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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Topusko, 25.2.2016. 

Z A P I S N I K   

  

sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 25.2.2016. u vijećnici Općine Topusko, 

Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor 

Živković, Ivana Tonjac Golubović, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Dragan Čučković, Nikola Abramović, Anita Putrić, 

Tihomir Toljan                                            

Ostali prisutni: Vlado Muža, Jelena Roknić, Stanko Rajšić, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić 

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 14 

vijećnika, otvara 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te predlaže glasovanje za dnevni red. Utvrđuje se da je 

od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen slijedeći 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko 

2. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračun Općine Topusko za 2015.g.                                    

3. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko u tijeku 2015.g.                                        

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.                

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.g.                

6. Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g.                

7. Razmatranje i usvajanje Strategije upravljanja nekretninama Općine Topusko 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prijevoz umrle osobe od mjesta 

nastupa smrti do mjesta obdukcije kada nije moguće utvrditi uzrok smrti 

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Topusko 

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Topusko 

11. Izvješće o reviziji upravljanja nekretninama na području Općine Topusko  

12. Informacija o ispravci: 

a. Proračuna za 2016.g. 

b. Plana razvojnih programa za 2016.g. 

c. Odluke o izvršenju Proračuna za 2016.g. 

d. Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. 

e. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s programom utroška sredstava 

šumskog doprinosa Općine Topusko u 2016.g. 

f. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015.g. 

g. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2015.g. 

h. Izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g. 

i. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s programom utroška 

sredstava šumskog doprinosa Općine Topusko u 2015.g. 

13. Informacije o podnesku braniteljskih udruga 

14. Razno 
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AKTUALNI SAT 

 

Dalibor Živković postavlja pitanje obnove javne rasvjete u Engleskom parku, a općinski načelnik odgovara da je 

Engleski park u vlasništvu TOP-TERMI d.o.o., te da se njima može dati sugestija da se to napravi, a ako je 

rasvjeta na ulici onda to treba Općina sanirati. 

Dalibor Živković postavlja pitanje kanalizacije na Kosicama, veliki dio domaćinstava s desne strane ulice se ne 

može priključiti, te ga zanima da li se razmišlja o tome da bi odgovorni za to trebali snositi posljedice, jer se radi 

o vrlo velikom kreditu. 

Općinski načelnik se slaže da su izvedeni radovi nedovoljne kvalitete, s tim da on nije stručan po tom pitanju, ali 

cesta je loša, postoje tehnički nedostaci, točna je činjenica da se i dan danas otplaćuje kredit za to i to je vrlo 

velik izdatak i zbog toga se ne može ići u velike zahvate. Mišljenja je da, ako Vijeće donese odluku, da vještaci i 

inspekcije izvrše nadzor, ali naglašava da ta stavka nije planirana u proračunu. 

Dalibora Živkovića zanima može li se izvršiti sanacija ako vrijedi garancija od 10 godina, a Stanko Rajšić 

odgovara da je garantni rok na izvedene radove, a tehničko rješenje je nešto drugo, ako je poštivan projekt 

onda je to u redu, te se onda postavlja pitanje samog projekta. 

Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je završen. 

 

Ad.1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 

glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 14. redovne sjednice usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2.  Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2015.g.     

     

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj i Vladimira Ožanića koji ukratko izvještavaju po ovoj točki dnevnog reda. 

Nakon uvodnog izlaganja općinski načelnik se osvrće na bitne odrednice proračuna, promjene u fiskalnoj 

politici, te naglašava da su prihodi porasli a troškovi se smanjili, te da je proračun maksimalno štedljiv. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dalibor Živković postavlja pitanje zašto je stavka rashoda – poticanje gospodarstva malena, a Jana Žugaj 

odgovara da se to odnosi na ugovor o otplati kamata po kreditu za PZ Pernik. Dalibor Živković je mišljenja da se 

gospodarstvo treba poticati s puno više sredstava. Također ukazuje i na nekoliko tiskarskih pogrešaka, te je 

mišljenja da se one ne bi trebale ponavljati. 

