REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u utorak 22. prosinca 2015. godine s
početkom u 18:40 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33.
Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković i članovi Općinskog vijeća: Darko
Vulje, Ivica Piškor, Miroslav Božić, Ante Perić, Josip Pipić, Josip Bradač, Josip Vañić, Bruno
Perković, Jasna Platužić, Vladimir Jambrek, Dalibor Horvatinec, Ljiljana Žuti.
Nenazočni: /
Ostali nazočni:
Općinski načelnik Ivan Trgovec, zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nañi
Djelatnici: Anita Žugec, Franjo Kajfeš, Dragana Bedenik, Koraljka Bjedov, Sanina Jambrek,
Željko Jakovac
Stanovnici: Kristina Tomas, Nikola Tomas, Josip Siuc
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković koji je pozdravio
nazočne i utvrdio da sjednici prisustvuju svi vijećnici, te je time postignut kvorum za valjano
održavanje sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković predložio je sljedeći:
DNEVNI RED
0. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Aktualni sat
1. Odluka o Proračunu Općine Stupnik za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.
godinu
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu
3. Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za
2016. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2016. godinu
5. Program socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2016. godinu
6. Program javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu
7. Odluka o komunalnom doprinosu
8. Odluka o plaćanju godišnje članarine udruzi LAG „Sava“
9. Odluka o dodjeli stipendija Općine Stupnik za školsku/akademsku godinu
2015./2016. za učenike i studente
10. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
11. Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Općine Stupnik
12. Odluka o provoñenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana ureñenja
Radne zone Stupnik
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je otvorio raspravu po predloženom
dnevnom redu.
A.Perić – je predložio da se donese zaključak o smanjenju broja točaka dnevnog reda.
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N.Maljković – je rekao da se radi o standardnim točkama koje su većim dijelom meñusobno
vezane.
V.Jambrek – zanima ga da li su vijećnici primili na znanje osnivanje kluba vijećnika.
N.Maljković – je rekao da su svi obaviješteni, zanima ga tko je predsjednik kluba.
V.Jambrek – je rekao da je predsjednik A.Perić.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na predloženi Dnevni red.
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 23. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik sa 23. sjednice.
Aktualni sat
B.Perković – zanima ga u čijem je vlasništvu jezero Jakšina.
V.Nañi – je rekao da je Ministarstvo poljoprivrede izdalo ribolovnu dozvolu, koncesiju plaća
Športsko ribolovna udruga.
J.Pipić – je rekao da je vlasnik Republika Hrvatska.
J.Bradač – zanima ga u čijem je vlasništvu „Rezborišće“.
N.Maljković – je rekao da su vlasnik Hrvatske šume.
V.Jambrek – zanima ga u čijem je vlasništvu zemljište na kojem je NK Stupnik i ostalo
zemljište do šume.
I.Trgovec – je rekao da ima više vlasnika te da će u pisanom obliku vijećnik dobiti odgovor.
N.Maljković – je postavio pitanje u ime gosp.Siuca. Zanima ga mogućnost zabrane kretanja
kamiona u Stupničkoobreškoj ulici. Da li je moguće pokrenuti inicijativu prema Županijskoj
upravi za ceste da se ograniči ili zabrani promet kamionima do odreñene mase vozila.
F.Kajfeš – je rekao da su predstavke J.Siuca i A.Perića upućene Policijskoj upravi,
Ministarstvu, inspekciji prometa te Županijskoj upravi za ceste. Policijska uprava je
kontaktirala Općinu Stupnik te su dali nalog Županijskoj upravi za ceste da pozove inspekciju
Ministarstva. Inspekcija je, zajedno sa predstavnikom Županijske uprave za ceste, jučer bila
na terenu. Općina će dobiti pismeno očitovanje inspekcije o eventualnim primjedbama. Druga
predstavka se odnosi na nogostup koji dolazi prema Starči, za koju se takoñer čeka pismeno
očitovanje inspekcije. Napomenuo je da će se, ukoliko postoji opravdanost, temeljem odluke
Općinskog vijeća, uputiti inicijativa Županijskoj upravi za ceste. Nakon toga se radi projekt
opravdanosti regulacije, na navedeni projekt se mora ishoditi suglasnost policije, Ureda
državne uprave i Ministarstva prometa. Ukoliko se uvaži inicijativa i dobiju sve suglasnosti,
navedeno se može provesti.
