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 ZAPISNIK 

 

 sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 18. prosinca 2013. 

godine s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 

 

NAZOČNI: načelnik općine Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 

vijećnici: Marija Vuković, Dražen Čakalić (pristupio sjednici u 20:45 u toku 17. točke 

dnevnog reda), Slobodan Manović, Mate Jurić, Ivica Mijoković, Ivan Kmetić, Željko Haničar, 

Ivan Kralik, Dražen Tadijanović, Damir Poljanac, Zdenko Kanižaj, Željko Perić, Slavko Šag, 

Zdenko Tauš – predstavnik češke nacionalne manjine 

IZOČNI: / 

 

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 

2. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS na 

području Požeško-slavonske županije. 

3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama. 

4. Prijedlog Odluke o grobljima. 

5. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. 

6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke. 

7. Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2013. godinu. 

8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj  sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Kaptol. 

9. Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol. 

10. Prijedlog Sporazuma o prijenosu investicijskih ovlasti za izgradnju sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci.  

11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. 

12. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu u 

Općini Kaptol. 

13. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u 

Općini Kaptol. 

14. Prijedlog izmjena javnih potreba u športu u Općini Kaptol  za 2013. godinu. 

15. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi za  2013. godinu. 

16. Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2013. godinu. 

17. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu. 

18.  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna. 

19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području 

Općine Kaptol. 

20. Prijedlog Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture  za 2014. godinu 

na području Općine Kaptol. 

21. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2014. godinu. 

22. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2014. godinu. 

23. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2014. godinu. 

24. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2014. godini. 

25. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda. 

26. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima. 

27. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad. 

28. Pitanja i prijedlozi o različitom.  
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 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 

predsjednik Vijeća) otvorio je petu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:00 sati. 

Pozdravivši sve nazočne, te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red. Kako pitanja u 

svezi dnevnog reda nije bilo, daje ga na glasovanje. Glasovanjem vijećnika dnevni red je 

JEDNOGLASNO usvojen. 

 

 

Ad 1.) 

USVAJANJE ZAPISNIKA S PRETHODNE SJEDNICE 

 

 Svi vijećnici dobili su prijepis zapisnika s prošle sjednice, kao i prijedloge odluka koje 

se nalaze navedene u dnevnom redu sjednice, tj. u materijalima za sjednicu. Predsjednik 

Vijeća daje zapisnik s prošle sjednice na raspravu.  

Nitko od vijećnika nema zamjerku na zapisnik niti dopunu ili izmjenu zapisnika, te ga 

predsjednik Vijeća daje na glasovanje. Zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća od 12. 

studenog 2013. godine glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO  usvojen. 

 

 

 

 

Ad 2.) 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA 

NERAZVRSTANIH CESTA U JLS NA PODRUČJU  

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom 

načelniku. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi. Pozdravio je sve prisutne, te 

ujedno naglasio kako je obavljena revizija vezana za održavanje nerazvrstanih cesta. Prema 

mišljenju revizije potrebno je: donijeti akt o nerazvrstanim cestama,  utvrditi bazu podataka o 

nerazvrstanim cestama, ustrojiti analitičku evidenciju te evidentirati vrijednost nerazvrstanih 

cesta. Nadalje se predlaže donošenje godišnjeg programa održavanja te izrada plana 

održavanja. Na kraju izlaganja načelnik naglašava kako Općina radi onoliko koliko može te 

da bi zadovoljili sve tražene kriterije Općina bi morala imati mnogo više uposlenika, a što je u 

ovom trenutku nemoguće. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Kako 

nije bilo pitanja dao je Prijedlog Izvješća na glasovanje, a glasovanjem vijećnika, 

JEDNOGLASNO je prihvaćeno Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 

nerazvrstanih cesta u JLS na području Požeško-slavonske županije. 

 

Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio te naglasio 

kako smo po nalazu revizije dužni donijeti Odluku o nerazvrstanim cestama. Odluka je nešto 

duža, ali je ona temeljni akt na koji će se nadovezivati sve buduće kako odluke tako i radnje 

na nerazvrstanim cestama. Ovom Odlukom Općina se obvezuje upravljati tim cestama te ih 

održavati jer bi davanje održavanja u koncesiju bilo višestruko skuplje. Na kraju izlaganja 

načelnik je naglasio kako će se održavanje nerazvrstanih cesta financirati iz komunalne 
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naknade i komunalnog doprinosa. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 

raspravu. Kako nije bilo pitanja dao je Prijedlog odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM 

odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama. 

