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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE                   
                                                  
	
	                 	                    ZAPISNIK 
	
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u ponedjeljak 25.04.2022. u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik i elektronskim putem s početkom u 16:43.


Nazočni: predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić i članovi Općinskog vijeća: Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković-Dokuš, Josip Vađić, Saša Tomečak, Tomislav Vrbanić, Miroslav Božić i Ljiljana Žuti.
Nazočni elektronskim putem: Vladimir Crnečki.
Nenazočni: Ivan Trgovec.
Ostali nazočni: Općinski načelnik Bruno Perković.                    
Djelatnici: Valentina Ivanović, Koraljka Bjedov, Dubravka Compagnoni i Marina Ivić.


Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić koji je pozdravio nazočne i utvrdio da sjednici prisustvuje 11 (jedanaest) vijećnika osobno i 1 vijećnik elektronskim putem te je time postignut kvorum za valjano održavanje sjednice.


Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić predložio je sljedeći:


DNEVNI RED

1. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog 1. izmjena
	1. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu

Privitak: zaključak načelnika
Odluka, Prijedlog 1. izmjena
	1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu

Privitak:zaključak načelnika
Program, Prijedlog 1. izmjena
	1. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu

Privitak:zaključak načelnika
Program, Prijedlog 1. izmjena
	Prve izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu

Privitak: zaključak načelnika
Program, Prijedlog 1. izmjena
	1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu

Privitak:zaključak načelnika
Program, Prijedlog 1. izmjena
	Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Stupnik

Privitak: zaključak načelnika
Prijedlog Odluke






	Odluka o suglasnosti za plaćanje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta 

           Privitak:zaključak načelnika
           Prijedlog Odluke


Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić otvorio je raspravu po predloženom dnevnom redu.
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na predloženi Dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje predloženi Dnevni red.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi Dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik sa  10. sjednice Općinskog vijeća.


AKTUALNI SAT:

B.Perković – pozdravio je sve nazočne. Dodao je da su se izvođači radova na kanalizaciji vratili na obje etape te da bi svi radovi trebali biti gotovi za otprilike mjesec i pol dana.
Nadalje dodaje da smo skoro pri kraju s pripremama za Svečanu sjednicu povodom dana Općine Stupnik. Ukoliko netko od vijećnika smatra da treba nekoga pozvati slobodno neka to učini. Pozvani su načelnici i gradonačelnici 25 Općina i 9 gradova Zagrebačke županije, gosti iz Brodskog Stupnika i grada Slunja, gosti javno pravnih tijela s kojima surađujemo i nekoliko privatnih i pravnih subjekata iz Općine Stupnik. Imamo 14 nagrađenih osoba koji su dobili javna priznanja Općine Stupnik. Pozvani su i svi bivši vijećnici Općine Stupnik.
Imali smo akciju čišćenje povodom Dana planeta Zemlje. GLS je sponzorirao kontejner. Skupilo se duplo više smeća od jednog kontejnera. Smeće se prikupljalo od 09:00 sati  do 11:30. Bilo je oko 60 ljudi (naše udruge, djelatnici Općine i 4 čovjeka iz GLS-a). Javne površine su dosta očišćene i akcija je bila uspješna.
T.Vrbanić – pitao je da li gotov natječaj za javna priznanja i može li se naknadno netko predložiti? 
B. Perković – odgovorio je da je natječaj završen i da nikad nije kasno nagraditi predloženog. Međutim s obzirom da nismo imali javna priznanja zadnje tri godine, a predloženih je trenutno 14 osoba te da se svečana sjednica ne bi odužila prijedlog je da se isto odgodi za sljedeću godinu.
Lj.Žuti – pitala je vezano za asfaltiranje ulice Lopuhi i Kobasova?
B.Perković – odgovorio je da ide asfaltiranje Domovićeve ulice pa onda Lopuhi.
M.Lončarić – pitao je vezano za situaciju s obzirom da su mjere ukinute, a vijećnik V. Crnečki glasao je elektronskim putem?
D.Miholić – odgovorio je da su mjere ukinute ali nije nužno rečeno da se ne može glasati elektronskim putem. 
B.Perković – dodao je da bi ostavio mogućnost glasanja elektronskim putem.
J.Vađić – dodao je da se treba dobro iščitati Statut i Poslovnik jer su jedno epidemiološke  mjere, a jedno pravo elektronskog glasovanja. 

