REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u četvrtak 12. rujna 2013. godine s
početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33.
Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje i članovi Općinskog vijeća: Ivica Piškor,
Vladimir Jambrek, Miroslav Božić, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Ante Perić, Bruno Perković,
Josip Pipić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Josip Vađić, Mladen Japjec.
Nenazočni: /
Ostali nazočni:
Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Dragana Bedenik, Željko Jakovac, Anita Žugec,
Koraljka Bjedov, 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 3. sjednice Općinskog vijeća
Aktualni sat
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje 01.01.30.06.2013. godine
2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
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 3. sjednice Općinskog vijeća.
N.Maljković – je rekao da nije naveden odgovor V.Nađi da je projekt vezan uz školu odbijen u
Bruxelles-u.
V.Nađi – je rekao da smo odbijeni u Bruxelles-u te zamolio K.Bjedov da pojasni.
K.Bjedov – je rekla da je dobiveno obrazloženje od Agencije da je projekt odbijen, te da će
biti raspisani novi natječaji sa 31.12.2013. i 30.06.2014. na kojima možemo konkurirati, uz
prijedlog da se riješe imovinsko pravni odnosi i odabere čvrsta gradnja.
Članovi Općinskog vijeća su sa 7 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, V.Jambrek, J.Platužić,
I.Piškor, D.Vulje) i 6 „suzdržanih“ glasova (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec, J.Pipić, B.Perković,
J.Bradač) usvojili Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća.
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Aktualni sat
J.Pipić – zanima ga u kojoj je fazi uređenje Gornjostupničke ulice. U vezi donacije Udruzi
edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije, isplaćena su sredstva za prvi kvartal, stoga
moli da se isplate sredstva za drugi i treći kvartal.
V.Nađi – je rekao da bi na prvo pitanje najtočnije mogao odgovoriti g.Maljković koji je u
upravi Hrvatskih cesta.
N.Maljković – je rekao da projekt ide svojim tokom i da će se Gornjostupnička ulica urediti,
ali ne može dati točan datum.
A.Žugec – je rekla da neće biti problema oko isplate subvencije Udruzi.
M.Japjec – traži da se specificiraju troškovi za intelektualne usluge i predoče računi, ukoliko
sada nije moguće dati odgovor moli da mu se pismeno dostavi odgovor.
V.Nađi – je rekao da se navedena stavka odnosi i na radnje poduzete u vezi mjere IPARD 301,
gdje se većina stvari odnosi na angažman geodeta.
A.Žugec – je rekla da je od 173.000,00 kuna na stavci intelektualnih usluga, 121.000,00 kuna
rebalansom prebačeno na druge pozicije, a radi se o intelektualnim uslugama za tvrtke DLS
d.o.o. i Adviso d.o.o. koje su radile pripremu projekta za IPARD natječaj u vezi GSK2, te tvrtku
Kolos d.o.o. koja je radila pripremu projekta za javnu rasvjetu. Ostalo se odnosi na ugovore o
djelu, autorske honorare, odvjetničke usluge.
J.Vađić – zanima ga kada će biti uplaćena subvencija za treći kvartal za DVD Stupnik, te u
kojoj je fazi donošenje prostornog plana.
V.Nađi – je rekao da su sredstva u proračunu predviđena i biti će isplaćena, prostorni plan je
u postupku donošenja, predan je u Zagrebačku županiju te bi nakon toga trebao biti upućen
vijeću na usvajanje.
N.Maljković – je pitao koliko je plaćen konzultant iz Međunarodne agencije za razvoj d.o.o. za
projekt škole i temeljem kojeg natječaja je odabran te da li se radi o bagatelnoj nabavi. Po
traženju ispisa potraživanja Općine dolazi se do iznosa duga od oko 6.000.000,00 kuna vezano
uz dugovanja po osnovi komunalne naknade i komunalnog doprinosa, zanima ga što se
poduzima po pitanju pravovremene naplate, da li se pokreću ovrhe, sudjeluje u predstečajnim
nagodbama.
