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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Topusko, 4.10.2016. 

ZAPISNIK   

  

sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 4.10.2016. u vijećnici Općine Topusko, 

Opatovina 10 s početkom u 16,00 sati. 

 

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

Rajšić, Dragan Čučković, Nikola Abramović, Anita Putrić, Andrija Kirin 

Odsutni: Ivana Tonjac Golubović, Marijan Abramović, Tihomir Toljan 

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

Jana Žugaj. 

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

vijećnika, otvara 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te predlaže glasovanje za dnevni red. Utvrđuje se 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 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko 

2. Rasprava i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračun Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2016. 

godine        

3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika Općine Topusko                                                                         

4. Rasprava i usvajanje Odluke o davanju koncesije za dimnjačarske usluge na području Općine Topusko 

5. Rasprava i usvajanje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz Proračunu 

Općine Topusko Jeleni Tepšić, članici Općinskog vijeća Općine Topusko izabranoj s liste grupe birača 

6. Rasprava i usvajanje Izmjena Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine 

Topusko 

7. Razno 

 

AKTUALNI SAT 

 

Željko Majstorić postavlja pitanje u svezi dva parkirališna mjesta kod Blatnih kupki za invalide, te također 

predlaže da se obilježi i pješački prijelaz kod Blatnih kupki. 

Vladimir Ožanić odgovara da što se tiče pješačkog prijelaza treba pogledati projektnu dokumentaciju i to se 

može odraditi, a za parkirališna mjesta smatra da nema mjesta jer se na tom dijelu odvija dvosmjerni promet. 

Željko Majstorić je mišljenja da ima mjesta za parkiranje i to od ruba kolnika do pločnika. 

Općinski načelnik se slaže da treba obilježiti pješački prijelaz i to ne samo na Trgu bana J. Jelačića već treba i na 

drugim dijelovima obilježiti prijelaze, a što se tiče invalidskih parkirališnih mjesta treba provjeriti gabarite i ako 

ima mjesta neka se i to odradi. 

 

Dalibor Živković postavlja pitanja u svezi završetka vodovoda i mogućnosti priključenja, te također naglašava da 

ne rade svjetla na spomeniku ispred zgrade Općine. 

Općinski načelnik odgovara da je završetak vodovoda planiran za kraj listopada, te odmah ide tehnički pregled i 

nakon toga može se priključivati. Što se tiče svjetla na spomeniku potrebno je zvati električara da se popravi. 

Vladimir Ožanić odgovara da je problem što se unutar lampi kondenzira voda. 
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Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je završen. 

 

Ad.1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća konstatira da su tekstovi zapisnika dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 11 vijećnika svih 11 

glasovalo „za“ te je tekst zapisnika 16. redovne sjednice usvojen jednoglasno.  

Također je utvrđeno da je od ukupno 11 vijećnika svih 11 glasovalo „za“ te je tekst zapisnika 17. redovne 

sjednice usvojen jednoglasno. 

 

Ad.2.  Rasprava i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračunu Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 

2016. godine 

 

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj koja ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda, te naglašava da je 

ostvaren višak prihoda nad rashodima. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Željko Majstorić postavlja pitanje na što se odnosi iznos sa stavke DVD i Civilna zaštita, a Jana Žugaj odgovara da 

je to transfer DVD-u. 

Kako drugih pitanja nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 

vijećnika glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko usvojeno.  

 

Ad.3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika Općine Topusko 

 

Predsjednik Vijeća poziva općinskog načelnika koji podnosi izvješće.  Naglašava da povrat poreza na dohodak 

ide preko Općine ali ove godine će se to odvijati u drugom polugodištu. Također smatra da su se neki trendovi 

povoljnije odvijali, ali su Fondovi i ministarstva zakazali jer nisu raspisivali natječaje. Ističe da se ove godine 

radilo na pojačanom održavanju cesta (parkiralište u Velikoj Vranovini kod groblja, Ponikvarski put, Livadski 

put), te da je završni dio izgradnje vodovoda počeo u srpnju ove godine. Također naglašava da su se svi subjekti 

redovno financirali i po njemu Općina dobro stoji. Upoznaje članove Vijeća sa budućim planovima za ovu 

godinu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Nikola Abramović ističe da Hrvatske vode imaju projekt za rekonstrukciju Kalanjevca te bi bilo dobro da se pita 

što je s tim projektom i kad će ići u realizaciju. 

Kako drugih pitanja nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 

vijećnika glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće općinskog načelnika Općine Topusko usvojeno.  