N.Maljković – je rekao da je cestom od „Rezborišća“ prema Kerestincu zabranjen promet
kamionima, a širi je koridor u odnosu na Stupničkoobrešku ulicu.
F.Kajfeš – je rekao da je zabranjen tranzitni promet, a ne sav promet.
A.Perić – je rekao da Stupničkoobreška ulica nije ravna cesta te nastaje problem u zavojima.
F.Kajfeš – je rekao da Stupničkoobreška ulica ima standarde državne ceste. Javni autobusni
prijevoz ne bi mogao ići navedenom ulicom da standardi nisu zadovoljeni.
J.Pipić – je rekao da je dobio nekoliko primjedbi na spomenutu problematiku. Mišljenja je da
bi se od policije trebala zatražiti češća kontrola vozača i prometa.
A.Perić – mišljenja je da ulica širinom nije predviñena za promet kamiona.
M.Božić – zanima ga mogućnost postavljanja uspornika.
F.Kajfeš – je rekao da je Županijska uprava odbila zahtjev za postavljanjem uspornika na
Stupničkoobreškoj i ulici Sv.Benedikta jer se na županijskim i državnim cestama isti ne
postavljaju zbog interventnih vozila. Inspekcija je dala nalog da Županijska uprava izvede
horizontalnu i vertikalnu signalizaciju kod vrtića u ul. Sv.Benedikta, a za Stupničkoobrešku su
konstatirali da je sve napravljeno prema projektu prometa i svim dozvolama.
N.Maljković – je rekao da je na Stupničkoobreškoj ulici potrebno sanirati šaht.
F.Kajfeš – je rekao da će se Županijskoj upravi uputiti dopis za sanacijom.
I.Piškor – zanima ga da li se u ulici Stupničke Šipkovine mogu postaviti uspornici.
I.Trgovec – je rekao da je navedeno regulirano pravilnicima te se treba provjeriti.
J.Vañić – je rekao da su priznanja volonterima za poplavljena područja u Slavoniji izrañena,
zanima ga zbog čega se nisu podijelila. Mišljenja je da načelnik treba podijeliti priznanja.
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N.Maljković – je predložio da se priznanja podijele u siječnju.
D.Vulje – je rekao da priznanja treba podijeliti što prije. Zanima ga u kojoj je fazi
rekonstrukcija Gornjostupničke ulice.
N.Maljković – je rekao da je procjena napravljena, krenulo se u otkup zemljišta, natječaj bi
trebao biti objavljen izmeñu Božića i Nove godine. Odluka o odabiru će se donijeti ovisno o
donošenju državnog proračuna.
Ad. 1). ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE STUPNIK ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJOM
ZA 2017. I 2018. GODINU
N.Maljković – je dao riječ A.Žugec.
A.Žugec – je pojasnila Odluku o Proračunu Općine Stupnik za 2016. godinu s projekcijom za
2017. i 2018. godinu.
N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o Proračunu Općine Stupnik za
2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.
J.Vañić – je podnio amandman da se u proračun uvrsti stavka kapitalnog projekta u iznosu od
80.000,00 kuna za kupnju novog vatrogasnog kombi vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme
prilikom intervencija, na leasing od 3-4 godine. Prema planu financiranja DVD-a Stupnik za
2016. godinu navedeno je traženo, a nije uvršteno u proračun. Redovna sredstva bi se
osiguravala u periodu trajanja otplate kredita.
I.Trgovec – je predložio da se amandman ne podnaša jer je već ranije dogovoreno da će se o
navedenom raspravljati na prvim izmjenama proračuna. Prijedlog proračuna je prošao
odreñene konzultacije meñu vijećnicima, te se nema smisla sada pogañati oko njega.
Napomenuo je za je iznos u proračunu podignut za 50.000,00 kn za DVD u odnosu na prvotni
prijedlog. Proračun je spreman i usuglašen za usvajanje, stoga moli da se ne podnašaju
dodatni amandmani.