D.Bedenik – je rekla da se uredno radi na naplati, preko opomena, ovrha i prijava tražbina u
predstečajnim postupcima. U popisu dužnika su i tvrtke koje imaju pojedinačne rate u
posljednjih mjesec, dva. Veliki dužnik je Fero-Term d.o.o. koji ulaže žalbe i odbija platiti
zateznu kamatu, upravni postupak je u tijeku, u posljednja 4 mjeseca tvrtka plaća glavnicu
koja za komunalnu naknadu iznosi oko 46.000,00 kn mjesečno. Redovito se prati preko FINE
otvaranje stečajnih postupaka te se trenutno radi na otvaranju postupka prijave tražbine
prema tvrtki Hidrocommerce d.o.o.. Trgovački sud po službenoj dužnosti zatvara subjekte koji
nisu predali financijske izvještaje, a po prestanku pravnog subjekta naplata dugovanja se ne
može izvršiti, s time da sud nema obvezu obavijestiti niti tvrtku da je izgubila pravni
subjektivitet. Javna nabava nije provedena za izradu projekta jer iznos nije bio viši od
70.000,00 kuna.
I.Piškor – zanima ga što je sa odvozom otpada iz slijepih ulica, potrebno bi bilo postaviti
kontejnere na izlazu iz ulice.
J.Pipić – je rekao da je kontaktirao Zagrebački holding, nadležna osoba je izašla u ulicu
Horvatinci i zaključila da je ulica dovoljno široka da kamion čistoće može ući. Kante bi
kućanstva trebala dobiti do iduće godine.
V.Nađi – je rekao da je u najavi da će se smeće trebati razvrstavati po namjeni, a Zagrebački
holding još nije propisao način odvajanja otpada.
J.Bradač – je rekao da u ulici Pavlovićka jedna žarulja na stupu javne rasvjete ne svijetli.
Tvrdi da troškovnik za javnu rasvjetu ne postoji.
Ž.Jakovac – je rekao da će se sljedeći tjedan zamijeniti žarulja i provjeriti trafostanice da se
uklone kvarovi. Rekao je da troškovnik postoji jer se bez njega ne može pokrenuti postupak
javnog natječaja niti sklopiti ugovor.
B.Perković – zanima ga zbog čega se na natječaj za dobivanje sredstava iz EU nije prijavio
prethodni, postojeći projekt za školu već se radio novi. Smatra da je agencija koja je radila
prijavu na natječaj unaprijed trebala znati što je potrebno za dobivanje natječaja, a ne
naknadno po odbijanju obavijestiti što je trebalo poduzeti. Zatražio je na uvid natječaj i
natječajnu dokumentaciju.
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V.Jambrek – je rekao da je potrebno voditi brigu da se ubuduće ne angažiraju konzultanti i
agencije koje nisu dobro pripremile natječajnu dokumentaciju.
J.Pipić – je rekao da je za prvotni projekt za školu izrađen idejni projekt. Grad Zagreb je
trebao sufinancirati 3/6, Zagrebačka županija 2/6, a Općina 1/6 iznosa. Pregovori sa
vlasnicima o otkupu zemljišta su obavljeni i nakon toga, prije četiri godine se stalo sa
projektom. Potrebno je da svi zajedno pokušamo oživjeti taj projekt i da se počne na njemu
ponovo raditi.
V.Nađi – je rekao da su se u tri navrata obavljali sastanci sa pročelnikom za školstvo i
zamjenikom Župana. Potrebno je urediti imovinsko pravne odnose.
K.Bjedov – je rekla da se odustalo od prvog projekta jer nisu riješeni vlasnički odnosi, a drugi
projekt se pokrenuo jer se smatralo da će se jednostavnijim i bržim postupkom doći do
rješavanja imovinsko pravnih odnosa čije je zemljište u vlasništvu Grada Zagreba, jer su
pokrenuti postupci za priznavanje vlasništva, te je zbog toga promijenjena lokacija. Prvotni
projekt se zbog oblika zemljišta nije mogao prenijeti na novo zemljište. Zbog kratkoće roka se
prihvatio novi oblik projekta.
N.Maljković – je pitao da li imamo kao preduvjet osigurano vlasništvo građevinskog zemljišta,
lokacijsku dozvolu i idejni projekt.
M.Japjec – smatra da je ulazak u navedeni projekt neozbiljan i mišljenja je da se ubuduće oko
velikih projekata treba savjetovati sa vijećem. Apelira da se pokrene pitanje rješavanja
vlasništva zemljišta.
A.Perić – mišljenja je da je potrebno unaprijed znati što je sve potrebno za prijavu na natječaj
i da se ubuduće temeljito pristupi izradi natječajne dokumentacije.
