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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Topusko, 23.02.2017. 

Z A P I S N I K    

  

sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 23.02.2017. u vijećnici Općine Topusko, 

Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Željko Skrbin, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro 

Rajšić, Dragan Čučković, Anita Putrić, Andrija Kirin, Marijana Kapac 

Odsutni: Marijan Abramović, Tihomir Toljan, Nikola Abramović 

Ostali prisutni: Vlado Muža, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj i 

predstavnici SIMORE. 

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 11 vijećnika od ukupno 14, te 

otvara 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. 

Predlaže dnevni red iz poziva s nadopunom po prijedlogu načelnika tako da točka 10. bude Donošenje odluke o 

davanju služnosti HEP operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, kao i da točka 7. predloženog dnevnog 

reda bude točka 2. , te se sve ostale točke pomjeraju za jedno mjesto.  

Pristupilo se glasovanju za dnevni red s dopunom i promjenom redosljeda, te se utvrđuje da je od ukupno 11 

prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen slijedeći 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko 

2. Strateški razvojni program Općine Topusko za razdoblje 2015-2020. godina                                                       

3. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja i izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2016.g.                      

4. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko u tijeku 2016.g. 

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.g.                                                                             

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g.           

7. Izvješće o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. 

8. Donošenje Odluke o izboru pružatelja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi          

10. Donošenje Odluke o davanju služnosti HEP operatoru distributivnog sustava d.o.o. Zagreb 

11. Razno                                                                                        

 

AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Vijeća otvara aktualni sat.  

Dalibor Živković se obraća članovima Vijeća sa zamolbom da, tko želi, donira dnevnicu s ove sjednice za teško 

bolesnu sugrađanku Dušanku Juzbaša. 

Stanko Rajšić naglašava da, tko se odluči za donaciju, treba u računovodstvo predati izjavu. 

Kako drugih pitanja nije bilo, aktualni sat je zaključen. 

 

Ad.1.  Rasprava i usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 

11 prisutnih vijećnika svih 11 vijećnika glasovalo „za“ te je utvrđeno da je zapisnik s 19. sjednice Općinskog 

vijeća usvojen. 
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Ad.2.  Strateški razvojni program Općine Topusko za razdoblje 2015-2020.g.  

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja predstavnike SIMORE koji će izvijestiti po ovoj točki dnevnog reda. 

Općinski načelnik također pozdravlja predstavnike SIMORE, te daje riječ gđi Puškarić, voditeljici tima SIMORE 

koja uz kratku prezentacija pojašnjava strateški razvojni program Općine Topusko za razdoblje 2015.-2020.g. 

Nakon izlaganja općinski načelnik naglašava da je ovaj program u skladu sa županijskim strateškim programom 

kao i programom Vlade RH, te da su jasno definirani potecijali i prirodni resursi, te se nada da će ovaj program 

biti djelotvoran. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Strateški 

razvojni program Općine Topusko za razdoblje 2015-2020 .g. usvojen. 

 

Ad.3.  Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za  2016.g.  

 

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj koja ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2016.g. usvojen. 

 

Ad.4.  Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko u tijeku 2016.g. 

 

Općinski načelnik ukratko izvjšetava o poslovima i radnjama koje su poduzete tijekom 2016.g., te smatra da je 

unazad 4  godine 2016.g. bila najuspješnija. Uspješno je izvršena podjela komunalnog poduzeća, te su obveze 

Komunalnog prebrođene, s tim da je ostala neriješena naknada prema Hrvatskim vodama. Također naglašava 

da je odšteta za poplavu neznatna, te se još uvijek osjećaju posljedice iste. Ističe da su dospjele obveze prema 

HBOR-u uspješno izvršene. Nije se odustalo od projekata (projektna dokumentacija za parohijski dom, strateški 

razvojni program…). Naglašava da mu je težište na modernizaciji sela za razvoj turizma. Ističe da je projekt 

obnove zgrade na Ribnjaku pri kraju, te se taj projekt financira iz pričuve i kredita koji će se vraćati iz pričuve. Za 

obnovu su kandidirane i zgrade Novo naselje 6 i Opatovina 1-3. Također je kandidiran i projekt za javnu 

rasvjetu.  