J.Vañić – je rekao da nije na stočnom sajmu da se pogaña već koristi svoja prava i ovlasti
prema čl.41. Poslovnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje dopustivost podnošenja
amandmana J.Vañića.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 9 glasova „za“ (Josip Vañić, Dalibor Horvatinec, Josip
Pipić, Bruno Perković, Ivica Piškor, Nenad Maljković, Josip Bradač, Ante Perić, Vladimir
Jambrek), 3 glasova „protiv“ (Miroslav Božić, Ljiljana Žuti, Darko Vulje) i 1 „suzdržanim“
glasom (Jasna Platužić).
N.Maljković – je predložio da se podignu prihodi od poreza za 80.000,00 kuna te zamolio
načelnika da usvoji amandman.
I.Trgovec – je rekao da usvaja amandman.
J.Vañić – je rekao da je bio dogovoren sastanak s načelnikom na kojeg se nije odazvao.
I.Trgovec – je rekao da se uvijek sve što se usuglasilo i ispunilo vezano uz dogovor oko
proračuna.
J.Pipić – je podnio amandman da se u proračunu poveća stavka za 5.000,00 kuna za Udrugu
umirovljenika.
D.Bedenik – je rekla da će se stavka računalnih usluga smanjiti za 5.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje dopustivost podnošenja
amandmana J.Pipića.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno glasali.
I.Trgovec – je rekao da usvaja amandman.
D.Vulje – zamolio je za pojašnjenjem stavke u iznosu od 260.000,00 kuna, a vezano uz otkup
zemljišta kod NK-a.
I.Trgovec – je rekao da se spomenuto odnosi na sadašnji pomoćni teren, a čije zemljište je u
najmu. Namjera je navedeno zemljište kupiti.
D.Vulje – je rekao da je u spomenuto zemljište već uloženo od strane Općine.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o Proračunu
Općine Stupnik za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (Ivica Piškor, Miroslav Božić, Josip Bradač,
Josip Vañić, Josip Pipić, Bruno Perković, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Dalibor Horvatinec, Nenad
Maljković), 2 glasa „protiv“ (Ante Perić, Vladimir Jambrek) i 1 „suzdržanim“ glasom (Darko
Vulje) donijeli
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Odluku
o Proračunu Općine Stupnik za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 2). ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA 2016. GODINU
N.Maljković – je dao riječ A.Žugec.
A.Žugec – je pojasnila Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu.
N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o izvršavanju Proračuna Općine
Stupnik za 2016. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o izvršavanju
Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 12 glasova „za“ (Ivica Piškor, Miroslav Božić, Josip Bradač,
Josip Vañić, Josip Pipić, Bruno Perković, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Darko Vulje, Vladimir
Jambrek, Dalibor Horvatinec, Nenad Maljković) i 1 „suzdržanim“ glasom (Ante Perić) donijeli
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 3). PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
OPĆINI STUPNIK ZA 2016. GODINU
N.Maljković – je dao riječ F.Kajfešu.
F.Kajfeš – je pojasnio Program gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2016. godinu.
N.Maljković – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor - je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Program gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2016. godinu.
A.Perić – je zamolio da se pojasne lokacijske dozvole.
F.Kajfeš – je rekao da su napravljeni idejni projekti i ishoñene lokacijske dozvole. Prema
novom Zakonu lokacijske dozvole se izdaju ukoliko se radi o projektima od državnog značaja ili
u slučaju etapne izgradnje. Tehnička rješenja su gotova, potrebno je napraviti novelaciju
projekata, te ishoditi grañevinske dozvole koje se u roku od 3 godine moraju aktivirati.
A.Perić – je mišljenja da bi se trebala naći mogućnost rješavanja crpne stanice na drugi način
zbog dodatnih troškova.
F.Kajfeš – je rekao da je K42 spušten i ima prekopnu stanicu kod Gornjostupničke. „Pod
Čepom“ se kanalizacija ne može riješiti drugačije osim sa prekopnim sustavom.
B.Perković – je predložio da se izradi projektna dokumentacija i uredi prostor i park ispred
zgrade Općine. Mišljenja je da bi se spomenik trebao ukloniti te da ostane samo spomen ploča.
V.Jambrek – zanima ga na čijem će se zemljištu ureñivati park. Trebalo bi razmišljati o
otkupu zemljišta od gosp.Kavura.
