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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STUPNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                      

                                                                                        

                                    ZAPISNIK       

    
 

sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Stupnik održane u srijedu 12. travnja 2017. godine s 

početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33. 

 

Nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić i članovi Općinskog vijeća: Darko Vulje, Ivica 

Piškor, Miroslav Božić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Ante Perić, Bruno Perković, Vladimir 

Jambrek, Zdenko Matasić, Ljiljana Žuti. 

Nenazočni: Josip Vađić, Jasna Platužić 

Ostali nazočni: 

Zamjenik Općinskog načelnika Vladimir Nađi  

Djelatnici: Franjo Kajfeš, Dragana Bedenik, Dubravka Compagnoni, Sanina Jambrek, Željko 

Jakovac, Koraljka Bjedov, Sabina Šilobod 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić koji je pozdravio nazočne i 

utvrdio da sjednici prisustvuje 11 (jedanaest) vijećnika, te je time postignut kvorum za valjano 

održavanje sjednice.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

      0.  Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća  

           Aktualni sat   

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu 

2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 

za 2016.  

3. Prve izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture za  2017. godinu 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2016. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu 

7. Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu 

8. Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu 

9. Odluka  o suglasnosti na sklapanje ugovora o financiranju izgradnje ulice Pod Bregom 

10. Odluka o jednostavnoj nabavi 

11. Izvješće  o stanju sustava civilne zaštite u 2016. godini 

12. Odluka o  određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite u Općini Stupnik 

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stupnik za 2017. godinu                              

               

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je otvorio raspravu po predloženom dnevnom 

redu. 

Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbe na predloženi Dnevni red. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje predloženi Dnevni red. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno usvojili predloženi Dnevni red. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je uputio upit članovima Općinskog vijeća o 

primjedbama na zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća. 

I.Piškor je rekao da je potrebno unijeti u potpunosti što je rekao na aktualnom satu vezano uz 

g.Perića. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (Josip Pipić, Darko Vulje, Ivica Piškor, Miroslav 

Božić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Ante Perić, Bruno Perković, Zdenko Matasić, Ljiljana 

Žuti) i 1 „suzdržanim“ glasom (Vladimir Jambrek) usvojili zapisnik sa 38. sjednice. 

 

Aktualni sat 

 

J.Pipić – je obrazložio da treba projekt za gradnju skladišta za Vlastiti pogon, za koji je rekao 

Ž.Jakovac da je to zato da bi mogli tražiti povrat zemljišta, te je projekt išao vanjskom 

konzultantu koji nije plaćen. 

Ž.Jakovac – je rekao da Općina nije dobila ponudu, te ista nije ni plaćena , a projekti su 

dostavljeni za lokaciju pod „Čepom“ kako bi tim idejnim projektom mogli zatražiti to zemljište 

u vlasništvo Općine, bez obzira da li će se graditi ili neće. 

J.Pipić  - je govorio da nitko nije spominjao taj idejni projekt. 

N.Maljković – je pitao tko je potpisao narudžbenicu za prethodno navedeni projekt. 

I.Piškor – slaže se sa lokacijom „Čep“, samo ako će Općina vratiti zemljište u svoje 

vlasništvo,te pita da li Općina snosi kakve sankcije , tj. da li Općina mora napraviti skladište za 

Vlastiti pogon  ako se dobije povrat zemljišta. 

V.Nađi – je rekao da se mora navesti svrha povrata zemljišta. 

Ž.Jakovac – je rekao da će objekt za Vlastiti pogon biti montažni. 

J.Pipić- je rekao da se takvi objekti za šljunak ili pijesak ne rade montažni. 

V.Nađi – je rekao da struka zna kako napraviti objekt za Vlastiti pogon. 

V.Jambrek – je rekao da je povrat moguć po državnom odvjetništvu ili darovanju, a 

darovanja nema retroaktivno. 

V. Nađi -  je rekao da DUUDI nije ništa radio po pristiglim zahtjevima. 

J.Pipić -  je govorio o pozivu od gosp. Siuca koji je poslao peticiju građana o zabrani prometa 

kamionima Stupničkoobreškom ulicom , te napominje da je trebao netko iz Općine  tim ljudima 

iz peticije odgovoriti. 