Općinski načelnik naglašava da Općina ne može financirati gospodarstvo, već samo pripremiti neke stvari kao 

što su komunalna infrastruktura, a što se tiče kreditnih linija to se ne može financirati. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 

vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Godišnje izvješće o izvršenju 

Proračuna Općine Topusko za 2015. godinu usvojeno.  

 

Ad.3. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko u tijeku 2015.g.       

 

Općinski načelnik ukratko izlaže o učinjenom tijekom 2015. godine, te predlaže da se Izvješće usvoji. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dalibor Živković smatra da se trebala raditi javna rasvjeta na Kosicama, a ne u Ponikvarima, jer su Kosice u 1. 

zoni, te naglašava da ništa nije poduzeto po pitanju javne rasvjete u tzv. ciglanskom naselju, a komunalna 

naknade se naplaćuje. Također naglašava da je za asfaltiranje zaselka Skubete rečeno da će sve troškove snositi 

ŽUC, a ispada da je dio platila i Općina, a tamo ima par trajno nastanjenih stanovnika. 
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Općinski načelnik odgovara da je već zaključeno da će se problem javne rasvjete rješavati kad se u samom 

naselju Topusko uvede led rasvjeta i to putem Fonda za zaštitu okoliša, odnosno sadašnja postojeća tijela će se 

prebacivati na druga mjeste gdje nema javne rasvjete.                                  

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 

vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izvješće o radu općinskog 

načelnika Općine Topusko u tijeku 2015.g. usvojeno.  

 

Ad.4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.     

 

Vladimir Ožanić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika 

glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. g. usvojeno. 

 

Ad.5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.g.     

 

Vladimir Ožanić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika 

glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Programa održavanja 

objekata komunalne infrastrukture u 2015. g. usvojeno. 

 

Ad.6. Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g.     

 

Vladimir Ožanić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika 

glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih 

ulaganja u 2015. g. usvojeno. 

 

Ad.7. Razmatranje i usvajanje strategije upravljanja nekretninama Općine Topusko 

 

Stanko Rajšić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda, te naglašava da je to temeljni dokument za izradu 

projekata imovine i podložan je takoreći dnevnim promjenama. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dalibor Živković je mišljenja da se Nikolinom brdu treba vratiti stari status, te ga zanima čiji je objekt na 

Nikolinom brdu. Stanko Rajšić odgovara da objekt ima svoju parcelu i u vlasništvu je Lječilišta.  

Dalibor Živković smatra da se etažiranje stanova trebalo davno riješiti, a Stanko odgovara da su elaborati o 

etažiranju napravljeni i sve je u postupku kod nadležnih.  

Dalibor Živković postavlja pitanje vlasništva objekta skladišta Crvenog križa Topusko, a Stanko Rajšić odgovara 

da je navedeni objekt u vlasništvu Općine Topusko. Također ga zanima položaj i vlasništvo nad česticama u 

658/1, 658/2 i 911, k.o. Crni Potok, te predlaže da se informacija o njima dostavi Vijeću za iduću sjednicu. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 

14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Strategija upravljanja nekretninama Općine Topusko jednoglasno 

usvojena. 

 

Ad.8. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prijevoz umrle osobe od mjesta 

nastupa smrti do mjesta obdukcije kada nije moguće utvrditi uzrok smrti 

 

Vladimir Ožanić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Dalibor Živković naglašava da je protiv ove odluke jer se nije vodilo računa o našem obrtniku koji ima pogrebno 

poduzeće, mišljenja je da izvadak iz obrtnog registra, ako nema promjena može biti stari i nekoliko godine, te se 

pita je li se vodilo računa o naplati dolaska iz Petrinje. 

Vladimir Ožanić odgovara da je dokumentacija tražena u skladu sa zakonom, te da je strogo zabranjeno 

favoriziranje domaćeg obrtnika. 