F.Kajfeš – je rekao da je Grad Zagreb priznao pravo vlasništva Općini Stupnik na 1/3 parcele.
U usmenom dogovoru gosp.Kavur je pri parcelaciji prihvatio da prednji dio parcele pripadne
Općini. Dokumentacija je predana u gruntovnu na upis te će se nakon toga raditi parcelacija.
V.Nañi – se slaže s prijedlogom B.Perkovića.
I.Trgovec – je rekao da je spomenik upisan u registar spomenika.
J.Pipić – je rekao da je potrebno iduće godine za božićne blagdane ukrasiti park ispred Općine
(okititi bor, postaviti jaslice).
A.Perić – je mišljenja da bi trebalo osigurati sredstva i otkupiti zemljište od gosp.Kavura.
Smatra da bi navedeno trebalo biti prioritet obzirom da Općina još uvijek nema formiran
centar. Rekao je da je razgovarao sa gosp.Kavurom te se htio informirati o mogućnostima
prodaje zemljišta.
I.Trgovec – je pitao o kojoj cijeni otkupa se radi.
A.Perić – je rekao da nije razgovarao o cijeni.
F.Kajfeš – je rekao da bez Programa ukupnog razvoja ne postoji mogućnost prijave na
fondove EU-a. Problem je što Zagrebačka županija nije donijela Program, a naš mora biti
usklañen s njihovim.
I.Trgovec – je rekao da ga treba donijeti u roku par mjeseci.
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Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program gradnje
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2016. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Program
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2016.
godinu.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 4). PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK
ZA 2016. GODINU
N.Maljković – je dao riječ Ž.Jakovcu.
Ž.Jakovac – je pojasnio Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za
2016. godinu.
N.Maljković – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor - je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Program održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2016. godinu. Napomenuo je da je bilo potrebno uvrstiti u
Program pod redovno održavanje ureñenje Balatina.
Ž.Jakovac – je rekao da se navedeno može uvrstiti na sljedećem rebalansu jer do sada nije
pronañeno rješenje odvodnih kanala.
D.Horvatinec – zanima ga kakvi su planovi vezano uz osiguranje sredstava od 100.000,00 kn
za nadstrešnice.
Ž.Jakovac – je rekao da se u razgovoru s Odborom za komunalne djelatnosti došlo do
mišljenja da bi se strojevi preselili na drugu lokaciju pa bi se izgradila nova nadstrešnica.
A.Perić – zanima ga lokacija.
Ž.Jakovac – je rekao da bi lokacija bila prema Petru Marijanu gdje je trenutno deponij, a
deponij bi ostao na „Čepu“. Odluka o lokaciji nije definitivna već se samo razgovaralo o
mogućim lokacijama.
A.Perić – je zamolio za pojašnjenjem stavki planiranih sredstava od 640.000,00 kuna za javnu
rasvjetu, troškove električne energije i tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete.
Ž.Jakovac – je rekao da se spomenuto odnosi na troškove električne energije javne rasvjete
po ulicama, a ostatak je za redovito održavanje javne rasvjete (izmjena žarulja i ostalo).
M.Božić – zanima ga da li je stari kamion prodan.
Ž.Jakovac – je rekao da kamion nije prodan.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program održavanja
komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2016. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Program
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2016. godinu.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 5). PROGRAM SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI STUPNIK ZA 2016. GODINU
N.Maljković – je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je pojasnila Program socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2016. godinu.
N.Maljković – je zamolio D.Horvatinca da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i
socijalnu skrb.
D.Horvatinec - je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
jednoglasno donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Program socijalne
skrbi u Općini Stupnik za 2016. godinu.
B.Perković je napustio sjednicu u 20:05 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program socijalne skrbi
u Općini Stupnik za 2016. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Program
socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2016. godinu.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

OPĆINSKO VIJEĆE – ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE

5

Ad. 6). PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU ZA 2016. GODINU
N.Maljković – je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je pojasnila Program javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu.
N.Maljković – je zamolio D.Horvatinca da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i
socijalnu skrb.
D.Horvatinec - je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb sa 2
glasa „za“ i 1 glasom „protiv“ donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji
Program javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu.
B.Perković se priključio sjednici u 20:10 sati.