J.Bradač – je zamolio I.Piškora da zajedno odu u Stupničkoobrešku ulicu kod g.Đumlije zbog
srušene staje.
I.Piškor – je također napomenuo da na više mjesta žarulje javne rasvjete ne rade. Zanima ga
da li se prilikom mijenjanja žarulja vode dnevnici rada i da li su živine žarulje zakonom
zabranjene.
V.Nađi – je rekao da su živine žarulje na tržištu stoga ne vidi razlog zabrane postavljanja.
Rekao je da je država preuzela vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem jedinica lokalne
samouprave.
J.Pipić – je rekao da je dogovoreno da će se angažirati odvjetnici da riješe problematiku nad
vlasništvom zemljišta između države, Grada Zagreba i Općine, ali ništa nije poduzeto po
navedenom pitanju.
D.Bedenik – je rekla da je u par navrata bilo pokušaja angažiranja ovlaštenih geodeta da
snime stanje katastarske Općine Stupnik koja dijelom ulazi u Sv.Nedelju i Grad Zagreb, tri
geodeta su od navedenog posla odustala jer stanje u katastru nije sređeno. Odvjetnici mogu
voditi postupak po snimljenom stanju. Ispis čestica postoji, međutim da bi se navedeno moglo
identificirati sa zemljišnim knjigama potrebno je snimiti i usporediti stvarno stanje sa stanjem
u knjigama. Parcijalno se preko geodetskih elaborata intenzivno radi na sređivanju vlasništva i
Gradu Zagrebu je podnijet zahtjev za priznanje vlasništva pojedinih parcela. Sva zemljišta koja
su bila u građevinskoj zoni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu su ušla u
vlasništvo jedinica lokalne samouprave, a koja su bila van građevinskih zona ušla su u
patronat države i proglašena su poljoprivrednim zemljištem.
V.Jambrek – je mišljenja da ne bi trebalo biti problema u rješavanju vlasništva zemljišta.
D.Bedenik – je rekla da se problemi javljaju kod rješavanja dijela zemljišta opće narodne
imovine, društvenih vlasništva i ostalog.
M.Japjec – je mišljenja da bi Općini trebao biti prioritet rješavanje spomenute problematike,
kao i izgradnja škole, kanalizacije.
N.Maljković – je rekao da je potrebno sustavno raditi na rješavanju projekata i ostale
problematike.
J.Vađić – je predložio da se materijali za sjednice dostavljaju ranije od uobičajenog roka
dostavljanja.
Ž.Jakovac je napustio sjednicu.
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Ad. 1). POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA
RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2013. GODINE
D.Vulje – je zamolio A.Žugec da pojasni Odluku.
A.Žugec – je pojasnila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za
razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine.
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 sa 2 glasa „za“ i jednim
„suzdržanim“ glasom donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje 01.01.-30.06.2013.
godine. Napomenuo je da su se troškovi (za usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne
usluge, reprezentacija, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi) povećali te je mišljenja da
bi rashode trebalo smanjiti. Zanima ga na što se odnosi stavka –Ostali rashodi za zaposlene,
koji iznose 40% bruto plaće.
A.Žugec – je rekla da se stavka odnosi na naknade za sudjelovanje u radu radnih tijela. U
troškove reprezentacije je uračunati iznos od 44.000,00 kuna za proslavu dana Općine.
M.Japjec – je rekao da je povećanje ostalih rashoda u odnosu na prošlu godinu preko 50%.
Materijalni rashodi su također porasli za 500.000,00 kuna u odnosu na prošlu godinu,
prvenstveno povećanje usluge tekućeg investicijskog održavanja, promidžbenog informiranja,
komunalne usluge, i ostale usluge. Smatra da bi navedeno trebalo detaljnije pojasniti. Izdaci
za zaposlene ne smiju prelaziti 20% i oni ne premašuju zakonski okvir, međutim kada se
ubroje naknade, spomenuti postotak se premašuje.
J.Pipić – je rekao da je potrebno smanjiti troškove reprezentacije, iako je unutar konta
iskazan i trošak za proslavu dana Općine, jer prema izvješću ispada da oni iznose oko 100 eura
dnevno.