V.Nađi -  je zamolio F.Kajfeša da pojasni prethodno navedenu problematiku. 

F.Kajfeš -  je pojasnio da je od Županijske uprave za ceste došlo negativno mišljenje o 

zabrani prometa navedenom cestom, te navodi da Općina mora naručiti elaborat i prometnu 

studiju o zabrani ograničenja sa izuzećima. 

J.Pipić -  je rekao da nije u redu da se ljudima koji su potpisali peticiju nije odgovorilo, te 

navodi da bi i Općina Stupnik trebala imati nekakva prava na tu cestu, s obzirom da je Općina 

financirala cestu sa 50%. 

F.Kajfeš -  je govorio o tome da se ceste kategoriziraju, te pojašnjava da kad načelnik odluči 

da treba odgovoriti tim ljudima iz peticije odgovorit će se. Na isto pitanje odgovorilo se u više 

navrata i prije peticije. Napominje da narudžbenicu za prometnu studiju neće davati bez 

odluke Općinskog vijeća. 

N.Maljković – je pitao kolika je procjena zemljišta g.Kavura i tko je radio procjenu, te ga 

zanima  iznos po m2. 

D.Bedenik -  je rekla da će odgovor dostaviti pismenim putem. 

 

Ad. 1). GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE STUPNIK ZA 2016. 

GODINU 

J.Pipić – je zamolio N.Maljkovića da iznese stav Odbora za financije i proračun. 

N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli 

zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu. 

J.Pipić – je dao riječ D.Compagnoni. 

D.Compagnoni – je pojasnila Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 

2016. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Godišnji izvještaj  

o izvršenju Proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu. 
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Izvještaj se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 2). ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PO GODIŠNJEM 

IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.  

J.Pipić – je zamolio N.Maljkovića da iznese stav Odbora za financije i proračun. 

N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli 

zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o raspodjeli rezultata 

poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2016.  

J.Pipić – je dao riječ D.Compagnoni. 

D.Compagnoni – je pojasnila Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem 

izvještaju o izvršenju Proračuna za 2016.  

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Odluku o raspodjeli rezultata 

poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2016.  

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku  

o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju 

Proračuna za 2016. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 3). PRVE IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA  

2017. GODINU 

J.Pipić – 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 Prve izmjene Programa održavanja  

komunalne infrastrukture za  2017. godinu. 

J.Pipić – je dao riječ F.Kajfešu. 

F.Kajfeš – je pojasnio Prve izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture za  2017. 

godinu. 

I.Piškor – je pojasnio da je dogovoreno da cesta krene u pojačano održavanje (prvi dio), a za 

drugi dio da se krene s projektnom dokumentacijom i idejnim rješenjem, te da se na kraju 

spoji Gospodarska ulica sa ulicom Stupničke Šipkovine, a za početak da se ide samo pojačano 

održavanje uz širinu asfalta od bankina od 6 metara. To je cesta prema firmi „Hidrocommerce“ 

koja izlazi na cestu Stupničke Šipkovine. 

V.Jambrek – je napomenuo da u Stupniku postoji jedna ulica koja noću ima rampu, a to je  

Zagorska ulica, da se ne dogodi da i ova ulica bude noću zatvorena. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Prve izmjene Programa 

održavanja  komunalne infrastrukture za  2017. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Prve izmjene  

Programa održavanja  komunalne infrastrukture za  2017. godinu. 

Prve izmjene Programa se privijaju ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ž.Jakovac je napustio sjednicu u 18,30 sati. 

 

Ad. 4). IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I ŠPORTU 

ZA 2016. GODINU 

J.Pipić – je zamolio Z.Matasića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb. 

Z.Matasić - je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

jednoglasno donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Izvješće o 

izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2016. godinu. 

J.Pipić – je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 

2016. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Izvješće o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi i športu za 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Izvješće  

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2016. godinu. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Ad. 5). IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

ZA 2016. GODINU 

J.Pipić – je zamolio Z.Matasića da iznese stav Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb. 

Z.Matasić - je rekao da su članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

jednoglasno donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Izvješće o 

izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu. 

J.Pipić – je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 

2016. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Izvješće o izvršenju Programa 

javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Izvješće 

 o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 6). IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 

DOPRINOSA ZA 2016. GODINU 

J.Pipić – je zamolio M.Božića da iznese stav Odbora za poljodjeljstvo, šumarstvo i 

vodoprivredu. 