D.Vulje je napustio sjednicu u 20:10 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Program javnih potreba
u kulturi i sportu za 2016. godinu.
Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (Ivica Piškor, Miroslav Božić, Josip Bradač,
Josip Vañić, Josip Pipić, Bruno Perković, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Dalibor Horvatinec, Nenad
Maljković), 1 glasom „protiv“ (Vladimir Jambrek) i 1 „suzdržanim“ glasom (Ante Perić) donijeli
Program
javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu.
Program se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 7). ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
N.Maljković – je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o komunalnom doprinosu.
D.Vulje se priključio sjednici u 20:15 sati.
N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o komunalnom doprinosu.
J.Pipić – zanima ga koliko je bilo prisilnih naplata prema fizičkim osobama.
D.Bedenik – je odgovorila da je okvirno bilo desetak prisilnih naplata.
N.Maljković – je rekao da podržava prijedlog odluke.
I.Piškor – zanima ga što je sa jednokratnim plaćanjem uz odgodu od godinu dana. Koji
instrument plaćanja će se osigurati, obzirom da nije navedeno u prijedlogu odluke. Zanima ga
da li svi imaju iste instrumente osiguranja.
K.Bjedov – je rekla da je spomenuto vezano uz Zakon o legalizaciji koji daje takvu mogućnost
plaćanja, a ne uz Odluku o komunalnom doprinosu.
D.Bedenik – je rekla da Zakon o legalizaciji odobrava poček od godine dana, nakon toga se
može izabrati jednoobročno plaćanje ili plaćanje na rate. U oba slučaja će se tražiti osiguranje
zadužnicom. Odluka se odnosi na obročno plaćanje. Uz obračun komunalnog doprinosa će se
tražiti dostava zadužnice.
I.Piškor – se ne slaže s obrazloženjem.
K.Bjedov – je rekla da se po dostavi rješenja o izvedenom stanju radi proračun komunalnog
doprinosa. Pored dopisa dostavlja se i proračun stranci te se upućuje stranku na mogućnosti
odabira plaćanja doprinosa. Po navedenom se stranka mora očitovati na koji način će plaćati
komunalni doprinos.
I.Trgovec – je rekao da svi moraju podnijeti solemniziranu bjanko zadužnicu.
F.Kajfeš – je rekao da nije navedeno da se za jednokratno plaćanje s odgodom od godine
dana traži instrument osiguranja.
D.Bedenik – je rekla da će svi biti dužni dostaviti bjanko zadužnicu osim onih koji odmah
jednokratno plaćaju komunalni doprinos.
I.Piškor – je rekao da navedeno nije u odluci.
A.Perić – je zatražio da se odluka uputi Odboru za statut, poslovnik i propise na vjerodostojno
tumačenje.
I.Trgovec – je predložio da se odluka sada izglasa, a ukoliko će biti potrebe za izmjenom isto
se može napraviti na idućoj sjednici.
B.Perković – smatra da neće biti puno osoba koje će tražiti jednokratno plaćanje s odgodom
od godine dana. Slaže se s prijedlogom načelnika.
N.Maljković – je rekao da će se ukoliko odluka bude donijeta, ista uputiti na izvorno
tumačenje odboru, sukladno čl.53. Poslovnika. Zamolio je A.Perića da mu uputi prijedlog kojeg
će dostaviti Odboru vezano uz navedeno.
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K.Bjedov – je rekla da je od petstotinjak izdanih rješenja za svega desetak pokrenuta ovrha
zbog neplaćanja. Rješenje je takoñer ovršna isprava temeljem kojeg se dug može naplatiti i
bez instrumenta osiguranja.
N.Maljković – je rekao da se radi o javnom novcu kojeg je potrebno zaštititi. Općina mora
osigurati naplatu.
V.Jambrek – je rekao da je tumačenje odbora nakon prihvaćanja odluke nepotrebno.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o komunalnom
doprinosu.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o komunalnom doprinosu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 8). ODLUKA O PLAĆANJU GODIŠNJE ČLANARINE UDRUZI LAG „SAVA“
N.Maljković – je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o plaćanju godišnje članarine udruzi LAG „Sava“.
N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli
zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o plaćanju godišnje članarine
udruzi LAG „Sava“.
