrošili puno vremena. 

M.Božić – je rekao da je ovo prijedlog načelnika i da ga podržava. Napomenuo je da nije bio 

na usaglašavanju kada su bili prisutni vijećnici. Istaknuo je da se ne slaže sa svime, ali 

prijedlog proračuna će podržati. 

D.Vulje – smatra da je proračun neodrživ jer financijska sredstva neće biti takva kao što su 

planirana. Istaknuo je da se nije usaglašavao oko proračuna i biti će suzdržan. 

A.Perić – rekao je da smo izglasali dnevni red, ali to ne znači da u toku rasprave točku ne 

možemo skinuti sa dnevnog reda. 

Predsjednik UHDDR-a  Stupnik Tomislav Vrbanić – interesira ga tko je predlagatelj 

proračuna za 2015.  

V.Nađi – je odgovorio da je po zakonu predlagatelj proračuna načelnik. Napomenuo je da je 

načelnik  oko prijedloga proračuna imao konzultacije  sa vijećnicima koji su htjeli i mogli doći. 

N.Maljković – je rekao da su u pripremi prijedloga proračuna sudjelovali svi koji su željeli sa 

svojim prijedlozima. Neki su usvojeni, a neki nisu. Smatra da je prijedlog proračuna održiv. 

Vođeno je računa da sve bude u skladu sa zakonom i potrebama Stupnika, te sa nadaom da će 

se nešto početi graditi. Istaknuo je da je načelnik neke prijedloge prihvatio, a neke nije. 

Napomenuo je da je konačan prijedlog u materijalima, te je istaknuo da će ga podržati. 

D.Vulje – je rekao da su porezna sredstva smanjena i smatra da se proračun neće toliko 

napuniti. 

N.Maljković – je rekao da smo u prijedlogu proračuna porezne prihode smanjenili 5,2%. 

Napomenuo je da nitko ne može točno znati da li će smanjenje biti 4% ili 6%. Istaknuo je da 

će se u slučaju slabijeg punjenja proračuna reagirati već početkom godine i napraviti rebalans. 

Predsjednik UHDDR –a Stupnik Tomislav Vrbanić – interesira ga da li postoji u rebalansu 

mogućnost da UHDDR Stupnik dobije još neka sredstva kako bi mogli relizirati svoj program. 

V.Nađi – je odgovorio da je Općina Stupnik uvijek stajala iza branitelja. Dogovoreno je da će 

se dignuti iznos za udrugu za 5.000,00 kn u 2015. godini. Kakve će mogučnosti biti u 

rebalansu teško je sada znati. 

B.Perković – je rekao da je udruzi branitelja dignut iznos za 5.000,00 kn na prijedlog grupe 

vijećnika što je načelnik prihvatio. Istaknuo je da su se sredstva udrugama uglavnom skidala 

ili ostavljala na istoj razini i to zbog pada proračuna. Mišljenja je da u rebalansu vjerojatno 

neće biti viška sredstava. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Proračun Općine 

Stupnik za 2015. godinu s projekcijom proračuna za 2016. i 2017. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 9 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, 

I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, J.Platužić, M.Božić), 1 glasom „protiv“ (V.Jambrek)  i 2 

„suzdržana“ glasa  (D.Vulje, A.Perić) donijeli 

Proračun Općine Stupnik za 2015. godinu s projekcijom proračuna za 2016. i 2017. 

godinu 

Proračun se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Ad. 2). ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA 2013. GODINU 

N.Maljković – je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun ovaj projedlog podržali sa 

2 glasa, odnosno jednoglasno. Zamolio je da netko od djelatnika pojasni prijedlog Odluke. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluku o izvršavanju proračuna Općine Stupnik za 2015. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o izvršavanju 

proračuna Općine Stupnik za 2015. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 9 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, 

I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, J.Platužić, M.Božić,) i 3 „suzdržana“ glasa  (D.Vulje, A.Perić, 

V.Jambrek) donijeli 

Odluku 

o izvršavanju proračuna Općine Stupnik za 2015. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.3). PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 

OPĆINI STUPNIK ZA 2015. GODINU 

N.Maljković – je dao riječ predsjedniku komunalnog odbora. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti I.Piškor -  je rekao da članovi odbora 

jednoglasno predlažu da se ovakav Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Stupnik usvoji. 