Nakon izlaganja općinskog načelnika, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o radu 

općinskog načelnika Općine Topusko u tijeku 2016.g. usvojeno. 

 

Ad.5.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o 

izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.g. usvojeno. 

 

Ad.6. Izvješće o Izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o 

izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g. usvojeno. 
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Ad.7. Izvješće o Izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o 

izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. usvojeno. 

 

Ad.8.  Donošenje Odluke o izboru pružatelja usluga deratizacije, dezinfecije i dezinsekcije 

 

Predsjednik Vijeća poziva Vladimir Ožanića koji ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.  

Isiče da je upućen javni poziv, te da su stigle dvije ponude i to Škarda d.o.o. i Ekocijan d.o.o., te je pregledom 

utvrđeno da su obje prihvatljive. Škarda d.o.o. je imala najnižu cijenu, te predlaže da se odabare ponuda Škarde 

d.o.o. i da se ovlasti općinski načelnik da potpiše ugovor na godinu dana. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se javio Dalibor Živković koja postavlja pitanje u svezi broja 

zaprašivanja komaraca, te mu Vladimir Ožanić odgovara da su u cijeni ponude uvrštena 4 zaprašivanja. Stanko 

Rajšić naglašava da se sve radi po programu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji i prati i nadgleda 

zaprašivanje i izvještava Općinu o učinjenom. Dalibor Živković je mišljenja da bi trebalo biti više od 4 

zaprašivanja, a Stanko Rajšić odgovara da će se komarci zaprašivati i više puta ukoliko se utvrdi da je to 

potrebno. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izboru 

pružatelja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije usvojena.  

 

Ad.9.  Razmatranje i usvajanje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi          

 

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko izvješćuje po ovoj točki dnevnog reda. Antonija Boban 

naglašava da se površina od 35 m2 uzela u skladu sa Zakonom i drugim propisima. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dalibor Živković postavlja pitanje na što se odnosi namirenje oslobađanja plaćanja komunalne naknade u 

članku 2. predložene Odluke, a Antonija Boban odgovara da se svako oslobađanje obveznika mora nadoknaditi 

iz nenamjenskih prihoda. 

Željko Majstorić se zahvaljuje što je prihvaćen njegov prijedlog da se dobrovoljni darivateljima krvi koji imaju 

preko 100 davanja oslobode plaćanja komunalne naknade, te ga zanima hoće li Općina tražiti potpis od Crvenog 

križa ili obveznici moraju sami podnijeti zahtjev. 

Antonija Boban odgovara da svaki obveznik za sebe treba podnijeti zahtjev i dostaviti dokaz. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o 

dopunama Odluke o komunalnoj naknadi usvojena.  

 

Ad.10.   Donošenje Odluke o davanju služnosti HEP operatoru distributivnog sustava d.o.o.               

 

Predsjednik Vijeća poziva općinskog načelnika koji ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Naglašava da je 

HEP donio plan poboljšanja NNM i javne rasvjete, te moraju dobiti pravo služnosti. Stanko Rajšić naglašava da 

imamo mogućnosti besplatnog ustupa prava služnosti ako je to od općeg interesa, a poboljšanje NNM i javne 

rasvjete je svakako od općeg interesa.  

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika svih 11 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o 

davanju služnosti HEP operatora distributivnog sustava d.o.o. usvojena.  
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Ad.11. Razno 

 

Antonija Boban, vezano za stupanje na snagu Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, naglašava da 

će se prava utvrđena navedenom Odlukom ostvarivati stupanjem na snagu iste. 

                                                                           

     

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,30h. 

 

 

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