V.Jambrek – zanima ga koliko je puta naš predstavnik bio na sastanku Udruge.
N.Maljković – je rekao da je bio prisutan na nekoliko sastanaka i skupštini. Sudjeluje u
komunikaciji sa ostalim članovima. Članstvom se ostvaruje mogućnost financiranja odreñenih
projekata od lokalnog značaja.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o plaćanju
godišnje članarine udruzi LAG „Sava“.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o plaćanju godišnje članarine udruzi LAG „Sava“.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 9). ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA OPĆINE STUPNIK ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU
GODINU 2015./2016. ZA UČENIKE I STUDENTE
N.Maljković – je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o dodjeli stipendija Općine Stupnik za školsku/akademsku
godinu 2015./2016. za učenike i studente.
N.Maljković – je zamolio D.Horvatinca da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i
socijalnu skrb.
D.Horvatinec - je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
jednoglasno donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o dodjeli
stipendija Općine Stupnik za školsku/akademsku godinu 2015./2016. za učenike i studente.
B.Perković – je rekao je prigovor kandidata uvažen. Potrebno je mijenjati odreñene odredbe
Pravilnika. Napomenuo je da je bilo malo prijava srednjoškolaca.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o dodjeli
stipendija Općine Stupnik za školsku/akademsku godinu 2015./2016. za učenike i studente.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o dodjeli stipendija Općine Stupnik za školsku/akademsku godinu 2015./2016. za
učenike i studente.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 10). ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
N.Maljković – je dao riječ D.Bedenik.
D.Bedenik – je pojasnila Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti.
N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za gospodarski razvoj glasali sa 2 glasa „protiv“ i
1 „suzdržanim“ glasom.
A.Perić – smatra da ne treba dovoditi u neravnopravnost gospodarske subjekte te je mišljenja
da im treba omogućiti da rade što je dulje moguće.
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M.Božić – je zamolio da se pojasni razlika u čl.2. izmeñu pojmova skupina „Restorani i Barovi“
i skupina „Barovi“.
N.Maljković – je rekao da je navedena terminologija iz Zakona, a skupina „Barovi“ se odnosi
na barove koji ispunjavaju uvjete za rad noću. Skupina „Restorani i Barovi“ prema Zakonu
rade od 06:00-24:00 sata. Meñutim predstavničko tijelo može produžiti radno vrijeme.
Mišljenja je da je nepotrebno ometati susjede bukom zbog dugog radnog vremena te predlaže
da radno vrijeme ostane do 02:00 sata.
I.Trgovec – je rekao da mnogi neće raditi do 05:00 sati.
B.Perković – se slaže sa mišljenjem N.Maljkovića vezano uz radno vrijeme. Napomenuo je da
ukoliko bar želi biti otvoren cijelu noć, potrebno ga je registrirati kao takvog, a većina barova
nemaju uvjete za registracijom i rad noću. Prijedlogom odluke se manipulira kako bi se
omogućilo običnim barovima da rade cijelu noć.
A.Perić – je mišljenja da treba ostaviti za pravo subjektima da rade dok mogu ukoliko uredno
podmiruju davanja državi.
B.Perković – je napomenuo da su za svaku djelatnost potrebni odreñeni uvjeti, ponavlja da se
radi o manipulaciji. Potrebno je poštovati radno vrijeme ovisno o kategoriji ugostiteljskog
objekta.
N.Maljković – je pitao koja je razlika ograničavanja poduzetništva u transportu i
ugostiteljstvu. Podnio je amandman da radno vrijeme skupine „Restorani i Barovi“ ostane kao i
u prethodnoj odluci do 02:00 sata.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje dopustivost podnošenja
amandmana.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 7 glasova „za“ (Josip Vañić, Dalibor Horvatinec, Josip
Pipić, Bruno Perković, Ivica Piškor, Nenad Maljković, Vladimir Jambrek) i 6 „suzdržanih“
glasova (Josip Bradač, Ante Perić, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti, Jasna Platužić, Darko Vulje).