A.Žugec – je rekla da se materijalni rashodi u iznosu od 366.000,00 kuna odnose na
asfaltiranje koje je ove godine većinom napravljeno do 30.06. za razliku od prethodne godine.
J.Pipić – je mišljenja da bi udrugama ravnomjerno trebalo isplaćivati donacije.
N.Maljković – je rekao da je udrugama, a posebice DVD-u potrebno na vrijeme uplaćivati
sredstva osigurana proračunom.
J.Bradač – zanima ga da li su sva predviđena sredstva za javnu rasvjetu utrošena.
A.Žugec – je rekla da je prošle godine utrošeno oko 100.000,00 kuna od osiguranih
200.000,00, a ove godine izvršenje iznosi 26%, odnosno 64.000,00 kuna.
A.Perić – je također mišljenja da je DVD-u potrebno redovito isplaćivati osigurana sredstva,
obzirom da se radi o društvu koje je od interesa za građane Općine.
N.Maljković – je zamolio predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, odnosno upravitelja
pogona da se postave ogledala i vertikalna signalizacija na određena križanja kojom će se
definirati pravo prednosti.
M.Japjec – zanima ga da li Općina ima komunalnog redara i da li je u domeni redara da
kontrolira korisnike subvencije za sjetvu kukuruza. Vezano uz glomazni otpad koji se ostavlja
uz cestu, zanima ga da li se što poduzima po pitanju saniranja otpada.
D.Bedenik – je rekla da su u opisu radnog mjesta K.Bjedov i F.Kajfeš navedeni i poslovi
komunalnog redara.
K.Bjedov – je rekla da se po pitanju odlaganja otpada izlazi na teren i nastoje utvrditi osobe
koje ga odlažu, a vlastiti pogon redovito uklanja nepropisno odloženi krupni otpad.
B.Perković – je pitao da li se raspisuje natječaj za dodjelu sredstva za sjetvu kukuruza.
D.Bedenik – je rekla da se natječaj raspisuje i da su propisani uvjeti dodjele sredstava.
I.Piškor – je predložio da K.Bjedov može pregledati polja na kojima se sadi kukuruz.
J.Bradač – je rekao da je kontrolirao sjetvu kukuruza nakon sadnje.
A.Perić – je dao prijedlog da se imenuje povjerenstvo koje će napraviti kontrolu sjetve
kukuruza.
M.Japjec – je rekao da se 10% proračuna odvaja na socijalne pomoći, te je uvid u dodijeljene
pomoći netransparentan obzirom da većina nema uvid u korisnike i dodijeljene iznose, zatražio
je uvid u navedeno (ime i prezime korisnika i iznos pomoći) i zapisnike sa Odbora za društvene
djelatnosti. Zanimaju ga kriteriji za dodjelu pomoći. Smatra da bi kriterij trebao biti i vrednija
(atraktivnija) imovina.
D.Bedenik – je rekla da je na službenoj internet stranici objavljena Odluka o kriterijima
ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi i u njoj su sadržani kriteriji za dodjelu pomoći te
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popis dokumentacije koju je potrebno priložiti. Napomenula je da se u ovom slučaju radi o
osobnim podacima korisnika (ime i prezime, visina pomoći) koji se ne mogu javno objaviti.
V.Jambrek – je pitao što bi se podrazumijevalo pod vrednijom imovinom, odnosno koji bi se
kriteriji pri određivanju koristili.
A.Perić – je rekao da se o izmjenama Odluke može raspravljati.
V.Nađi – je rekao da su Odlukom propisani svi uvjeti i da se pomoć odobrava u pravilu svake
druge godine.
N.Maljković – se također slaže da bi uvjet za dodjelu trebala biti imovina i da se poradi na
izmjeni Odluke. Vezano uz ostale subvencije, zanima ga da li se sredstva dodjeljuju dužnicima
za komunalnu naknadu.
D.Bedenik – je odgovorila da se prije dodjele sredstava napravi kontrola dužnika te se istima
ne dodjeljuju sredstva.
N.Maljković – je mišljenja da bi se i korisnici sa iznosom dodijeljene pomoći po osnovi
socijalne skrbi također trebali javno objaviti, isto kao što je to napravljeno za ostale subvencije
i pomoći, pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama.
