ZAPISNIK
od 20. lipnja 2017. godine
sa II. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari
PRISUTNI
OD VIJEĆNIKA

OD OSTALIH

01. Stipo šapina
02. Jakov Pranjić
03. Ninoslav Pauković
04. Ivica Kopić
05. Željka Farkaš-Ćosić
06. Svjetlana Tufeković
07. Pero Lučić-Jozak
08. Marko Brandić
09. Mira Kordić
10. Adrijan Lovrić
11. Đuro Lovrenović

01. Lucija Matković - Općinska načelnica
02. Ivan Čivčić – zamje. Op. načelnice
03. Dalibor Kukuruzar – zamjenik Op. načelnice
04. Ivo Blažanović – ref. za polj. i gosp.

POČETAK 19,00 h
Predsjednik vijeća Općine Donji Kukuruzari započeo je II. sjednicu Općinskog vijeća.
Na početku same sjednice vijećnik Adrijan Lovrić dao je svečanu prisegu.
Nadalje, predsjednik vijeća predložio je slijedeći
DNEVNI

RED

01. Aktualni sat,
02. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari,
03. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje plaća općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine,
04. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih
primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Donji Kukuruzari,
05. Donošenje Odluke o prihvaćanju zaključnih likvidacijskih i financijskih izvješća o provedenoj likvidaciji
trgovačkog društva „Komunalac – Donji Kukuruzari d.o.o.“
06. Izbor peteročlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana općine Donji Kukuruzari 2017. godine,
07. Usvajanje Programa obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari 2017. godine
08. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva
09. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje
10. Donošenje Odluke o izboru:
1. Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja,
2. Povjerenstvo za financije i proračun,
3. Povjerenstvo za mjesnu samoupravu,
4. Povjerenstvo za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i šport
5. Povjerenstvo za komunalnu djelatnost
11. Razno

Predložen dnevni red stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA isti.
Nadalje, Predsjednik vijeća izvijestio je vijećnike da temeljem članka 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji
Kukuruzari Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća kao takav neće biti točka dnevnog reda, i u buduće
temeljem gore navedenog članka nije potrebno stavljati takvu točku dnevnog reda.
Također, Predsjednik vijeća pitao je vijećnike da li imaju primjedbu na Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća Općine Donji Kukuruzari. Nitko se nije javio za riječ.
AD 1)

VIJEĆNIK MARKO BRANDIĆ se javio za riječ, postavio je pitanje Općinskoj načelnici :
1. Zašto nitko od najjače oporbene stranke nije imenovan za podpredsjednika Općinskog
vijeća?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovorila je :
1. Kao Općinska načelnica nije sudjelovala u pregovorima i razgovorima
vezanima za imenovanje Predsjednika i Podpredsjednike vijeća, kao ni vezano za imenovanje
Povjerenstava, nego je to prepustila novoizabranim Općinskim vijećnicima. Nadalje, Općinska
načelnica daje riječ Predsjedniku vijeća,
PREDSJEDNIK VIJEĆA odgovorio je:
1. Lista Hrvatske demokratske zajednice osvojila je 6 mandata, apsolutnu većinu, te je pored
vijećnika HDZ-a imala i 4 nezavisna vijećnika. U pripremi sjednice odlučili su predložiti da
Predsjednik vijeća bude iz HDZ-a, da Podpredsjednik bude nezavisni vijećnik, te drugi
Podpredsjednik bude iz nacionalne manjine.

AD 2)

Točka dnevnog reda briše se zbog gore navedenog izlaganja Predsjednika vijeća.