A.Perić – je podnio amandman vezan uz članak 2. alineja 2., da radno vrijeme skupine
„Restorani i Barovi“ bude od 05:00-05:00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje dopustivost podnošenja
amandmana A.Perića.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 2 glasova „za“ (Darko Vulje, Vladimir Jambrek), 5
glasova „protiv“ (Josip Vañić, Dalibor Horvatinec, Josip Pipić, Bruno Perković, Nenad Maljković)
i 6 „suzdržanih“ glasova (Josip Bradač, Ante Perić, Ivica Piškor, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti,
Jasna Platužić).
I.Trgovec – je rekao da se priklanja prijedlogu A.Perića, dok amandman N.Maljkovića ne
prihvaća.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje amandman da je radno
vrijeme skupine „Restorani i Barovi“ iz članka 2. alineje 2. od 06:00-02:00 sata.
Članovi Općinskog vijeća su glasali sa 6 glasova „za“ (Josip Vañić, Dalibor Horvatinec, Josip
Pipić, Bruno Perković, Ivica Piškor, Nenad Maljković), 3 glasova „protiv“ (Josip Bradač, Ante
Perić, Darko Vulje) i 4 „suzdržanih“ glasova (Miroslav Božić, Vladimir Jambrek, Ljiljana Žuti,
Jasna Platužić).
Amandman nije dobio potrebnu većinu glasova.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o ugostiteljskoj
djelatnosti.
Članovi Općinskog vijeća su sa 7 glasova „za“ (Darko Vulje, Ante Perić, Vladimir Jambrek,
Miroslav Božić, Josip Bradač, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti) i 6 glasova „protiv“ (Ivica Piškor,
Josip Vañić, Josip Pipić, Bruno Perković, Dalibor Horvatinec, Nenad Maljković) donijeli
Odluku
o ugostiteljskoj djelatnosti.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
N.Maljković – je zatražio da se pripreme propisani uvjeti koji moraju biti ispunjeni za rad do
05:00 sati.
Ad. 11). ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE STUPNIK
N.Maljković – je dao riječ K.Bjedov.
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K.Bjedov – je pojasnila Odluku o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja
Općine Stupnik.
N.Maljković – je zamolio Lj.Žuti da iznese stav Odbora za zaštitu okoliša i prostorno
planiranje.
Lj.Žuti - je rekla da su članovi Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje jednoglasno
donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o III. izmjenama i
dopunama Prostornog plana ureñenja Općine Stupnik.
A.Perić – zanima ga koliko će izmjene koštati.
I.Trgovec – je rekao da neće biti troškova.
J.Vañić – zanima ga kako se mogla dogoditi pogreška prilikom izrade. Godinama se radilo na
donošenju plana, a sada se odlučuje već o trećim izmjenama. Financijska sredstva su
utrošena, a stalno se rade izmjene. Zanima ga na što se odnosi osiguranje sredstava u iznosu
od 70.000,00 kuna za treće izmjene i dopune.
I.Trgovec – je rekao da ispravak više nije moguć već je potrebno donijeti novu odluku.
Napomenuo je da će na godinu ići nove izmjene vezane uz groblje.
J.Pipić – zanima ga da li će izmjene biti objavljene dva puta.
I.Trgovec – je rekao da pretpostavlja da neće.
J.Vañić – je rekao da nitko ne odgovara za rad, svatko bi trebao odgovarati za posao kojeg
Općina financira. Spomenuo je izmještanje vodovoda u Hrastini.
I.Trgovec – je rekao da se ne radi o propustu Općine. Rekao je da će za treće izmjene osobno
odgovarati.
N.Maljković – je mišljenja da prof.Lipovac ne bi smio raditi pogreške obzirom na iznos od oko
466.000,00 koliko je do sada isplaćeno za izradu prostornog plana. Zanima ga da li je u
pripremi još koja izmjena plana.
I.Trgovec – je rekao da nema povoljnijeg subjekta za izradu prostornog plana od Zavoda za
prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta.
I.Piškor – zanima ga da li je F.Kajfeš sudjelovao u izradi plana i uočio navedene propuste,
odnosno tko je iz Jedinstvenog upravnog odjela sudjelovao.
I.Trgovec – je rekao da je prema Zakonu o prostornom planiranju za konzultacije ovlašten
općinski načelnik.
N.Maljković – zanima ga na što su se odnosili računi koji su plaćani tijekom godina, a nisu se
odnosili na izmjene, te kada se počelo s pripremnim radnjama za treće izmjene.
