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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Topusko, 24.11.2016. 

ZAPISNIK   

  

sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 24.11.2016. 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, Nikola Abramović, Anita Putrić, Andrija Kirin, Marijana Kapac 

Odsutni: 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, te prije otvaranja sjednice izvješćuje Vijeće da je 

vijećnica Ivana Tonjac Golubović koja je izabrana sa koalicijske liste HDRS i HNS s danom 04.11.2016. godine 

podnijela je zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje i isti je istog dana zaprimljen sukladno odredbama 

Zakona o općem upravnom postupku – pravila o dostavi, te se shodno tome  konstatira da istoj mandat počinje 

mirovati gore navedenog datuma, a što svojim izvješćem potvrđuje i Mandatna komisija. Umjesto Ivane Tonjac 

Golubović koalicija stranaka HDRS i HNS predlaže za njenu zamjenu Marijanu Kapac, o čemu je Mandatno 

povjerenstvo izvijestilo predsjednika Vijeća i Općinsko vijeće.  

Predsjednik Vijeća poziva Marijanu Kapac da dade prisegu. Po položenoj prisezi prelazi se redoviti dnevni red i 

rad po dnevnom redu. 

Predsjednik Vijeća konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 12 vijećnika, otvara 19. redovnu sjednicu 

Općinskog vijeća, te predlaže glasovanje za dnevni red. Utvrđuje se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika svih 

12 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen slijedeći 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko 

2. Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2016. godinu                                     

3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade                               

4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g. 

5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom 

sredstava šumskog doprinosa,                                                                             

6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016.g.           

7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. 

8. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2017.g. 

9. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2017., 2018. i 2019.g. 

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 

2017.g. 

11. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017.g. 

12. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava 

šumskog doprinosa 

13. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017.g. 

14. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2017.g. 

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2017.g. 
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16. Razmatranje i usvajanje Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2017.g. 

17. Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Topusko 

18. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.g. 

19. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g. 

20. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2017.g. 

21. Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine 

Topusko u tijeku 2016.g. 

22. Ažuriranje Plana zaštite od požara 

23. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2016.g. 

24. Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Topusko 

25. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom 

financiranja 

26. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko 

27. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Topusko 2009. – 2015.g. 

28. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima za utvrđivanje naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko 

29. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračun Općine Topusko za 2017.g. za 

redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Topusko 

30. Razno 

 

AKTUALNI SAT 

 

Marko Sonički postavlja pitanje tko održava inventar u mrtvačnici na katoličkom groblju, odnosno ukazuje na 

činjenicu da su vrlo često neispravna kolica, kao i nepostojanje sanitarnog čvora. 

Općinski načelnik odgovara da je za održavanje groblja zaduženo Komunalno Topusko jer oni i ubiru grobnu 

naknadu. Što se tiče sanitarnog čvora, arhitekt je složio troškovnik, te je u planu da se to riješi i stavi u funkciju 

u prvom tromjesečju 2017. godine, odnosno najkasnije do 30.6.2017. godine. 

Dalibor Živković postavlja pitanje stava Općine prema natpisima na portalima i društvenim mrežama o 

obrtnicima, te je mišljenja da bi Općina trebala dati pismeni demant jer su u člancima navedeni i obrtnici. 

Općinski načelnik odgovara da nema potpunu informaciju o čemu se radi, ali u svakom slučaju podupire 

obrtnike posebno deficitarna zanimanja, te će svoj stav moći izreći kad bude imao cjelokupnu informaciju. 

Dalibor Živković također postavlja pitanje je li moguće da članovi Vijeća dobiju na uvid troškovnike uređenja 

stanova u vlasništvu Općine, a općinski načelnik odgovara da mogu i da se radi o jednom stanu. 

Drugih pitanje nije bilo pa je aktualni sat zaključen. 

 

Ad.1.  Rasprava i usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

12 prisutnih vijećnika svih 12 vijećnika glasovalo „za“ te je utvrđeno da je zapisnik sa 18. sjednice Općinskog 

vijeća jednoglasno usvojen. 

 

Ad.2.  Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2016.g.  

 

Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelje po ovoj točki dnevnog reda, te Jana Žugaj i Vladimir Ožanić ukratko 

pojašnjavaju ovu točku dnevnog reda i naglašavaju da se uz Izmjene i dopune Proračuna mijenja i plan razvojnih 

programa sve sukladno novim proračunskim veličinama. 
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Općinski načelnik također konkretnije pojašnjava potrebu donošenja Izmjena Proračuna, naglašava da su 

najveća stavka nerazvrstane ceste i to se odnosi na pojačano održavanje i asfaltiranje cesta, kao i održavanje 

javnih površina na području Općine, zatim sufinanciranje županijskih cesta, pojačano izdvajanje za glavni 

projekt za dječji vrtić, kulturne manifestacije – proslave u selima s određenim obilježjima, zatim sufinanciranje 

vjerskih zajednica, nogometnog kluba, Crvenog križa, uređenje domova i legalizacija istih.  Predlaže da se 

prihvate ove Izmjene Proračuna Općine Topusko za 2016.g. 

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

Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika je glasovalo 

„suzdržan“, te je utvrđeno da su Izmjene Proračuna Općine Topusko za 2016.g. usvojene. 

 

Ad.3.  Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade usvojena. 

 

Ad.4.  Razmatranje i usvajanje Izmjena 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.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g. usvojena. 