AD 3)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOJ NAČELNICI koja je dala obrazloženje za donošenje Odluke o mjerilima za
određivanje plaća općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu, te se
za riječ javlja
VIJEĆNIK MARKO BRANDIĆ koji postavlja pitanje Općinskoj načelnici:
1. Zašto postoji razlika između koeficijenata Zamjenika načelnice i Zamjenika načelnice iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine, te da li bi koeficijent bio isti da je pobijedio drugi kandidat
za Zamjenika načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovorila je :
1.Da je praksa takva da Zamjenik iz reda pripadnika nacionalne manjine ima manji koeficijent od
Zamjenika načelnice, te da pretpostavlja da bi koeficijent za drugog kandidata za Zamjenika
načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine da je isti pobijedio bio jednak ovome
koeficijentu.
Za riječ se javio i
PREDSJEDNIK VIJEĆA koji je istaknuo da vijećnici moraju znati da se ukida komunalna naknada, te
se uvodi porez na nekretnine, za koji će ispred naše Općine biti zadužen Zamjenik načelnice Ivan
Čivčić, te je stoga potrebno da ima veću plaću od Zamjenika načelnice iz reda pripadnika srpske
nacionalne manjine koji nema drugu zadaću.

OPĆINSKA NAČELNICA nadovezala se te istaknula kako načelnica kao i zamjenici nemaju
propisano radno vrijeme, ali Zamjenik načelnice zbog preuzetih obaveza dolaziti će redovito na
radno mjesto, te raditi puno radno vrijeme.
Nakon rasprave, točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 8 je
glasovalo ZA, a 3 su bila SUZDRŽANA za predloženu Odluku o mjerilima za određivanje plaća
općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine, te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o mjerilima za određivanje plaća općinskog načelnika, zamjenika općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
AD 4)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOJ NAČELNICI koja je dala obrazloženje za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova
Općinskog vijeća, službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji
Kukuruzari.
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu, te se
za riječ javlja
VIJEĆNIK MARKO BRANDIĆ koji postavlja pitanje Općinskoj načelnici:
1. Zbog čega se povećava mjesečna naknada Općinskim vijećnicima, kada se proračun financira iz
dotacija proračuna Republike Hrvatske?
OPĆINSKA NAČELNICA odgovorila je :
1.Da je u prošlom mandatu Zamjenik načelnika bio volonter i primao je naknadu za svoj rad, sada
se taj iznos naknade može podijeliti na mjesečnu naknadu vijećnicima, a smatra da bi ta naknada
vijećnicima bila poticaj i stimulacija da ozbiljno shvate i sudjeluju u radu vijeća i u radu Općine.
Za riječ se javlja i
VIJEĆNIK PERO LUČIĆ-JOZAK koji ističe kako je zahvalan načelnici za ovakav prijedlog jer smatra
da je biti vijećnik velika odgovornost.
Za riječ se javlja i
VIJEĆNIK IVICA KOPIĆ koji daje prijedlog da se uz mjesečne naknade vijećnicima isplati i naknada
u iznosu od 100,00 kuna neto po održanoj sjednici Povjerenstva.
Nadalje, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA ističe kako je potrebno uozbiljiti rad Općinskog vijeća,
te kako ovom naknadom želimo stimulirati vijećnike za daljnji rad Općinskog vijeća.
Nakon rasprave, točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje uz nadopunu prijedloga vijećnika
Ivice Kopića. Od 11 prisutnih vijećnika, 9 je glasovalo ZA, a 2 je glasovalo PROTIV predložene
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih
primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, službenika i namještenika u jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari , te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU

USVAJA SE, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i
drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, službenika i namještenika u jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari.
AD 5)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOJ NAČELNICI koja je dala obrazloženje za donošenje Odluke o prihvaćanju zaključnih
likvidacijskih i financijskih izvješća o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva „Komunalac – Donji
Kukuruzari d.o.o.“
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu, pošto se nitko nije javio
za riječ ista je stavljena na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o prihvaćanju zaključnih likvidacijskih i financijskih izvješća o provedenoj
likvidaciji trgovačkog društva „Komunalac – Donji Kukuruzari d.o.o.“

AD 6)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOJ NAČELNICI koja je dala obrazloženje za donošenje Odluke o izboru peteročlanog
Povjerenstva za obilježbu proslave Dana Općine Donji Kukuruzari 2017. godine,
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu, te se
za riječ javlja
VIJEĆNIK MARKO BRANDIĆ koji iskazuje volju za sudjelovanjem u pripremi Dana Općine, ali
ističe kako ide raditi u drugu državu i nije siguran hoće li biti ovdje u vrijeme pripreme, te predlaže
da se umjesto njega imenuje gospodin Ivo Blažanović.
Nakon rasprave, točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje uz izmjenu da nije peteročlano
nego šesteročlano Povjerenstvo. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJA SE, Odluka o izboru šesteročlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana Općine Donji
Kukuruzari 2017. godine.