N.Maljković – je zamolio K.Bjedov da pojasni prijedlog. 

K.Bjedov – je pojasnila prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Stupnik u 2015 godinu. 

F.Kajfeš – je nadopunio izlaganje. 

N.Maljković – je rekao da smo u prošlogodišnjem proračunu imali 4.000.000,00 kn na 

prihodima od Hrvatskih voda , a sada imamo na rashodima 1.300.000,00 kn. To znači da ćemo 

morati sufinancirati izgradnju kanalizacije. Rekao je da je na sastanku u Hrvatskim vodama 

zaključeno da će gospodin Petković navedeno  predložiti u plan za 2015. godinu,  a da mi 

moramo osigurati sredstva sa svoje strane, te da moramo riješiti svoje odnose se 

Vodoopskrbom i odvodnjom. Zamolio je da se to što prije riješi kako bi imali sve spremno u 

trenutku kada nama se odobre sredstva. Istaknuo je da je to kanalizacija koja bi išla kroz 

Gornji Stupnik.  GSK 1 je prošao kroz Staru Karlovačku, a sada bi radili pokrajnje ulice za koje 

imamo projekte i dozvole. Napomenuo je da su ga zvali iz Hrvatskih voda i da se neće tako 

lako doći do sredstva. Istaknuo je da radi na tome da ta sredstva dobijemo. Službeni je stav 

da nema novih naslova, odnosno nešto što bi i mi bili kao novi projekt. Istaknuo je da radi na 

tome da se pojavi jedan novi naslov odnosno Vodoopskrba i odvodnja u ime Općine Stupnik. 

A.Perić – je rekao da ima pitanje vezano za članak 2. razdjel 6. Prostorno planiranje i razdjel 

7. Gospodarenje otpadom – dokumentacija za reciklažno dvorište.  Napomenuo je da su točke 

uzajamno povezane pa ga interesira pojašnjenje vezano za navedeno, odnosno što se po tom 

pitanju planira. 

V.Nađi  - je odgovorio da smo morali osigirati sredstva za reciklažno dvorište. Rekao je da 

smo Fondu za zaštitu okoliša uputili dopis da očekujemo daljnja sredstva iz tog fonda. 

K.Bjedov – je pojasnila da dokumentacija za reciklažno dvorište nije usko vezana s 

prostornim planom osim što moramo predvidjeti tu lokaciju. Što se tiče dokumentacije  za 

izradu reciklažnog dvorišta aplicirali smo na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za 

sufinanciranje izrade  dokumentacije i same izgradnje. Odgovor još nismo dobili. Natječaj je 

bio otvoren za 2014, a biti će otvoren i za 2015. godinu. Uvjeti su da se izgradnja pokriva do 

80%, a  dokumentcija 100%.  Istaknula je da smo morali zatražiti ponudu u kojoj je geodetski 

dio projekta, idejni projekt, ishođenje lokacijeske dozvole, gravni projekt i ishođenje 

građevinske dozvole, a sve u okviru ovih 94.000,00 kn. 

A.Perić – interesira ga da li će općina snositi kakve konsekvence zbog prolongiranja  

izgradnje. 

K.Bjedov – je rekla da je to na inspekcijama i nadležnim službama. 

V.Nađi – je rekao da u ovom trenutku općina neće snositi nikakve konsekvence. Istaknuo  je 

da je u općini bio inspektor zaštite okoliša i produžio rok koji izlazi negdje polovicom godine.  
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N.Maljković – je upoznao vijećnika da će projekt za rekonstrukciju Karlovačke koji je 

predstavljen vijećnicima ići u 2015. godini.  

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2015. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 11 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, 

I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, J.Platužić, M.Božić, D.Vulje, A.Perić,) i 1 „suzdržanim“ glasom  

(V.Jambrek) donijeli 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 

2015. godinu 

Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Ad. 4). PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK 

U 2015. GODINI 

N.Maljković – je dao riječ predsjedniku komunalnog odbora. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti I.Piškor -  je rekao da članovi odbora 

jednoglasno predlažu da se ovakav Program usvoji. 