 

Ad.5.  Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom 

sredstava šumskog doprinosa 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporednom šumskog doprinosa usvojena. 

 

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016.g 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016.g. usvojena. 

 

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izmjena 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.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g. usvojena. 
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Ad.8.  Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2017.g. 

 

Predsjednik Vijeća izvješćuje da su Klub zastupnika pozicije i Odbor za proračun podržali Proračun Općine 

Topusko za 2017.g. 

Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelje po ovoj točki dnevnog reda, te Jana Žugaj i Vladimir Ožanić ukratko 

pojašnjavaju ovu točku dnevnog reda. 

Općinski načelnik govori o primjeni novih propisa o lokalnim porezima koji će se događati u budućnosti, te je 

preporuka ministra da lokalne zajednice donesu proračun za 2017. g. na temelju proračuna 2016.g. Također 

ukratko pojašnjava pojedine stavke proračuna. Općinski načelnik predlaže da se prijedlog proračuna usvoji. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Za riječ se javio Dalibor Živković koji ukazuje na neke, po njegovom mišljenju, propuste, a tiču se planiranja 

nabavke komunalne opreme, donacija lovačkom društvu i sredstava za poticanje gospodarstva, te smatra da su 

ta sredstva nisko planirana, dok za monografiju Hrvatsko Selo smatra da je planiran previsok iznos sredstava. 

Općinski načelnik odgovara da će se sukladno priljevu proračunskih sredstava rješavati pitanja o kojima govori 

gospodin Živković, a glede monografije pojašnjava da sredstva nisu namijenjena za bilo kakve honorare, već 

isključivo za materijalne izdatke jer su usluge izrade monografije besplatne. 

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Proračun Općine Topusko usvojen.       

 

Ad.9.  Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2017., 2018. i 2019.g. 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Plan razvojnih programa za 2017., 2018. i 2019.g. usvojen. 

 

Ad.10.   Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 

2017.g. 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2017.g. usvojena. 

 

Ad.11. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017.g. 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017.g. usvojen. 

 

Ad.12.  Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom 

sredstava šumskog doprinosa 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  
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Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa usvojen. 

 

Ad.13.  Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017.g 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017.g. usvojen. 

 

Ad.14. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2017.g. 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Program kapitalnih ulaganja u 2017.g. usvojen. 

 

Ad.15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2017.g. 

 

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

Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  

Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je 

Odluka o izvršenju Proračuna u 2017.g. usvojena. 

        

 

Ad. 16.  Razmatranje i usvajanje Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2017.g. 

 

Nakon podnošenja izvješća po predloženoj odluci, po prijedlogu vijećnika Željka Majstorića, predsjednik Vijeća 

dao je na glasovanje inicijativu da se za sljedeću sjednicu pripremi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi u kojoj bi bili utvrđeni kriteriji za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za fizičke 

osobe. 

Kako daljnje rasprave nije bilo utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo „za“, te je Odluka o 

potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2017.g. usvojena. 

 

Ad.17. Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Topusko 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH usvojen. 

 

Ad.18. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2017.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2017.g. usvojen. 
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Ad.19. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g. usvojen. 

 

Ad.20.  Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2017.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2017.g. usvojen. 

 

Ad.21. Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine 

Topusko u tijeku 2016.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Izvješće (analiza) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2016. 

usvojeno. 

 

Ad.22. Ažuriranje Plana zaštite od požara 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Plan zaštite od požara usvojen. 

 

Ad. 23. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2016.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Analiza sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2016.g. usvojena. 

 

Ad.24. Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Topusko 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Topusko usvojena. 

 

Ad.25. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom 

financiranja 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja usvojen. 
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Ad.26. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko usvojen.                             

 

Ad.27. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Topusko 2009. – 2015.g. 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Izvješće o stanju u prostoru Općine Topusko 2009-2015.g. usvojeno. 

 

Ad.28.  Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima za utvrđivanje naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko 

 

Po uvodom izlaganju u kojem je predočeno da nova oslobađanja nameću dodatna sredstva koja se moraju 

izdvojiti iz proračuna za financiranje usluga Dječjeg vrtića, Općinsko vijeće je po prijedlogu vijećnika Dalibora 

Živkovića zauzelo stav uz suglasnost općinskog načelnika, kao predlagatelja odluke, da se povlastice prošire na 

način da se u cijelosti oslobode plaćanja usluga dječjeg vrtića roditelji ili posvojitelji čijih troje djece 

istovremeno koristi usluge dječjeg vrtića. Daljnjih prijedloga nije bilo te se pristupilo glasovanju uz usvojeni 

amandman. Utvrđeno je da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo „za“, te je Odluka o mjerilima za 

utvrđivanje naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko uz prihvaćeni amandman usvojena. 

 

Ad. 29. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2017.g. 

za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Topusko 

 

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Kako rasprave nije bio pristupilo se glasovanje, te je utvrđeno da je od 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo 

„za“, te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2017.g. za redovito financiranje 

političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko 

usvojena. 

 

Ad. 30.  Razno  

 

30.1.  Podnesak Edine Mujčić 

 

Dalibor Živković postavlja pitanje je li u Općini zaprimljen podnesak gđe Edine Mujčić za pomoć pri nabavi 

stolice za kupanje, te općinski načelnik i Stanko Rajšić odgovaraju da je podnesak zaprimljen, te da se po istom 

tražilo mišljenje Centra za socijalnu skrb.                                                                    

 

      

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

 

 

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