AD 7)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOJ NAČELNICI koja je dala obrazloženje za Usvajanje Programa obilježavanja Dana
Općine Donji Kukuruzari 2017. godine
Nakon podnesenog izvješća, točka dnevnog reda stavljena je na raspravu, pošto se nitko nije javio
za riječ ista je stavljena na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU

USVAJA SE, Program obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari 2017. godine.

AD 8, 9,
10)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća koji je predložio da se točke dnevnog reda 8, 9 i 10
objedine, te je riječ prepustio
PREDSJEDNICI MANDATNOG POVJERENSTVA SVJETLANI TUFEKOVIĆ koja je dala obrazloženje
da je:
1. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) predložila I. izmjene i dopune
Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva, za članove istog predlažu:
Svjetlanu Tufeković, za predsjednika
Marka Brandića, za člana
Željku Farkaš-Ćosić, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJAJU SE, I. izmjene i dopune Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva.
2. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) predložila I. izmjene i dopune
Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, za članove istog predlažu:
Peru Lučić-Jozaka, za predsjednika
Miru Kordić, za člana
Đuru Lovrenovića, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
USVAJAJU SE, I. izmjene i dopune Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.
3. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) za članove Povjerenstva za
Statut i druga pravna pitanja predlažu:
Stipu Šapinu, za predsjednika
Jakova Pranjića, za člana
Ninoslava Paukovića, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
OSNIVA SE, Povjerenstva za Statut i druga pravna pitanja u sljedećem sastavu
Stipo Šapina, za predsjednika
Jakov Pranjić, za člana

Ninoslav Pauković, za člana
4. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) za članove Povjerenstva za
financije i proračun predlažu:
Miru Kordić, za predsjednika
Adrijana Lovrića, za člana
Željku Farkaš-Ćosić, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
OSNIVA SE, Povjerenstva za financije i proračun u sljedećem sastavu
Mira Kordić, za predsjednika
Adrijan Lovrić, za člana
Željka Farkaš-Ćosić, za člana
5. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) za članove Povjerenstva za
mjesnu samoupravu predlažu:
Jakova Pranjića, za predsjednika
Ivicu Kopića, za člana
Đuru Lovrenovića, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
OSNIVA SE, Povjerenstva za mjesnu samoupravu u sljedećem sastavu
Jakov Pranjić, za predsjednika
Ivica Kopić, za člana
Đuro Lovrenović, za člana
6. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) za članove Povjerenstva za
zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i šport predlažu:
Marka Brandića, za predsjednika
Svjetlanu Tufeković, za člana
Ninoslav Pauković, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
OSNIVA SE, Povjerenstva za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo, kulturu i šport u sljedećem sastavu
Marko Brandić, za predsjednika

Svjetlana Tufeković, za člana
Ninsolav Pauković, za člana
7. Grupa vijećnika (Šapina, Pauković, Pranjić, Farkaš-Ćosić i Kopić) za članove Povjerenstva za
komunalnu djelatnost predlažu:
Ivicu Kopića, za predsjednika
Peru Lučić-Jozaka, za člana
Adrijana Lovrića, za člana
Dani prijedlog stavljen je na usvajanje. Od 11 prisutnih vijećnika, 11 je glasovalo ZA predloženo, te
Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
OSNIVA SE, Povjerenstva za komunalnu djelatnost u sljedećem sastavu
Ivica Kopić, za predsjednika
Pero Lučić-Jozak, za člana
Adrijan Lovrić, za člana

AD 11)

--DOVRŠENO 19,43 h

Predsjednik vijeća

Zapisnik sastavio

Stipo Šapina

Ivo Blažanović
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