N.Maljković – je zamolio Ž.Jakovca da pojasni prijedlog. 

Ž.Jakovac – je pojasnio prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrulture u 2015. 

godini.  Napomenuo je da je prijedlog da se u radove doda put prema Soušeku – priprema 

posteljice za asfaltiranje i uređenje odvodnje iz Kostelnice. Istaknuo je da je nakon što su 

poslani materijali na terenu utvrđeno da je potrebno na ovakav način nadopuniti Program. 

N.Maljković – je rekao da je to prijedlog ispred zamjenika načelnika, tako da ga smatramo 

sastavnim dijelom prijedloga programa. 

A.Perić – interesira ga stavka programa Izmještanje hidranata i priključak vodovoda jer je to 

u nadležnost vodovoda. 

Ž.Jakovac -  je rekao da nam to treba na onim mjestima gdje trebamo intervenirati na naše 

zahtjeve kada uređujemo ulice. Npr. traži se da nadzemni hidrant  bude podzemni jer smeta 

zbog odvoza smeća i sl. Istaknuo je da oni nisu dužni mijenjati hidrant po zahtjevu. 

M.Japjec – interesira ga u kojoj je fazi sklapanje novog ugovora za održavanje javne rasvjete. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti I.Piškor je rekao da je potrebno naći 

izvođaća za 2015. godinu. Dogovoreno je da će se sastati Odbor za komunalne djelatnosti 

napraviti će se troškovnik i poslati ćemo više poziva na više adresa, odnosno provesti ćemo 

pozivni natječaj. Napomenuo je da konačnu odluku donosi vijeće. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program održavanja 

komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2015. godini. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 11 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, 

I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, J.Platužić, M.Božić, D.Vulje, A.Perić,) i 1 „suzdržanim“ glasom  

(V.Jambrek) donijeli 

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2015. godini 

Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 5). PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU OPĆINE STUPNIK U 2015. 

GODINI 

N.Maljković– je dao riječ M.Japjecu. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb M.Japjec je rekao da 

članovi odbora jednoglasno predlažu da se usvoji ovakav prijedlog Programa javnih potreba u 

kulturi i sportu Općine Stupnik za 2015. godinu 

N.Maljković– je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Program javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2015. 

godinu. 

V.Jambrek - interesira ga koliko je ukupno sredstava osigurano za ove programe. 

D.Bedenik – je odgovorila 1.102.000,00 kn 

N.Maljković – je rekao da na kapitalni projekt Izgradnja Sportskog centra Stupnik u sklopu 

kojeg je planiran i prostor za dječji vrtić odlazi 200.000,00 kn tako da na udruge otpada 

900.000,00 kn. Istaknuo je da je iznos puno manji u odnosu na prijašnje godine. 

D.Vulje – interesira ga kakav će to biti sportski centar, odnosno  da li se radi o obrazovnoj ili 

sportskoj ustanovi ili nešto treće. 
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N.Maljković  - je istaknuo da će dati svoje mišljenje. Rekao je da bi to bio objekt koji bi služio 

u dvije svrhe kao dječji vrtić i za potrebe NK Stupnik, a vjerojatno i za potrebe nekih drugih 

sportskih udruga. Istaknuo je da trenutno nemamo ni idejno rješenje, ali idemo ka tome da 

dođemo do projekta. Napomenuo je da će se sve mogučnosti takvog jednog objekta uzeti u 

obzir. Istaknuo je da imamo dobar cilj, a vidjeti ćemo u kojem ga je obliku moguće provesti.   

A.Perić – pitao je zamjenika načelnika da li postoji inkompatibilitet vezano za sportski centar 

koji će imati lokal, a u istom objektu bio bi i dječji vrtić. 