AKTUALNI SAT JE ZAVRŠEN.


AD.1) 1. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

D.Miholić - dao je riječ D. Compagnoni.
D.Compagnoni - pojasnila je 1. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.




D.Miholić – zamolio je M. Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M.Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoje 1. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 1. izmjene Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković Dokuš, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti) i jedan (1) glas protiv (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                             Odluku
o prihvaćanju 1. izmjena Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.2) 1. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić - dao je riječ D.Compagnoni.
D.Compagnoni - pojasnila je 1. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić – zamolio je M. Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M. Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoji 1. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 1. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković Dokuš, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti) i jedan (1) glas protiv (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                             Odluku
o prihvaćanju 1. izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.3) 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu
D.Miholić - dao je riječ K.Bjedov.
K.Bjedov - pojasnila je 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić  – je zamolio I. Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – rekao je da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da  usvoji 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.

T.Vrbanić - pitao je vezano za spomenik koji se nalazi ispred zgrade Općine, da li je u planu njegovo preseljenje?
B.Perković – odgovorio je da s obzirom da će gradnja groblja započeti krajem ove ili početkom sljedeće godine ideja je da se spomenik preseli na memorijalni dio ispred groblja tako da bi 



centralna površina ispred zgrade bila bez spomen obilježja. Općinsko vijeće će imati pravo raspravljati o navedenoj ideji.
T.Vrbanić – predlaže da kad dođe do teme razgovora o spomeniku treba uključiti branitelje, udovice i invalide Općine Stupnik.
B.Perković – odgovorio je, dapače ali, isto tako cijeni se i Vaša pro aktivnost. Dao je naputak K. Bjedov, treba pitati glavne projektante za groblje s obzirom da je to jednostavna građevina i ono ne mora biti dio glavnog projekta, može li preseljenje spomenika biti dio troškovnika koje mi imamo, može li se uvrstiti unutar projekta i može li troškovnik ići unutar glavnog projekta groblja tako da nemamo dvije nabave.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković Dokuš, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti) i jedan (1) glas protiv (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju 1. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.4) 1. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić - dao je riječ K. Bjedov.
K. Bjedov - pojasnila je 1. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić  – je zamolio I. Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti.
I.Piškor – rekao je da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoje 1. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.

M.Božić – pitao je vezano za deratizaciju koja se provodi na području Općine Stupnik, može li se mještanima ostaviti obavijest ako nekoga ne bude kod kuće u vrijeme provođenja deratizacije?
B.Perković – odgovorio je da će se poslati upit društvu koje će provoditi deratizaciju i nakon toga ćemo dati odgovor.
T.Vrbanić – pitao je vezano za održavanje javne rasvjete konkretno u  Donjostupničkoj ulici. Rasvjeta nije radila dva-tri tjedna i radila je samo prva i zadnja lampa. Kome se treba obratiti?
B. Perković – odgovorio je da se za takve situacije moramo obratiti Hep esco-u jer lampe koje mi imamo nisu naše nego su u najmu. Hep esco kad dobije dojavu o kvaru ima rok od 10 dana da isti otkloni. Kvar se može prijaviti i na aplikaciji „popravimo.hr“.
J.Vađić – dodao je da nitko od vijećnika nije zadužen da prima pozive oko dojave kvara jer iz iskustva aplikacija „popravimo.hr“ je u redu.
M.Lončarić- pitao je vezano za problem tabli odnosno dopuštene nosivosti na Donjostupničkoj ulici, Božićima i  Verničkoj ulici  koje su se maknule i nisu vraćene, a kamioni i dalje ulaze.
B.Perković – odgovorio je da treba dati nalog za provjeru za navedene ulice. Nadalje, za neke ulice treba definitivno napraviti ograničenje tonaže, napraviti ćemo projekte i dati MUP-u na suglasnost.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 1. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.






Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković Dokuš, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti) i jedan (1) glas protiv (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.


AD.5) Prve izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu
D.Miholić - dao je riječ D. Compagnoni.
D. Compagnoni - pojasnila je Prve izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić – zamolio je J.Vađića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
J.Vađić– rekao je da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoji Prve izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Prve izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju Prvih izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stupnik za 2022. godinu.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD.6) 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu

D.Miholić - dao je riječ D. Compagnoni.
D. Compagnoni - pojasnila je 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu.
D.Miholić – zamolio je J.Vađića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb.
J.Vađić– rekao je da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoji 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu.

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković Dokuš, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti) i jedan (1) glas suzdržan (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Stupnik za 2022. godinu
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.





AD.7) Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Stupnik

D.Miholić - dao je riječ V.Ivanović.
V.Ivanović  - pojasnila je Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Stupnik.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić rekao je da se po ovoj točci nije sastao odbor sastajalo se Povjerenstvo koje su činile tri osobe izvan vijeća kao i to da je i sam bio prisutan na povjerenstvu. Ističe da je povjerenstvo donijelo odluku da se financijski nagradi Šimović Kristijan, Nikolina Ćuk i Danijel Čižić.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Stupnik.

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stupnik.
Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

B.Perković – dodao je da moli za kratki prekid jer je upravo pogledao Geografski informacijski sustav gdje je bilo ograničenje tonaže i to na Meglajcima i Jugovoj ulici, a na Donjostupničkoj nema ograničenja tonaže.

AD.8) Odluka o suglasnosti za plaćanje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta

D.Miholić - dao je riječ D.Compagnoni.
D. Compagnoni - pojasnila je Odluku o suglasnosti za plaćanje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta.
D.Miholić – zamolio je M. Babić da iznese stav Odbora za financije i proračun.
M. Babić – rekla je da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli Zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da usvoji Odluku o suglasnosti za plaćanje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta.
M.Božić – pitao je gdje se nalazi Poduzetnička zona?
D.Miholić- odgovorio je da je to bivša raketna baza u Obrežu.
B.Perković – dodao je da u procesu povrata imovine Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume dale su zahtjev za isplatom opće korisne funkcije šuma. Šuma se siječe a zakonom i pravilnikom je određeno da se mora platiti nadoknada. Inače zemlja je višestruko vrjednija od naknade koju trenutno moramo platiti. U budućnosti imati ćemo više koristi od komunalne naknade i doprinosa koje ćemo dobiti od objekata koji će biti tamo.
T.Vrbanić – pitao je o kojoj količini zemljišta se radi?
B.Perković – odgovorio je da se radi o 14 hektara ili 140 tisuća kvadrata.

Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Miholić dao je na glasanje Odluku o suglasnosti za plaćanje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta

Članovi Općinskog vijeća su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ (Danijel Miholić, Miroslav Lončarić, Ivica Piškor, Josip Cvetko, Maja Babić, Dubravka Jurković Dokuš, Josip Vađić, Tomislav Vrbanić, Saša Tomečak, Miroslav Božić, Ljiljana Žuti) i jedan (1) glas suzdržan (Vladimir Crnečki) donijeli

                                                            Odluku
o prihvaćanju Odluke o suglasnosti za plaćanje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta.

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.









Sjednica je završila s radom u 17:55 sati.

KLASA: 024-02/22-01/4
URBROJ: 238-28-01-22-2



       Po tonskom i elektronskom zapisu zapisnik sastavila:                                     
	
      Marina Ivić


OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:

       Danijel Miholić