 

Ad 4.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O GROBLJIMA 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom 

načelniku da pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na 

ukazanoj riječi te naglasio kako je ova Odluka izvedena iz novog Zakona o grobljima.  

Groblja postaju značajan segment u gospodarstvu. Općina Kaptol napravila je dijelom 

katastar grobnih mjesta, napravljen je i plan novih grobnih mjesta. Na kraju izlaganja 

načelnik naglašava kako Općina kontinuirano ulaže u groblja, odnosno mrtvačnice ali da se 

iz toga ne ostvaruje nikakav prihod. Ovom Odlukom stvoreni su uvjeti da se za sva groblja 

uvede naknada za održavanje kao i naknada za zakup grobnog mjesta. Predsjednik Vijeća 

zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Dražen Tadijanović predložio je kako u 

groblju moramo predvidjeti i mjesta navedena po članku 5. ove Odluke. Načelnik naglašava 

kako će se to s vremenom sigurno dogoditi, a osim navedenih potrebno je odrediti i mjesto za 

kosturnicu tj. mjesto koje će služiti za postavljanje kostiju u slučaju prekopa starih grobnih 

mjesta. Gosp. Ivan Kralik predložio je da se u Podgorju kod groblja postavi kontejner ili 

barem ogradi dio groblja koji će služiti za odlaganje smeća. Načelnik naglašava kako je 

postavljanje kontejnera, preskupo te da će se pokušati ili živom ogradom ili nekakvom 

fizičkom preprekom ograditi dio koji će služiti za odlaganje smeća. Kako više nije bilo 

pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom vijećnika prihvaćen je 

Prijedlog Odluke o grobljima. 

 

Ad 5.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako novi 

zakoni i propisi te EU direktive nalažu da i općine usklade svoje Odluke za donešenim 

zakonima. Donošenje ove odluke pućeno je od strane inspektora zaštite od požara, ali i 

usklađivanje sa višim zakonskim propisima. Odluka je jasna samo je pitanje može li se ona 

kod nas provoditi. Još uvijek naši ljudi ne odobravaju dimnjačarima slobodan rad. Zadnja 

koncesija koju smo imali za dimnjačarske usluge je raskinuta, iz razloga jer koncesionar nije 

mogao provoditi svoju djelatnost. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 

raspravu. Gosp. Dražen Tadijanović naglasio je kako će ova Odluka imati smisla tek kad se u 

svim mjestima provede plinifikacija, a s tom tvrdnjom složili su se svi. Gosp. Ivan Kralik 

postavio je pitanje vezano uz čl. 1. st., gdje je navedeno da se Odredbe ove Odluke ne 

primjenjuju na objekte koji imaju vlastite uređaje za čišćenje dimnjaka. Načelnik je naglasio 

kako se radi o većim objektima, postrojenjima i tvornicama koji imaju na dimnjacima dodatne 

filtre ili neki druge mehanizme te kako se ovo ne odnosi na stambene kuće.  

Kako više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen 

je Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 

Ad 6.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE 

DOPUŠTENE RAZINE BUKE  
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Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku te riječ prepustio općinskom načelniku da 

pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj riječi te 

naveo kako je temelj za donošenje ove Odluke apel građana koji se bune zbog ugostitelja koji 

o ovom pitanju baš i ne vode brigu. Ovom Odlukom definirano je kada i u kojim terminima je 

dozvoljeno prekoračenje buke.  

Predsjednik Vijeća zahvalio se općinskom načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo 

pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke 

o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke. 

 

Ad 7.) 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE KAPTOL ZA 2013. GODINU 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglašava kako je 12. 

studenog u Općini bio inspekcijski nadzor te su dali primjedbe na pisanje dosadašnjih 

analiza. Preporuka je njihova da Analiza kao takav dokument mora biti opširnija. Na kraju 

izlaganja načelnik je pojasnio što je to Analiza, što objašnjava te što se još mora napraviti 

kako bi se cijeli sustav dodatno poboljšao.  Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, a kako 

nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je 

Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2013. godinu. 

