ZAPISNIK
od 04. ožujka 2016. godine
sa XV. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari
PRISUTNI
OD VIJEĆNIKA

OD OSTALIH

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

01. Stipo Šapina, općinski načelnik
02. Dalibor Kukuruzar – zam. Op. načelnika
03. Ivo Blažanović-ref. za polj. i gosp.
04. Nikolina Kolarević - zapisničar

ODSUTNI VIJEĆNICI :
01. Ivan Krišto
02. Mara Andrić

POČETAK 10,00 h
Predsjednik vijeća predložio je slijedeći
DNEVNI RED
01. Aktualni sat
02. Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari,
03. Usvajanje Odluke o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću „ Krijesnica „
Hrvatska Kostajnica – izvjestitelj općinski načelnik
04. Usvajanje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna
Općine Donji Kukuruzari -izvjestitelj općinski načelnik
05. Usvajanje Odluke o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim
Kukuruzarima – izvjestitelj općinski načelnik
06. Usvajanje Odluke o korištenju javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih
aktivnosti i izborne promidžbe na području Općine Donji Kukuruzari – izvjestitelj općinski
načelnik
07. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za
2015. godinu – izvjestitelj općinski načelnik
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08. Usvajanje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine.
09. Usvajanje Zaključka o pokretanju inicijative za dobrovoljno spajanje lokalnih samouprava
10. Razno

Dnevni red usvojen sa 9 glasova ZA i 1 glas PROTIV ( vijećnik Pero Lučić Jozak ).
AD 1)

VIJEĆNIK PERO LUČIĆ JOZAK – pita Općinskog načelnika dali je, u zadnje dvije godine
što poduzeto u svezi ceste kroz naselje Babina Rijeka, jer je još u lošijem stanju nego
prije dvije godine i da li je što poduzeto u svezi smanjenja osovinske nosivosti.
OPĆINSKI NAČELNIK je odgovorio da će se ove godine krenuti u popravak cesta
počevši od krpanja rupa, održavanja bankina i ostalog, pa se nada da će i cesta u
Babinoj Rijeci biti popravljena.
VIJEĆNIK MATO BRANDIĆ pita da li je moguće očistiti kanal kraj ceste od skretanja u
Donju Velešnju do prvih kuća jer dolazi do izlijevanja i dali je isti moguće produbiti.
OPĆINSKI NAČELNIK je odgovorio da će se kanal očistiti.
VIJEĆNIK BRANDIĆ da li postoji mogućnost da se uputi dopis lovačkom društvu jer
postoji problem s bjesnim lisicama i čagljevima.
OPĆINSKI NAČELNIK je istakao da će se uputiti pismo lovačkom društvu da se vidi
koje se mjere mogu poduzeti.

AD 2

Zapisnik sa XIV sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

AD 3)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao pojašnjenje prijedloga Odluke o sufinanciranju
boravka djece u Dječjem vrtiću „ Krijesnica „ Hrvatska Kostajnica.
Nakon danog pojašnjenje ista je stavljena na raspravu, a pošto se nitko nije javio za
riječ ista je stavljana na usvajanje te vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
Usvaja se, Odluka o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću „ Krijesnica „
Hrvatska Kostajnica.
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AD 4)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao pojašnjenje prijedloga Odluke o određivanju
poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Donji Kukuruzari.
Nakon danog pojašnjenje ista je stavljena na raspravu, a pošto se nitko nije javio za
riječ ista je stavljana na usvajanje te vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
Usvaja se, Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz
proračuna Općine Donji Kukuruzari.

AD 5)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao pojašnjenje prijedloga Odluke o naknadi za
korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima te predlaže
slijedeće izmjene u članku 1. Odluke :
-da se točka 3. U predloženoj tablici izmjeni i da glasni : održavanje organiziranih
sportskih događaja i manifestacija
-da se visina naknade za održavanje svadbene svečanosti smanji sa 1.000,00 kuna na
500,00 a visina pologa sa 500,00 kuna na 250,00 kuna.
-da se visina naknade za održavanje zabavnih programa smanji sa 700,00 kuna na
500,00 kuna, a visina pologa sa 350,00 kuna na 250,00 kuna
-da se visina pologa za održavanje organiziranih sportskih događaja i manifestacija
smanji sa 200,00 kuna na 150,00 kuna.
VIJEĆNIK PERO LUČIĆ-JOZAK se ne slaže s predloženom odlukom.
Nakon rasprave točka dnevnog reda je stavljana na usvajanje te je sa 9 glasova ZA i
1 glasom PROTIV ( Pero Lučić Jozak ) donesena
ODLUKA
Usvaja se, Odluka o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim
Kukuruzarima.

AD 6)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao pojašnjenje prijedloga Odluke o korištenju
javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne
promidžbe na području Općine Donji Kukuruzari.
Nakon danog pojašnjenja i provedene rasprave Odluka o korištenju javnih površina i
objekata u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe na području
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Općine Donji Kukuruzari stavljena je na usvajanje te vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
Usvaja se, Odluka o korištenju javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih
aktivnosti i izborne promidžbe na području Općine Donji Kukuruzari
AD 7)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU, a koji je riječ prepustio
IVI BLAŽANOVIĆ koji je u kratkim crtama dao pojašnjenje izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu.
Nakon danog pojašnjenja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Donji Kukuruzari za 2015. godinu je stavljeno na raspravu, a pošto se nitko nije javio
za riječ isto je stavljena na usvajanje te vijeće jednoglasno donosi slijedeću
ODLUKU
Usvaja se, Izvješće o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji
Kukuruzari za 2015. godinu.

AD 8)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je podnio Izvješće o svom radu za period srpanj –
prosinac 2015. godine.
Podneseno izvješće stavljeno je na raspravu.
VIJEĆNIK JAKOV PRANJIĆ koji je pitao da li se u 20 % vlastitih sredstava za plaće
ubraja naknada za zamjenika načelnika, predsjednika vijeća, zamjenike predsjednika
vijeća.
OPĆINSKI NAČELNIK odgovorio je da se u taj postotak navedeno ne ubraja.
Nakon provedene rasprave Izvješće o radu Općinskog načelnika stavljeno je na
usvajanje te vijeće jednoglasno donosi
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se, Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari za period
srpanj – prosinac 2015. godine.
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AD 9)

Uvodno izlaganje iznio je Predsjednik vijeća te je riječ prepustio
OPĆINSKOM NAČELNIKU koji je dao obrazloženje predloženog Zaključka o
pokretanju inicijative za dobrovoljno spajanje lokalnih samouprava.
Nakon danog obrazloženja točka dnevnog reda stavljena je na raspravu, nakon
kojeg Vijeće jednoglasno donosi
Z A K LJ U Č A K
Pokreće se inicijativa za dobrovoljno spajanje lokalnih samouprava Općine Donji
Kukuruzari i Grada Hrvatska Kostajnica.

AD 10)

VIJEĆNIKA MATU BRANDIĆ zanimalo je kolika je plaća zamjenika načelnika koji
volontira.
OPĆINSKI NAČELNIK odgovorio je da zamjenik načelnika koji volontira ne prima
plaću nego naknadu i ona iznosi cca. 2.300,00 do 2.400,00 kuna. Za slijedeću
sjednicu vijeća dobit će pisanim putem točan odgovor.

DOVRŠENO 11,25 h

Zapisničar
Nikolina Kolarević

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

Predsjednik vijeća
Adrijan Lovrić