V.Nađi – je rekao da je zakonom o sportu točno propisano što može na takvom prostoru biti, 

a za dječji vrtić zakon propisuje koje uvjete mora zadovoljavati. Zakonom o sportu omogućava 

djelovanje lokala u takvom objektu. To može biti mali prostor koji bi koristili članovi kluba.  

I.Piškor – je rekao da što se tiče sportskog centra, dječjeg vrtića i lokala sve može biti u istoj 

zgradi samo ne smije imati dodirne točke u smisli istog ulaza. 

Vijećnik J.Pipić nije bio nazočan tijekom glasanja 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program javnih potreba 

u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2015. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 8 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Bradač, I.Piškor, 

B.Perković, M.Japjec, J.Platužić, M.Božić,), 1 glasom „protiv“ (V.Jambrek)  i 2 „suzdržana“ 

glasa  (D.Vulje, A.Perić) donijeli 

Program javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2015. godinu 

Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 6). PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE STUPNIK U 2015. GODINI 

N.Maljković– je dao riječ M.Japjecu. 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb M.Japjec je rekao da 

članovi odbora jednoglasno predlažu da se usvoji ovakav prijedlog Programa socijalne skrbi 

Općine Stupnik za 2015. godinu. 

N.Maljković– je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Program socijalne skrbi Općine Stupnik za 2015. godinu. 

Napomenula je da je kod opreme za novorođenčad naveden iznos da se radi o potpori u iznosu 

2.000,00 kn, te ju treba zamijeniti sa iznosom 2.500,00 kn. 

M.Japjec – je napomenuo da je na odboru utvrđeno nekoliko nepravilnosti u smislu 

gramatičkih grešaka koje je potrebno ispraviti. 

V.Jambrek - je rekao da je dio programa izbačen, odnosno davanja koja su prije bila sada ih 

nema. 

A.Perić – je upozorio na tekst pod točkom II. d) naknada građanima i kućanstvima u naravi 

povodom Uskrsa (šunke) . Smatra da bi „šunke“ trebalo maknuti iz programa. 

M.Japjec – je istaknuo da se diskusija na isti način vodila na odboru, te je dogovoreno da će 

se „šunke“ brisati iz programa. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao usmeni Amandman da se u točki. 

II. a) mijenja rečenica  

„Pomoć se odobrava u iznosu od 100,00 kuna po Odluci Općinskog načelnika Općine Stupnik. „ 

u 

 „Pomoć se odobrava u iznosu od 100,00 kuna po Odluci Općinskog vijeća Općine Stupnik. „  

 

  i u točki II. c)                                                                                                                     

Potpore za obrazovanje    rečenica                                                   

„Isplaćivati će se temeljem Odluke Općinskog načelnika . „ promijeni u 

„Isplaćivati će se temeljem Odluke Općinskog vijeća . „ 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje mogućnost za 

podnošenje amandmana. 

Vijećnik Darko Vulje nije bio nazočan tijekom glasanja. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 10 glasova „za“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, 

I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, J.Platužić, V.Jambrek, A.Perić) dali dopuštenje vijećniku Nenadu 

Maljkoviću za podnošenje Amandmana. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je istaknuo da službeno podnosi 

Amandman na način kako ga je pročitao. Zamolio je zamjenika načelnika V.Nađi da se očituje 

o Amandmanu. 
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V.Nađi – je rekao da je prijedlog proračuna dogovoren i usaglašen sa načelnikom i vijećnicima 

i smatra da ne treba ništa mijenjati. 

M.Japjec – je rekao da je kao predsjednik Odbora za socijalnu skrb proučio Odluku koju smo 

donijeli prethodne godine u ožujku. Iz članka 19. Odluke  je vidljivo da je ovo zapravo 

nepravilnost koju je potrebno ispraviti. Odluka pod točkom 19. kaže „Ostali oblici pomoći – 

Općinsko vijeće može svojim zaključcima utvrditi i druge oblike i kriterije jednokratnih pomoći 

socijalno ugroženim kategorijama stanovništva npr. pomoć imirovljenicima, invalidima, starijim 

i nemoćnim osobama i sl. ukoliko se za to ukaže potreba pod uvjetom osiguranih sredstava u 

proračunu.” Istaknuo je da ove dvije promjene ulaze u tu komponentu. 