 

Ad 8.) 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ  SUSTAVA  

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako je ovo 

akt koji donosimo na temelju preporuke inspektorata. Akt općenito govori o tome što bi se 

trebalo napraviti kako bi se sustav dodatno poboljšao. Najvažnije od svega je osigurati 

dostatna financijska sredstva. Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako nije bilo pitanja, 

pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Smjernica za 

organizaciju i razvoj  sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.  

 

Ad 9.) 

ODLUKU O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA OPĆINE KAPTOL 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako i ovaj 

prijedlog Odluke donosimo na temelju obavljenog inspekcijskog nadzora. Članovi stožera 

zakonski su definirani,  budući da su prošli lokalni izbori s njima je došlo do promjena te smo 

navedenu Odluku dužni uskladiti s promjenama koje su nastale. Predsjednik Vijeća se 

zahvalio, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom 

prihvaćen je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Kaptol. 
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Ad 10.) 

PRIJEDLOG SPORAZUMA O PRIJENOSU INVESTICIJSKIH OVLASTI ZA 

IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 

NASELJA RAMANOVCI 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako je 

Općina Kaptol još 2008. godine izradila dokumentaciju te čak i provela postupak javne 

nabave za izbor izvođača, ali je sve stalo jer nije bilo moguće provesti građevinske radove 

prema projektu. Ovaj prijedlog sporazuma govori o tome kako će izgradnja kanalizacijske 

mreže biti povoljnija ako se Ramanovci spoje na kanalizacijski vod s Treštanovcima. Naš 

trošak bit će izrada preprojektiranja projekta dok će nam ušteda biti višestruko veća, neće se 

morati graditi uređaj za pročišćavanje, budući da se mreža veže na vod u Treštanovcima. 

Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Sporazuma o prijenosu investicijskih 

ovlasti za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci.  

 

Ad 11.) 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL  

ZA 2013. GODINU 

 

 Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda, te riječ prepustio 

općinskom  načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je 

kako je rebalansom sve objašnjeno. Osnovni razlog rebalansa je balansiranje prihoda i 

rashoda. Osim zakonske obveze proračunske ravnoteže, potrebno je neke pozicije povećati 

dok je druge potrebno umanjiti. Umanjenje proračunskih pozicija je moguće kroz 

nerealizirani projekt IPARD-a i projekte Ministarstva Regionalnog razvoja. Na kraju 

izlaganja načelnik je naglasio kako je potrebno korigirati sve promjene unutar programa koje 

odstupaju za više od 10 %, što je iz dostavljenog materijala vijećnicima dobro vidljivo jer je 

prijedlog rebalansa kao i plan Proračuna za 2014. vijećnicima prikazan na 5. razini. Na kraju 

izlaganja načelnik je naglasio kako se proračun smanjuje sa 9.674.421,00 kn na 4.448.800,00 

kn. Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Kaptol za 2013. godinu. 

 

Ad 12.) 

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU U OPĆINI KAPTOL 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je 12. točku dnevnog reda te napomenuo kako se točke 12., 

13., 14., 15. i  16., s današnjeg dnevnog reda odnose na prethodno jednoglasno usvojen II. 

Rebalans te smatra da se o tim točkama ne treba raspravljati. Predložio je da se za prethodno 

navedene točke glasa objedinjeno. Jednoglasno su svi vijećnici prihvatili navedeni prijedlog. 

Predsjednik Vijeća zahvalio se svima te pozvao vijećnike da eventualna pitanja iz navedenih 

točaka upute načelniku. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se objedinjenom glasovanju. 

JEDNOGLSNOM odlukom prihvaćene su slijedeće odluke: 

 Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu u 

Općini Kaptol. 

 Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u 

Općini Kaptol. 
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 Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol  za 2013. godinu. 

 Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi za  2013. godinu. 

 Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2013. godinu. 

 

 

Prije 17. točke dnevnog reda Predsjednik Vijeća napravio je stanku od 10 minuta.  
 