M.Božić - je rekao da su članovi Odbora za poljodjeljstvo, šumarstvo i vodoprivredu 

jednoglasno donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Izvješće o 

izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu. 

J.Pipić – je dao riječ D.Compagnoni. 

D.Compagnoni – je pojasnila Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2016. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Izvješće o izvršenju Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Izvješće  

o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 7). IZVJEŠĆE NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 

2016. GODINU 

J.Pipić – je zamolio I.Piškora da iznese stav Odbora za komunalne djelatnosti. 

I.Piškor - je rekao da su članovi Odbora za komunalne djelatnosti glasali sa 2 „suzdržana“ 

glasa. Prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova. Rekao je da je na pitanje tko je pisao 

izvješće dan odgovor da je načelnik sam pisao isti. 

B.Perković – je rekao da je ove godine izvješće puno kraće od prijašnjih. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Izvješće načelnika o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su sa 9 glasova „za“ (Josip Pipić, Darko Vulje, Miroslav Božić, 

Nenad Maljković, Josip Bradač, Ante Perić, Zdenko Matasić, Ljiljana Žuti, Vladimir Jambrek), 1 

glasom „protiv“ (B.Perković) i 1 „suzdržanim“ glasom (Ivica Piškor)  donijeli 

Izvješće 

načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 8). ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA ZA 

2016. GODINU 

J.Pipić – je zamolio M.Božića da iznese stav Odbora za poljodjeljstvo, šumarstvo i 

vodoprivredu. 

M.Božić - je rekao da su članovi Odbora za poljodjeljstvo, šumarstvo i vodoprivredu 

jednoglasno donijeli zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluka o 

usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu. 

J.Pipić – je dao riječ K.Bjedov. 

K.Bjedov – je pojasnila Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. 

godinu. 

B.Perković – iznosi svoje viđenje toka kanala „Starča“, te njegovo održavanje od strane  
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Hrvatskih voda, tj. da li ga oni moraju održavati i kositi travu, jer se voda iz tog kanala ne 

izlijeva. Napominje da su taj kanal čak opločavali, a ne zna zbog čega, jer je prije bio šljunčan. 

Mišljenja je da se narušava prirodno stanište životinja i prirodni izgled kanala i okoliša. 

F.Kajfeš – je pojasnio da Hrvatske vode zakonom upravljaju kanalom i moraju održavati 

kanale i kositi travu zbog protoka vode. 

A.Perić – podržava B.Perkovića vezano za cjelokupnu situaciju kanala „Starča“. 

B.Perković – je pitao da li postoji neko izuzeće da se kanal „Starča“ ne održava i čisti te moli 

da se za navedeno pita Hrvatske vode. 

I.Piškor – je rekao da se erozija tla kanala događa zbog dovoza cisterni s fekalijama. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Odluku o usvajanju Izvješća o 

primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku  

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 9). ODLUKA  O SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O FINANCIRANJU 

IZGRADNJE ULICE POD BREGOM 

J.Pipić – 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 Odluku  o suglasnosti na sklapanje 

ugovora o financiranju izgradnje ulice Pod Bregom. 

J.Pipić – je dao riječ F.Kajfešu. 

F.Kajfeš – je pojasnio Odluku  o suglasnosti na sklapanje ugovora o financiranju izgradnje 

ulice Pod Bregom. 

V.Jambrek – je pitao koja je dužina ulice Pod Bregom. 

 

Pauza od 18:55-19:05 sati. 

 

F.Kajfeš – je odgovorio da je dužina ulice Pod Bregom 276,57 metara, a dio uske ulice je 

134,76 metara, te će se graditi 261,54 metara nove ceste. 

V.Jambrek – zahvalio se na podacima koje je iznio F.Kajfeš. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Odluku  o suglasnosti na 

sklapanje ugovora o financiranju izgradnje ulice Pod Bregom. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku  

o suglasnosti na sklapanje ugovora o financiranju izgradnje ulice Pod Bregom. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 10). ODLUKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

J.Pipić – je zamolio N.Maljkovića da iznese stav Odbora za financije i proračun. 

