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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Topusko, 24.5.2016. 

ZAPISNIK   

  

sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 24.5.2016. u vijećnici Općine Topusko, 

Opatovina 10 s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Rajšić, Dragan Čučković, Nikola Abramović, Anita Putrić 

Odsutni: Ivana Tonjac Golubović, Marijan Abramović, Tihomir Toljan i Andrija Kirin 

Ostali prisutni: Vlado Muža, Jelena Roknić, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Stanko Rajšić, i Vladimir Ožanić 

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 10 

vijećnika, otvara 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te predlaže glasovanje za dnevni red. Utvrđuje se da je 

od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen slijedeći 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko 

2. Rasprava i usvajanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko                                    

3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno 

korištenje na području Općine Topusko 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Topusko za 2015.g. 

5. Razno                                                                                            

 

AKTUALNI SAT 

 

Nikola Abramović postavlja pitanje koliko Općina Topusko ima dospjelih a nepodmirenih obveza do sada. 

Općinski načelnik odgovara da će odgovor dobiti u pisanom obliku za razdoblje od 1.1. do 31.5. 

Dalibor Živković zamoljava da mu se odobre tri pitanja. 

1. Zanima ga kupovina priključka javne rasvjete, kolika je cijena, te za kud i koga je kupljeno, a to ga zanima iz 

razloga što je na prijašnjim sjednicama temeljem njegovih pitanja u svezi javne rasvjete na Kosicama i Donjoj 

Čemernici (ciglensko naselje) rečeno da će se u javnu rasvjetu na selima ulagati tek kad se u naselju Topusko 

bude stavljala led rasvjeta. 

2. Zanima ga kad će se nasuti put u Ponikvarima od pravoslavnog groblja do rezervoara, jer je tamo dovežena 

samo jedna traktorska prikolica kamena. 

3. Zanima ga kome bi se moglo obratiti u svezi službene stranice Općine Topusko jer je mišljenja da bi se na istu 

trebali iznositi i problematične situacije, a ne samo uljepšavanje. 

Općinski načelnik odgovara da je priključak javne rasvjete kupljen za naselje Gređani, a Dalibora Živkovića 

zanima koliko stanovnika tamo stanuje, a Željko Skrbin odgovara da je tamo 4 stanovnika.  

Općinski načelnik odgovara da će se putovi u Ponikvarima vrlo brzo riješavati. 

Što se tiče službene stranice općinski načelnik je mišljenja da nitko o sebi ne piše loše, da imamo svoju 

informatičku udrugu, a Dalibor Živković je mišljenja da bi se pitanje javne rasvjete moglo staviti na službenu 

stranicu, odnosno konstatirati kako se javna rasvjeta ne rješava u 1. zoni gdje žive ljudi, već u 3. zoni gdje par 

ljudi povremeno boravi, kao i stanje puteva na području Općine. 

Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je završen. 
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Ad.1. Rasprava i usvajanje zapisnika s 15. 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 10 vijećnika svih 10 

glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 15. redovne sjednice usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2.  Rasprava i usvajanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko   

         

Predsjednik Vijeća izvještava prisutne da je sjednica Povjerenstva održana 3.5.2016. godine, te je utvrđeno da 

ima 7 prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, s tim da niti jedan prijedlog ne ispunjava 

uvjete za dodjelu priznanja za životno djelo i počasnog građanina Općine Topusko. 

Povjerenstvo predlaže da se Mariji Strmečki, Ivanki Zimonja, Zlatku Kapac, Ivanu Medvedu – Demi i Novaku 

Tepšiću  dodjele javna priznanja i svečane zahvalnice, kao i novčana nagrada od 2.000,00 kn, a DVD-u Topusko i 

UDVDRH Ogranak Topusko povelja Općine Topusko i novčana nagrada od 3.000,00 kn. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dalibor Živković konstatira da je MO Topusko poslao zahtjev bez pečata. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 

10 vijećnika glasovalo „za“, te je utvrđeno da se Mariji Strmečki, Ivanki Zimonja, Zlatku Kapac, Ivanu Medvedu – 

Demi i Novaku Tepšiću  dodjele javna priznanja i svečane zahvalnice, kao i novčana nagrada od 2.000,00 kn.  

Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 vijećnika glasovalo „za“, te je utvrđeno da se DVD-u 

Topusko i UDVDRH Ogranak Topusko dodjeljuje povelja Općine Topusko i novčana nagrada od 3.000,00 kn. 

 

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na 

privremeno korištenje na području Općine Topusko  

 

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dalibor Živković postavlja pitanje što je sa zatvorenim terasama, a Stanko Rajšić odgovara da se radi o terasama 

koje se nalaze na isključivo na javnim povšinama, a ne o terasama koje se nalaze na privatnim površinama, te se 

za te terase izgled može određivati sukladno Prostornom planu, odnosno u postupku dobivanja građevinske 

dozvole daje se suglasnost na projekt. 

Dalibora Živkovića također zanima razlika između termina štand i stalak za robu, a Stanko Rajšić odgovara da se 

termin stalak za robu upotrebaljava za stalak koji se nalazi u neposrednoj blizini objekta. Dalibor Živković 

konstatira da se u odluci nalaže tipski štand, te naglašava kako je on već prije tražio da se donese odluka o 

jednoobraznim štandovima, te ga zanima postoji li i nacrt za tipski štand. Stanko Rajšić odgovara da je to 

ustaljen termin koji se koristi te da se u ovoj odluci ne daju dimenzije. Općinski načelnik je mišljenja da je ova 

rasprava neprimjerena te je mišljenja da vijećnik ne daje konkretne prijedoge što bi pokazivalo da je rasprava 

konstruktivna i da razumije predmetnu problemtiku o kojoj raspravlja. 

Dalibor Živković postavlja pitanje i skele na portalu u parku Opatovina, te mu se odgovara da je skela i zaštitna i 

građevinska te se nalazi na spomeniku 0-te kategorije gdje se vrši konzervacija i zaštita objekta za očuvanje 

kulturnog dobra pod ingerencijom Ministarstva kulture. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 9 

vijećnika glasovalo „za“ i 1 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Odluka o uvjetima i načinu 

davanja javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Topusko usvojena. 

 

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Topusko za 2015.g. 

 

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Željko Majstorić pita zašto su obuhvaćena naselja samo s područja Općine Topusko, kad komunalno poduzeće 

odvozi otpad i sa područja Općine Gvozd, a Vladimir Ožanić odgovara da se Izvješće odnosi samo na Općinu 

Topusko. Željko Majstorić naglašava da se i na groblju u Crnom Potoku nalazi kontejner. 

Dalibor Živković postavlja pitanje PVC posuda za domaćinstvo, te je mišljenja da nije istina da građanstvo odlaže 

otpad u PVC posude, već u PVC vreće, zanima kako će se financirati te posude. Također naglašava da se na 

odlagalištu prazne i kamioni EKO FLORA sa Općine Lasinja, a nitko ne vodi brigu o psima lutalicama kojih je 

puno na odlagalištu. 

Vladimir Ožanić odgovara da se odlagalište nalazi na području Općine Gvozd te da Općina Topusko nema 

nadležanost. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 9 

vijećnika glasovalo „za“ i 1 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Topusko usvojeno. 

 

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,45h. 

 

 

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