Zamjenik načelnika Vladimir Nađi je rekao da je predlagatelj proračuna Općinski načelnik. 

Istaknuo je da se ovdje spominje da postoje i druge mogučnosti u takvim slučajevima, a to je 

da takvu odluku donese i vijeća. Istaknuo je da načelnik zadržava neka svoja prava koja može 

provoditi.  

B.Perković – je rekao da smo se dogovorili oko iznosa po stavkama proračuna, a nismo se 

usaglašavali tko će donijeti odluku da netko dobije socijalnu pomoć. Mišljenja jem da bi o tome 

trebalo odlučivati općinsko vijeće. 

V.Jambrek – smatra da je u Statutu propisano na koji način se donose izmjene nečega. 

Smatra da bi trebalo promjeniti Statut da se može ići sa ovakvim amandmanima. 

N.Maljković – je istaknuo da amandman podnosi na način kako je propisano Poslovnikom. 

M.Božić – je istaknuo da bi prihvaćanjem Amandmana  uskladili odluku  i program, a to smo 

već prije utvrdili kao nepravilnost. 

V.Nađi – je istaknuo da prihvaća Amandman vijećnika N.Maljkovića. 

N.Maljković – je istaknuo da Amandman postaje sastavni dio odluke, tako da o njemu ne 

treba posebno glasati. 

Vijećnik V.Jambrek je napustio sjednicu vijeća u20.45 sati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program socijalne skrbi 

Općine Stupnik za 2015. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su  jednoglasno donijeli 

Program socijalne skrbi Općine Stupnik za 2015. godinu 

Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Ad. 7). ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA 

N.Maljković – je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun podržali ovaj projedlog. 

Istaknuo je da se usklađuje koeficijent sa Zakonom. Napomeuo je da je to maksimalni 

koeficijent odnosno maksimalna bruto plaća koju načelnik može primiti po zakonskim 

odredbama.  

D.Bedenik – je rekla da se radi o usklađenju o isplati plaće općinskog načelnika koja se 

isplaćuje sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Istaknula je da je ove godine došlo do promjene Odluke o visini osnovice za obračun plaće 

državnih dužnosnika , smanjena je u odnosu na raniju osnovicu. Potrebno je u skladu sa tom 

promjenom prilagoditi koeficijent načelnika. Postojeći koeficijent koji je načelniku određen 

Odlukom vijeća a iznosi 5 treba smanjiti na 4,95. 

N.Maljković – je otvorio raspravu. 

B.Perković – je rekao da ima prijedlog Amandmana na ovu odluku. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje mogućnost za 

podnošenje amandmana. 

Članovi Općinskog vijeća su  sa 8 glasova „za“ (N.Maljković, A.Perić, J.Vađić, J.Pipić, 

I.Piškor, B.Perković, M.Japjec, J.Platužić) dali dopuštenje vijećniku Bruni Perkoviću za 

podnošenje Amandmana. 

Bruno Perković -  je predložio da se koeficijent iz prijedloga odluke smanji sa 4,95  na 4,00 

za plaću Općinskog načelnika. Mišljenja je da mu je koeficijent 4 sasvim dovoljan za sadašnju 

dobru volju za suradnju sa vijećem, odnosno za ono što će se iz te volje raditi. Istaknuo je da 

brojke iz proračuna nisu garancija da će se to na kraju godine i ostvariti. Smatra da se ta 

odluka kasnije može dati ponovo na reviziju. Napomenuo je da treba uzeti u obzir i činjenicu 

da će proračun biti smanjen. 
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N.Maljković - zamolio je zamjenika načelnika V.Nađi da se očituje o Amandmanu. 

V.Nađi – je istaknuo da ne prihvaća Amandman. 

V.Jambrek – je rekao da prihvaća koeficijent iz prijedloga Odluke, ali ne i koeficijent 

predložen putem Amandmana. 

V.Nađi – je istaknuo da je rečeno u razgovorima da se to neće dirati. Izmjena iz prijedloga je 

potrebna radi usklađenja sa Zakonom. 