N.Maljković - je rekao da su članovi Odbora za financije i proračun jednoglasno donijeli 

zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da usvoji Odluku o jednostavnoj nabavi. 

J.Pipić – je dao riječ S.Jambrek. 

S.Jambrek – je pojasnila Odluku o jednostavnoj nabavi. 

I.Piškor – je pitao koliko osoba ima Općina Stupnik koji mogu provoditi javnu nabavu. 

D.Bedenik – je pojasnila da Općina Stupnik ima dvije osobe sa važećim certifikatom iz javne 

nabave koji se obnavlja svake godine. 

N.Maljković -  je pitao koliki je bio iznos narudžbenice za ponudu za Vlastiti pogon Ž.Jakovca. 

D.Bedenik – je pojasnila da ponuda za prethodni upit nije plaćena. 

J.Pipić - je pitao da li se naknada za sjednicu isplaćuje u cijelosti ukoliko netko od zaposlenika 

napusti sjednicu prije završetka. Mišljenja je da se naknada ne treba isplatiti onima koji 

napuste sjednicu. 

D.Compagnoni – je rekla da se naknada isplaćuje u cijelosti. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Odluku o jednostavnoj nabavi. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku  

o jednostavnoj nabavi. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Ad. 11). IZVJEŠĆE  O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2016. GODINI 

J.Pipić – je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2016. godini. 

V.Jambrek – je rekao da je prije 6 godina bilo 104 intervencija, a sada nema toliko, te smatra 

da su dobro radili. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Izvješće o stanju sustava 

civilne zaštite u 2016. godini. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Izvješće   

o stanju sustava civilne zaštite u 2016. godini. 

Izvješće se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 12). ODLUKA O  ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA I PRAVNIH OSOBA OD 

INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  OPĆINE  STUPNIK 

J.Pipić – je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Odluka o  određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite  Općine Stupnik sukladno prilogu. 

D. Bedenik – u bitnome obrazlaže potrebu i razloge izmjene dijela članka 4. navedene Odluke 

kojima se predlaže da u popisu pravnih osoba bitnih za sustav civilne zaštite Općine Stupnik 

umjesto pravne osobe PIKI T-N j.d.o.o. stavi pravna osoba Feroterm d.o.o. iz razloga 

primjerenijih kapaciteta istih. 

N.Maljković – je pitao da li će djeca iz Izviđačkog odreda ići na intervencije. 

D. Bedenik – je pojasnila da su zadaće izviđača gradirane prema njihovoj starosti odnosno 

dobi tako da bi u akcijama ove vrste sudjelovali oni koji zadovoljavaju te kriterije (odrasle 

osobe). 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Odluku o određivanju 

operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Stupnik. 

Članovi Općinskog vijeća su jednoglasno donijeli 

Odluku 

 o  određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Stupnik. 

Odluka se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad. 13). GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE STUPNIK ZA 

2017. GODINU                              

J.Pipić – je dao riječ D.Bedenik. 

D.Bedenik – je pojasnila Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stupnik za 2017. 

godinu.                              

B.Perković - je komentirao ukoliko načelnik donosi plan vježbi civilne zaštite tko će to 

vježbati. 

D.Bedenik - je odgovorila da stožer CZ-e radi prijedlog, a načelnik ga prihvaća i 

operacionalizira. 

Predsjednik Općinskog vijeća Josip Pipić je dao na glasanje Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite Općine Stupnik za 2017. godinu.                              

Članovi Općinskog vijeća su sa 10 glasova „za“ (Josip Pipić, Darko Vulje, Ivica Piškor, 

Miroslav Božić, Nenad Maljković, Josip Bradač, Ante Perić, Bruno Perković, Zdenko Matasić, 

Ljiljana Žuti) i 1 „suzdržanim“ glasom (Vladimir Jambrek)  donijeli 

Godišnji plan  

razvoja sustava civilne zaštite Općine Stupnik za 2017. godinu. 

Godišnji plan se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Sjednica je završila s radom u 19:20 sati. 

 

KLASA: 021-01/17-01/4 

URBROJ: 238/28-01-17-2 

Po tonskom zapisu  

ZAPISNIK SASTAVILA 

   

Sabina Šilobod 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 

 

Josip Pipić  
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