I.Trgovec – je rekao da se izrada prostornog plana radi u fazama i zahtijeva niz pripremnih
radnji koje su opisane po stavkama računa. Vezano uz treće izmjene, one su taksativno
nabrojene, bit će javna rasprava te će biti upućene na usvajanje vijeću. Navedeno nema veze
s izradom urbanističkog plana ureñenja groblja.
J.Vañić – je rekao ukoliko se danas donosi odluka o trećim izmjenama, a u proračunu su
osigurana sredstva za treće izmjene tada izmjene vezane uz groblje ne mogu biti treće već
četvrte. Osigurano je 70.000,00 kuna za treće izmjene.
I.Trgovec – je rekao da se osigurana sredstva ne odnose na treće izmjene.
N.Maljković – zanima ga da li se osigurani iznos od 70.000,00 kuna odnosi na treće izmjene
plana. Za koje izmjene se iznosi navedeni iznos sredstava. Da li je planirani iznos u Programu
netočan?
I.Trgovec – je rekao da se sredstva ne odnose na korekcije u trećim izmjenama, za treće
izmjene se neće posebno fakturirati.
A.Žugec – je rekla da je 70.000,00 kuna ostalo na stavci zbog viška iznosa od komunalnog
doprinosa te je ostavljeno za svaki slučaj. Za ispravke osigurani iznos neće biti potreban već
ukoliko se javi nešto novo. Ne znači da je Program krivo izrañen ukoliko je planiran višak
sredstava.
A.Perić – zanima ga da li se radi o ispravku ili usklañivanju prostornog plana.
K.Bjedov – je rekla da novim Zakonom o prostornom ureñenju ispravci nisu predviñeni već
treba provesti postupak izmjena i dopuna.
B.Perković – zanima ga da li će osim izmjena koje su navedene u ovoj odluci, u trećim
izmjenama i dopunama biti još kakvih zahvata.
I.Trgovec – je odgovorio da neće biti ničega osim ovog što je navedeno. Rekao je da treće
izmjene neće koštati ništa.
N.Maljković – je rekao da će kontrolirati svaki račun u 2016. godini.
B.Perković – zanima ga kako će se zvati promjena vezana uz groblje.
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I.Trgovec – je rekao da će se raditi o izradi urbanističkog plana ureñenja groblja.
N.Maljković – zanima ga da li je izdana narudžbenica za izradu trećih izmjena i dopuna.
I.Trgovec – je rekao da odluka još nije donijeta.
J.Vañić – zanima ga na što se odnosi stavka Groblje-Stupnik: otkup zemljišta i projektna
dokumentacija.
I.Trgovec – je rekao da će se projektna dokumentacija odnositi na projekt mrtvačnice i
prateće infrastrukture.
V.Jambrek je napustio sjednicu u 21:35 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o III.
izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Općine Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su sa 9 glasova „za“ (Darko Vulje, Ante Perić, Miroslav Božić, Josip
Bradač, Jasna Platužić, Ljiljana Žuti, Bruno Perković, Ivica Piškor, Dalibor Horvatinec) i 3
„suzdržana“ glasa (Josip Vañić, Josip Pipić, Nenad Maljković) donijeli
Odluku
o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana ureñenja Općine Stupnik.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad. 12). ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA VAN SNAGE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE STUPNIK
N.Maljković – je dao riječ K.Bjedov.
K.Bjedov – je pojasnila Odluku o provoñenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog
plana ureñenja Radne zone Stupnik.
N.Maljković – je zamolio Lj.Žuti da iznese stav Odbora za zaštitu okoliša i prostorno
planiranje.
Lj.Žuti - je rekla da su članovi Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje jednoglasno
donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o provoñenju postupka
stavljanja van snage Urbanističkog plana ureñenja Radne zone Stupnik.
Predsjednik Općinskog vijeća Nenad Maljković je dao na glasanje Odluku o provoñenju
postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana ureñenja Radne zone Stupnik.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
o provoñenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana ureñenja Radne
zone Stupnik.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završila s radom u 21:40 sati.
KLASA: 021-01/15-01/7
URBROJ: 238/28-01-15-2

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Nenad Maljković, dipl.oec.
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