D.Bedenik – je rekla da jednokratne novčane pomoći po osnovi socijalne skrbi nisu subvencije
te ne podliježu navedenom zakonu, već Zakonu o zaštiti osobnih podataka i da se traženi
podaci ne mogu javno objaviti. Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje tijelo na
objavljivanje određenih informacija (potpore, donacije i bespovratna sredstva) ali istovremeno
propisuje ograničenja prava na pristup informacijama ako je informacija zaštićena Zakonom o
zaštiti osobnih podataka.
S.Jambrek – je rekla da Zakon o socijalnoj skrbi propisuje načelo tajnosti i zaštite osobnih
podataka prema kojem se korisniku socijalne skrbi moraju osigurati tajnost i zaštita svih
osobnih podataka uključujući i one koji se odnose na provođenje postupka po navedenom
Zakonu, a to su novčane naknade i socijalne usluge, ime i prezime, podatak o rođenju, spol,
OIB, državljanstvo, prebivalište, podaci koji se odnose na obiteljske odnose, kućanstvu,
školovanju, zaposlenju, umirovljenju, naobrazbi, zdravstvenom stanju, invalidnosti, plaćama,
imovini, socijalnim problemima i poteškoćama pojedinaca itd. Nadalje, člankom 11. Zakona o
zaštiti osobnih podataka je propisano da je voditelj zbirke osobnih podataka, u ovom slučaju
Općina koja prikuplja i obrađuje osobne podatke u određene svrhe, u ovom slučaju dodjela
jednokratne novčane pomoći, ovlašten dati osobne podatke drugim primateljima ako je to
potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja, te je
zabranjeno davanje podataka drugim primateljima koji temeljem spomenutog zakona na to
nisu ovlašteni. Istim Zakonom su propisane i prekršajne odredbe sa novčanim kaznama od
20.000,00 – 40.000,00 kuna ukoliko se osobni podaci daju na korištenje protivno odredbi
čl.11. Zakona.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine.
Članovi Općinskog vijeća su sa 8 glasova „za“ (Lj.Žuti, A.Perić, M.Božić, B.Perković,
I.Piškor, V.Jambrek, J.Platužić, D.Vulje) i 5 glasova „protiv“ (N.Maljković, J.Vađić, M.Japjec,
J.Pipić, J.Bradač) donijeli
Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine.
Izvještaj se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
J.Pipić – je napomenuo da je zamjenik načelnika prisutan svakoj sjednici Vijeća, a nema
pravo na naknadu, međutim nije u redu da Ž.Jakovac koji ima pravo na naknadu, sudjeluje
samo u dijelu sjednice, a nakon toga ode. Moli da se na sjednici ostaje od početka do kraja ili
da se ne isplati naknada u slučaju odlaska.
Ad. 2). ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
D.Vulje – je zamolio D.Bedenik da pojasni Odluku.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. Napomenula
je da Zakon više ne predviđa naplatu naknade za priključenje na vodovodnu mrežu, te je
potrebno Odluku uskladiti.
D.Vulje – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
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I.Piškor – je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o priključenju na komunalne
vodne građevine.
N.Maljković – zanima ga da li je zakonom propisano da li osobe koje imaju bunare moraju
testirati vodu, kako bunari moraju izgledati, eventualne naknade za bunare.
D.Bedenik – je rekla da u Zakonu ne stoje odredbe vezane uz naknadu za bunare. Postoje
opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga gdje je Zagrebački holding predvidio sve tehničke
detalje, a Odluka s njihove strane još nije donijeta.
V.Jambrek – je napomenuo ukoliko će doći do potpisivanja kakvih ugovora, da se vodi računa
o tome da se uvjeti ne promijene i cijene vode ne povećaju.
A.Perić – smatra da Odluku treba prihvatiti.
N.Maljković – zanima ga koliko je u ovoj godini naplaćeno po naknadama za priključenje.
Mišljenja je da se Odluka trebala donijeti prije.
A.Žugec – je odgovorila da smo ove godine naplatili 61.000,00 kuna.
D.Bedenik – je rekla da je rok za usklađenje 18.11.2013. i da smo među prvima koji smo
Odluku uskladili.
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Vulje je dao na glasanje Odluku o priključenju na
komunalne vodne građevine.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o priključenju na komunalne vodne građevine.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završila s radom u 20:25 sati.
KLASA: 021-01/13-01/6
URBROJ: 238/28-13-2

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Darko Vulje
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