B.Perković – smatra da je koeficijent 4,00 korektan zbog kompletnog ponašanja načelnika, te 

uzevši u obzir činjenicu da ni danas nije na sjednici. 

D.Bedenik – smatra da se radi o plaći načelnika te da bi se o tome ipak trebao i načelnik 

izjasniti. 

N.Maljković – je rekao da je zamjenik načelnik ovdje ispred njega. Ispred Kluba vijećnika 

zatražio je pauzu. 

Pauza od 20.53 do 21.05 sati. 

N.Maljković – je otvorio raspravu. 

V.Nađi – se pozvao na članak 48. Poslovnika. 

N.Maljković - je pročitao članak 48. Poslovnika. Zatražio je pravno mišljenje oko navedenog 

članka. 

D.Bedenik – je rekla da stavak dva kaže da će se iz razloga navedenih u stavku jedan zbog 

bitnog odstupanja glasovanje o amandmanima glasanje odgoditi ako to zatraži općinski 

načelnik neovisno da li je predlagatelj. Smatra da se radi o bitnom odstupanju jer je razlika u 

koeficijentu velika. 

N.Maljković – je otvorio raspravu o obrazloženju. 

V.Jambrek – smatra je potrebno poravnanje do mjere da nismo u prekršaju. 

D.Bedenik – je rekla da mi isplaćujemo načelniku plaću u skladu sa Zakonom, ali htjeli smo 

uskladiti našu odluku. Istaknula je da je Zakon jači od važeće odluke. 

A.Perić – je podsjetio da imamo isti slučaj kao kada je na vijeću izglasana Odluka o smanjenju 

komunalnog doprinosa i načelnik ju je stopirao.  

D.Bedenik – je rekla da je ta odluka obustavljena. 

A.Perić – interesira ga kojim je valjanim argumentom je ta odluka obustavljena. 

N.Maljković – je odgovorio da postoji Rješenje kojim je to napravljeno. 

B.Perković – smatra da trebamo glasati, a načelnik neka koristi svoje instrumente. 

D.Bedenik – je napomenula da bi vijeće ukoliko izglasa ovakvu odluku drugi put donijelo 

odluku na koju načelnik ima pravo tražiti odgodu. 

B.Perković – je rekao da je njegov prijedlog poruka načelnika da troši javni novac iz kojeg je 

plaćen i da svoju plaću treba zasliužiti na svom radnom mjestu. Istaknuo je da bi danas isto 

tako trebao biti na sjednici jer se donosi proračun. 

V.Nađi – je istaknuo da se tu radi o subjektivnom osjećaju vijećnika Perkovića. Napomenuo je 

da je odgovornost načelnika puno više od onoga koliko vijećnici tu vide. Rekao je da je 

uključen u sve akcije i upoznat sa svime, po struci je pravnik, usklađuje poslove sa svim 

djelatnicima. 

M.Japjec – se složio sa stavom vijećnika B.Perkovića. Rekao je da se radi o odgovornom 

mjestu i poslu, ali smatra da načelnik nije na nivou. Istaknuo je da nitko ne traži da radi 

besplatno već se radi o smanjenju od 20% plaće. Smatra da bi realno taj koeficijent trebao biti 

i manji. Rekao je da će ga podržati kada će ispravno raditi. Kao primjer naveo je odlazak na 

Županiju gdje dolazak načelnika ima svoju težinu, a on tamo nije otišao. 

V.Nađi – je rekao da je na županiju išao on kao zamjenik. Istaknuo je da je načelnik sa svim 

upoznat i u županiji su svi upoznati sa našim aktivnostima. Rekao je da načelnik nebi ništa više 

napravio nego on , Dragana Bedenik, Franjo Kajfeš i Ivica Piškor. 

B.Perković – kada se potpisuje ugovor sa Županijom o financiranju interesira ga da li 

zamjenik načelnika može potpisati taj ugovor. 

V.Nađi – je odgovorio da može ako ga načelnik ovlasti.  

