ZAPISNIK
od 30. rujna 2016. godine
sa XVIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari
PRISUTNI
OD VIJEĆNIKA

OD OSTALIH

01. Adrijan Lovrić
02. Milan Čekić
03. Jakov Pranjić
04. Pero Lučić-Jozak
05. Mato Brandić
06. Ninoslav Pauković
07. Đuro Lovrenović
08. Anto Ćosić
09. Lucija Matković

01. Stipo Šapina - općinski načelnik
02. Ivo Blažanović-ref. za polj. i gosp.

ODSUTNI VIJEĆNICI :
01. Ivan Krišto
02. Mara Andrić
03. Đurđica Borojević

POČETAK 18,00 hP
Predsjednik vijeća predložio je slijedeći
DNEVNI RED
01.Aktualni sat
02. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari,
03. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu,
04. Usvajanje 2. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu,
05. Usvajanje izvješća o stanju i u prostoru Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2011. do 2015.
godine ( uvid u Izvješće može se izvršiti u prostorijama Općine Donji Kukuruzari )
06. Usvajanje izmjena Odluke o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću ,, Krijesnica ,, Hrvatska
Kostajnica,
07. Davanje prethodne suglasnosti na promjenu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog
otpada,
08. Razno

Predložen dnevni red stavljen na usvajanje, te isti jednoglasno usvojen.

AD 1)

VIJEĆNIK MATO BRANDIĆ se javio za riječ, postavio je dva pitanja Općinskom načelniku :
1. Da li se može pomoći našim djelatnicama javnog rada ,, NISTE SAMI ,, koje u zadnje 2
godine imaju 8 mjeseci rada, te im nedostaje još 1 mjesec rada da bi mogle primati
naknadu za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje u trajanju 3 mjeseca.
2. Zašto javna rasvjeta nije popravljena, jer par stupova sa uličnom rasvjetom ne radi.
OPĆINSKI NAČELNIK odgovorio je :
1. Da je već upoznat sa situacijom i već je razgovarao sa svojim djelatnicima Općine da
se pokuša pronaći način kako bi pomogli djelatnicama u skladu sa Zakonom.
2. Da je izlazak radnika Komunalca jako skup, te je o tome već pričao s gospodinom Ivom
Blažanović, i došli su do zaključka kako se u skorije vrijeme mijenja sat i Komunalac
Petrinja izlazi na teren da namjesti tajmere za zimsko vrijeme i onda će popraviti
nedostatke javne rasvjete.

AD2)

Zapisnik sa XVII. sjednice jednoglasno je usvojen.

AD 3)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao obrazloženje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju
proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu.
Pošto se nitko nije javio za riječ ista je stavljena na usvajanje, te Općinsko vijeće
jednoglasno donosi

ODLUKU
USVAJA SE, Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za
2016. godinu

AD 4)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao pojašnjenje 2. izmjena i dopuna Plana proračuna
Općine Donji Kukuruzari za 2016.godinu.
Nakon danog pojašnjenja točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Pošto se nitko
nije javio za riječ ista je stavljena na usvajanje, te Općinsko vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU
USVAJAJU SE 2. izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016.
godinu

AD 5)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je riječ prepustio Ivi Blažanović i istakao da zakonom
određeno da se svake 4 godine, mora izraditi Izvješće o stanju i u prostoru. Izvješće za

Općinu Donji Kukuruzari je urađeno za razdoblje 2011. do 2015, nalazi se u prostorijama
Općine Donji Kukuruzari gdje su može izvršiti uvid.
Nakon danog obrazloženja točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Pošto se nitko
nije javio za riječ ista je stavljena na usvajanje, te Općinsko vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU
USVAJA SE, izvješće o stanju i u prostoru Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2011. do
2015.

AD 6)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU, koji je dao pojašnjenje izmjena Odluke o sufinanciranju
boravka djece u Dječjem vrtiću ,, Krijesnica ,, Hrvatska Kostajnica,

Nakon danog pojašnjenja točka dnevnog reda stavljena je na raspravu. Pošto se nitko
nije javio za riječ ista je stavljena na usvajanje, te Općinsko vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU
USVAJAJU SE izmjene Odluke o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću ,,
Krijesnica,, Hrvatska Kostajnica.

AD 7 )

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKI NAČELNIK je izvijestio prisutne vijećnike da je Komunalac Petrinja koji ima
ugovor o koncesiji za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada podnio
zahtjev općinskom načelniku ( koji je nadležan za donošenje prethodne suglasnosti ) za
davanjem prethodne suglasnosti za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada na
području Općine Donji Kukuruzari, tako da bi cijena odvoza za domaćinstva sada iznosila
68,66 kuna ( kanta 120 l ), a došlo bi do povećanja i ostalih kategorija cijena.
VIJEĆNIK MATO BRANDIĆ je istakao kako se ne slaže s prijedlogom povećanja i da je to
udar na žitelje Općine Donji Kukuruzari i na njihov životni standard.
Nakon rasprave točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje te Općinsko vijeće sa 8
glasova ZA i 1 glasom PROTIV ( Brandić ) donosi
ZAKLJUČAK
ODOBRAVA SE, Općinskom načelniku Općine Donji Kukuruzari davanje prethodne
suglasnosti na promjenu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na
području Općine Donji Kukuruzari.

AD 8 )

---

DOVRŠENO 11,20 h

Zapisnik sastavila
Nikolina Kolarević

KLASA : 021-05/16-01/04
URBROJ : 2176/07-01-16-2

Predsjednik vijeća
Adrijan Lovrić