Stanko Rajšić odgovara da se prazan hod, tj. dolazak pogrebnika iz Petrinje ne naplaćuje, te će to biti regulirano 

ugovorom. Također naglašava da se to radi o prijevozu pokojnika kad nije moguće utvrditi uzrok smrti, a ostali 

pogrebnički poslovi više nemaju koncesiju i oni su na slobodnom tržištu. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 11  

glasovalo „za“, 2 je glasovalo „protiv“ i 1 je glasovao „suzdržan“, te je utvrđeno da je Odluka o odabiru 

najpovoljnije ponude za prijevoz umrle osobe od mjesta nastupa smrti do mjesta obdukcije kada nije moguće 

utvrditi uzrok smrti usvojena. 

 

Ad.9. Razmatranje i usvajanje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Topusko  

 

Stanko Rajšić ukratko pojašanjava ovu točku dnevnog reda, te naglašava da je donošenje ove odluke potrebno 

radi novih zakonskih propisa. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Dalibor Živković smatra da je to loša odluka, jer su barovi imali radno vrijeme do 2,00 h, a sada to 24,00 h, što je 

za turističko mjesto loše. Također ga zanima hoće li Općina uvesti obavezno radno vrijeme onim subjektima koji 

trenutno ne rade 0-24, a po ovoj Odluci bi morali. 

Stanko Rajšić odgovara da se radno vrijeme propisuje ovisno o registraciji poslovnog subjekta, te će se svi 

morati pridržavati zakonskog radnog vremena. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 13  

glasovalo „za“ i 1 je glasovao „suzdržan“, te je utvrđeno da je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području 

Općine Topusko usvojena. 

 

Ad.10. Razmatranje i usvajanje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Topusko 

 

Stanko ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 

vijećnka glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Topusko jednoglasno usvojena. 

 

Ad.11. Izvješće o reviziji upravljanja nekretninama na području Općine Topusko 

 

Stanko ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda, te naglašava da se ovo Izvješće prima na znanje. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Dalibor Živković postavlja pitanje tko je dio radnog vremena zaposlen na imovinsko-pravnim odnosima u Općini 

Topusko, a Stanko Rajšić odgovara da je on ta osoba, jer dio radnog vremena radi te poslove, a preostali dio 

radi druge poslove. 

Dalibor Živković također postavlja pitanje koji je to poslovni prostor veličine 307 m2 iznajmljen za 1 kn, te mu se 

odgovara da je to prostor zgrade općinske uprave, a Državna geodetska uprava je u zakupu dijela prostora od 

117 m2 i to po 1 kn mjesečno iz razloga što je RH učestvovala u uređenju i obnovi zgrade općinske uprave. 
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Ad.12. Informacija o ispravci: 

a. Proračuna za 2016.g. 

b. Plana razvojnih programa za 2016.g. 

c. Odluke o izvršenju Proračuna za 2016.g. 

d. Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. 

e. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s programom utroška sredstava 

šumskog doprinosa Općine Topusko u 2016.g. 

f. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015.g. 

g. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2015.g. 

h. Izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g. 

i. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s programom 

utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Topusko u 2015.g. 

 

Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić ukratko pojašnjavaju ovu informaciju, te konstatiraju da je došlo do pogreške u 

brojevima Narodnih novina i šiframa, te se ne dovodi u pitanje zakonitost akata. 

Konstatira se da su vijećnici ovu informaciju primili na znanje. 

 

Ad. 13.  Informacija o podnesku braniteljskih udruga 

 

Konstatira se da je Vijeće primilo na znanje informaciju o podnesku braniteljskih udruga u svezi medijskih 

natpisa i proslave pravoslavnog Božića ispred ugostiteljskog obrta MG u Topuskom. 

 

Ad.  Razno 

  

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja. 

 

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,52h. 

 

 

     PREDSJEDNIK 
 
                                                                                                                                       Dragan Čučković, dipl.ing., v.r. 
 
ZAPISNIČARKA 
Irena Jurković, v.r. 

 