J.Vađić – interesira ga koje su konsekvence ukoliko se ova odluka ne donese, odnosno 

koeficijent se ne smanji na 4,95. Interesira ga da li je onda općina u prekršaju. 

D.Bedenik – je rekla da mi isplaćujemo u skladu da Zakonom, ali naravno da trebamo 

uskladiti svoju odluku. Obrazložila je da je do izmjena zakona došlo 15. ožujka 2014. i uskladu 

sa tim izmjenama trebamo uskladiti našu odluku. 
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M.Japjec – je istaknuo da mi imamo koeficijent veći od propisanog od ožujka. Mišljenja je da 

se ozbiljnost načelnika vidi i kod ove točke gdje nije došao na sjednicu gdje se raspravlja o 

njegovoj plaći. 

N.Maljković – napomenuo je da se načelniku plaća isplaćuje prema koeficijentu koji je danas 

predložen vijećnicima bez da je donesena odluka vijeća. Interesira ga da li je onda nužno 

donošenje odluke o usklađenju koeficijenta načelnika. 

D.Bedenik – odgovorila je da trebamo donijeti odluku. Istaknula je da smo mi njemu prilikom 

isplate plaću smanjili kako ne bi bili u prekršaju.  Istaknula je da je odluka prijedlog koji 

upučuje načelnik i ona je prijedlog uputila vijeću u skladu sa njegovom voljom. 

N.Maljković – ispred Kluba vijećnika zatražio je pauzu.  

Pauza od 21.25 do 21.30 sati. 

N.Maljković – je konstatirao da vijećnik  V.Jambrek nije prisutan na sjednici.  

Istaknuo je da su se vijećnici složili da ovaj prijedlog značajno odstupa od prvog prijedloga. Iz 

razloga što je Zamjenik načelnika povukao prijedlog točka se povlaći sa Dnevnog reda. 

A.Perić – je upozorio da nemamo odluku po kojoj će se isplaćivati plaća načelniku. 

N.Maljković – je rekao da će se isplaćivati kao da sada. 

 

 

Ad. 8). ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ZAMJENIKA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA KOJI DUŽNOST OBAVLJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

N.Maljković – je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun podržali ovaj projedlog. 

Istaknuo je da se usklađuje koeficijent sa Zakononom. Dao je riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je rekla da se radi o usklađenju o isplati plaće zamjenika općinskog načelnika jer 

se ona usklađuje u odnosu na plaću načelnika. Njegova plaća može biti najviše 50% plaće 

načelnika.  Iznos se smanjuje sa 5.480,00 neto na isplatu od 5.320,00 neto. 

J.Pipić – da se ne bi ponovila situacija iz prošle točke smatra da bi bilo najbolje odmah točku 

skinuti sa dnevnog reda. Predložio je da se točke zajedno riješe. 

N.Maljković – je rekao da točku može povući zamjenik načelnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluka o izmjeni 

Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja 

radnog odnosa. 

Glasovanje članova Općinskog vijeća: 4 glasa „za“ (M.Božić, D.Vulje, J.Platužić, A.Perić) i 7 

glasova „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, J.Pipić, J.Bradač, I.Piškor, B.Perković, M.Japjec)  

Prijedlog Odluke nije dobio potrebnu većinu glasova 

 

 

Ad. 9). ZAKLJUČAK O IZVJEŠĆU O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE STUPNIK U 2013. GOD. 

N.Maljković– je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je rekla da smo po Zakonu dužni jednom godišnje prilikom donošenja proračuna     

dati ovakvo izvješće. Pojasnila je Izvješće. 

J.Vađić – je ispred DVD-a Stupnik pojasnio Drugi dio izvješća Stanje zaštite od požara u 

Općini Stupnik koji je izradio DVD Stupnik za 2013. gdje imamo i prikaz njihovih intervencija, 

ljudstva , opreme, vježbi. 

N.Maljković – je rekao da broj intervencija opada. Napomenuo je da je 2011. godine bilo 

najviše intervencija. Interesira ga koliko intervencija je bilo u ovoj 2014. godini. 

J.Vađić – je odgovorio da su imali 64 intervencije, uglavnom zbog poplava. 