 

Ad.4. Rasprava i usvajanje Odluke o davanju koncesije za dimnjačarske usluge na području Općine 

Topusko 

 

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Naglašava da su 

prispjele dvije ponude, te da je jedna bila neprihvatljiva a druga prihvatljiva. Neprihvatljiva ponuda je bila 

ponuda Dimnjačarstva Zagreb i to iz razloga što je upisana mjesečna naknada 5.100,00 kn, te je traženo 

pojašnjenje od ponuditelja. Ponuditelj je odgovorio da je je to greškom tako napisano, jer se mislilo na godišnju 

naknadu, ali je ponuda bila nejasna i ocijenjena je neprihvatljivom. Prihvatljivom ponudom je ocijenjena 

ponuda dimnjačara Ivana Kušana. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Dalibor Živković pita jesu li cjenici vjerodostojni a Vladimir Ožanić odgovara da jesu i da su sastavni dio ugovor. 



3 

 

Kako drugih pitanja nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 

vijećnika glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske usluge na području  

Općine Topusko usvojena. 

 

Ad.5. Rasprava i usvajanje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Topusko Jeleni Tepšić, članici Općinskog vijeća Općine Topusko izabranoj s liste grupe 

birača 

 

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju  Boban koja ukratko izvještava o ovoj točki dnevnog reda. Naglašava da je od 

DIP stigao dopis kojim sugeriraju da se donese ova odluka jer je izvješće dostavljeno 4.3. a ne 29.2. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 7 vijećnika 

glasovalo „za“ a 4 vijećnika su glasovala „suzdržan“ te je utvrđeno da je Odluka o obustavi isplate sredstava za 

redovno godišnje financiranje iz Proračun Općine Topusko Jeleni Tepšić, članici Općinskog vijeća Općine 

Topusko izabranoj s liste grupe birača usvojena. 

 

Ad.6. Rasprava i usvajanje Izmjena Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području 

Općine Topusko 

 

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

pojašnjava da se radi o izmjeni naziva trgovačkog društva koje obavlja priključenje na komunalne vodne 

građevine. 

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

glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izmjena Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području  

Općine Topusko usvojena. 

 

Ad.7.  Razno 

 

7.1. Podnesak Lidije Orlovac 

 

Stanko Rajšić izvještava članove Vijeća da Lidija Orlovac svojim podneskom traži da joj se omogući besplatan 

boravak djece u Dječjem vrtiću Topusko. Također pojašnjava da u važećoj odluci imaju povlastice, ali nema 

mjerila da se udovolji zahtjevu, ali ovaj prijedlog može biti poticaj da se u idućem proračunu planiraju sredstva, 

te da se izmjeni odluka da se roditelji pod određenim uvjetima mogu osloboditi plaćanja dječjeg vrtića. 

Općinski načelnik se slaže s prijedlogom, te predlaže da ga i Vijeće prihvati. 

Željko Majstorić postavlja pitanje u svezi promjene boravka imenovane, a Antonija Boban odgovara da 

imenovana ima prebivalište na području Općine.  

Jelena Roknić naglašava da imamo mali broj stanovnika i staračku populaciju i da bi se trebali truditi da 

zadržavamo mlade obitelji, te da bi imenovanoj trebali pomoći riješiti stambeno pitanje. 

Željko Majstorić postavlja pitanje ima li Općina stan za obitelj Orlovac, a Stanko Rajšić odgovara da su i Općina i 

CZSS dali podršku jer idu u stambeno zbrinjavanje putem Državnog ureda, te je Državnom uredu predloženo da 

ubrzaju postupak. Općina u vlasništvu ima mali stan koji nije dovoljan. 

Dalibor Živković je mišljenja da nismo dovoljno socijalno osjetljivi i da je taj problem trebalo davno riješiti, te 

govori da ima prazan trosobni stan koji bi se mogao dodijeliti obitelji Orlovac, a općinski načelnik odgovara da 

je Općina predložila Državnom uredu da upravo taj stan dodijeli obitelji Orlovac. Dalibor Živković je također 

mišljenja da bi se ova zamolba Lidije Orlovac trebala riješiti na ovoj sjednici, a Stanko Rajšić odgovara da je to 

postupak i donosi se odluka za 1 osobu, ali se ne utvrđuju kriteriji za druge. 
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Vijeće je zauzelo stav da se ide u promjenu odluke, a Lidiji Orlovac da se ove godine udovolji zahtjevu 

jednokratnim naknadama putem Općine i CZSS. 

 

7.2.  Stanje na nasipu 

 

Dragan Čučković izvještava Vijeće da je stanje na nasipu prilično loše, ono što je napravljeno prije par godina 

raspada se , potporni stupčići otpadaju, vreće su rasvjetane, najloni popucali, te prelaže da se Hrvatskim 

vodama uputi zahtjev za preventivom, odnosno sanacijom i održavanju nasipa. 

Konstatira se da je Vijeće zauzelo pozitivan stav glede ovog pitanja. 

 

        

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 16,55h. 

 

 

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