N.Maljković – je konstatirao da se radi o rekordnoj godini. Interesira ga koliko ima 

intervencija zbog požara. 

J.Vađić – je odgovorio da ima najmanje požara, više ima tehničkih intervencija vezano za 

promet, a najviše vezano za ispumpavanje vode iz obiteljskih kuća podruma i ostalo. Trend 

požara opada, a rastu tehničke intervencije i to najviše za poplave. 

N.Maljković – rekao je da su bili zahvati na kanalima od strane Županijske vodoopskrbe, te je 

nešto kanala čišćeno i na državnoj cesti. Interesira da li se tu vidi pomak u smislu smanjenog 

broja intervencija u 2014. 

J.Vađić – je odgovorio da je prokopavanje kanala od Vatrogasnog doma tj. križanja 

Gornjostupničke i Domovićeve pa skroz do Gornjostupničke 1 smanjilo broj intervencija, a 

pogotovo u Gornjrm Stupniku. 
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V.Nađi – je rekao da bi Gradek i dio oko njega bili skroz poplavljeni da kanal koji su Hrvatske 

ceste otvorile nije prokopan. Na nekim točkama je prodrla voda, ali u suradnji sa Hrvatskim 

cestama i našom intervencijom sanirali smo najviše koliko smo mogli. Kanal koji ide uz 

Hrvatske ceste je „žila kucavica”  koji sabira vodu  iz Verničke, Gornjeg Stupnika, Kovačićka 

itd. Tu je prijetila polava većih razmjera tako da su bili ugroženi i privredni objekti, ali uskočili 

su vatrogasaci i komunalni  pogon. 

A.Perić – interesira ga u kojem je segmentu, odnosno opsegu angažiran naš Vlastiti pogon. 

Mišljenja je da ih je trbalo navesti u izvješću. 

V.Nađi- je rekao da Vlastiti pogon ima veliku ulogu  u svim intervencijama zbog poplava. 

Pojasnio je da se rješenja pronalaze na licu mjesta u smislu gdje pustiti vodu. Djelatnici 

pogona izlaze u bilo koje doba dana i noći.  

D.Bedenik – je rekao da je u ovom izvješću istaknuta uloga DVD-a radi segmenta zaštite od 

požara koji je u nadležnosti organizacije općine. Djelatnost Vlastitog pogona se percipira 

unutar Procjene ugroženosti materijalnih i tehničkih dobara koje je svaka jedinica lokalne 

samouprave dužna imati. 

J.Vađić  - je upoznao članove vijeća sa načinom financiranja i mogućnostima koje ta sredstva 

daju Vatrogasnoj postrojbi. Istaknuo je da ukoliko želimo da se modernizira naša jedinica, kao 

što se razgovaralo u smislu zamjene kombi vozila, općina bi trebala u daljnjem periodu naći za 

to dodatna sredstva. 

V.Nađi – je rekao da nečelnik i zamjenik načelnika u suradnji sa predstavnicima Vatrogasnog 

društva su svjesni toga i samim konzultacijama smo donijeli smjernice. Istaknuo je da Općina 

Stupnik uvijek gleda da izađe u susret i što bolje opremi vatrogasnu jedinicu, pa tako i jedinice 

posebne namjene civilne zaštite za koje se planira nabaviti odjeća i sl. 

A.Perić – je pohvalio našu Vatrogasnu postrojbu. Istaknuo je da su imali intervenciju zbog 

požara u njegovom susjedstvu i odradili su sve profesionalno, brzo i učinkovito. 

Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Zaključak kojim se 

prihvaća Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stupnik u 2013. 

godini. 

Članovi Općinskog vijeća su  jednoglasno donijeli 

Zaključak 

kojim se prihvaća Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Stupnik u 2013. godini. 

Zaključak  se privijaju ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 21.55 sati. 

 

KLASA: 021-01/14-01/10 

URBROJ: 238/28-01-14-2 

 

Po tonskom zapisu  

ZAPISNIK SASTAVILA 

   

Dubravka Compagnoni 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 

 

Nenad Maljković, dipl. oec 

 

   

 