Ad 17.) 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2014. GODINU 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedamnaestu točku te konstatirao kako je predviđeni 

proračun vrlo sličan ovogodišnjem te riječ prepustio općinskom načelniku da pobliže 

obrazloži navedeni Prijedlog. (Sjednici pristupa gospodin Dražen Čakalić u 20:45 sati) 

Općinski načelnik je naglasio kako je gotovo 80 % proračunskih pozicija iz proračuna za 

2013. preneseno u proračun za 2014. godinu. Načelnik je nadalje u pojašnjenju proračuna 

naglasio kako je i dalje glavni prihod Općine porez i prirez. Proračunski prihodi planirani su u 

visini 11.128.200,00 kn, ali je izvorni proračun 4.128.000,00 kn. Shodno najavama Vlade u 

proračun su uvršteni i novi prihodi: prihodi od poreza na imovinu te prihod od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Pojašnjavajući rashode, općinski načelnik naglasio 

je kako je u stavkama rashoda uvršteno nekoliko novih pozicija te najvažnije spomenuo 

(dogradnja škole u Kaptolu, izgradnja dječjeg igrališta u Podgorju, rekonstrukcija javne 

rasvjete u Kaptolu, izrada projektne dokumentacije za trg u Kaptolu, izgradnja kotlovnice za 

zgradu općine, izrada plana gospodarenja otpadom, organizacija žetvenih svečanosti,…). Na 

kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako su uz prijedlog proračuna dostavljene 

projekcije te plan razvojnih programa za 2015. i 2016. Predsjednik Vijeća zahvalio se 

općinskom načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Ivana Kralika zanimalo je zašto se u proračun 

ne uvrsti i subvencija osiguranja poljoprivrednih usjeva, što je nekada bilo u proračunu. 

Općinski načelnik naglasio je kako su sa padom proračunskih prihoda ukinute subvencije te 

nije bilo u planu da se ove godine to uvrsti u proračun. Načelnik je također naglasio kako nije 

siguran da li se to uopće može provesti budući da sada imamo zajedničku poljoprivrednu 

politiku s EU. Kako više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM 

odlukom prihvaćen je Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu. Ovom prilikom 

načelnik se još jednom svima zahvalio na podršci oko usvajanja proračuna.  

 

Ad 18.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

Predsjednik Vijeća otvorio je osamnaestu točku dnevnog reda te napomenuo kako se 

točke 18., 19., 20., 21. i  22. i 23. , s današnjeg dnevnog reda odnose na prethodno 

jednoglasno usvojen Proračun te predlaže da se o tim točkama niti ne raspravlja. Predložio je 

da se za prethodno navedene točke glasa objedinjeno. Jednoglasno su svi vijećnici prihvatili 

navedeni prijedlog. Predsjednik Vijeća zahvalio se svima te pozvao vijećnike da eventualna 

pitanja iz navedenih točaka upute načelniku. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se 

objedinjenom glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćene su slijedeće odluke: 

 Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna. 

 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području 

Općine Kaptol. 

 Prijedlog Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu na području Općine Kaptol. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2014. godinu. 
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 Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2014. godinu. 

 Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2014. godinu. 

 

Ad 24.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH 

STRANAKA U 2014. GODINI 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio 

općinskom  načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je 

kako je u planu predviđeno 10.000,00 kn. Sredstva se raspoređuju prema broju vijećnika. 

Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad 

političkih stranaka u 2014. godini 

 

Ad 25.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O SUBVENCIJI POLJOPRIVREDNICIMA ZA 

OSJEMENJIVANJE GOVEDA 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetpetu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio 

općinskom  načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je 

kako je ova Odluka već dugo u proračunu te je ovo dobra mjera za pomoć budući da je 

goveda sve manje.  Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se 

glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog odluke o subvenciji 

poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda. 

 

Ad 26.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetšestu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio 

općinskom  načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je 

kako je ovo velika pomoć roditeljima koji djecu vode u vrtić. Ova Odluka primjenjuje se duži 

niz godina te će ostati na snazi i u 2014., s iznosom od 750,00 kn po djetetu.  Predsjednik 

Vijeća se zahvalio, kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM 

odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.  

 

Ad 27.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA NOVOROĐENČAD 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetsedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio 

općinskom  načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je 

kako je ovo jednokratna pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta. Ova Odluka primjenjuje 

se duži niz godina te će ostati na snazi i u 2014., s iznosom od 750,00 kn po djetetu.  

Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za 

novorođenčad. 
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Ad 28.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetosmu točku dnevnog reda, te pozvao vijećnike 

da upute svoja pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ 

javio općinski načelnik. Iznio je nekoliko aktualnih informacija: završen je sud sa Mirom 

Faltinek, ovih dana očekujemo peć na pelete koju će Općina dobiti od Ministarstva 

regionalnog razvoja, projekt Slagalice zajedno su proveli Josip Soudek i Mihael Poljanac  te 

na taj način pomogli školi da dobije financijska  sredstva (oko 13.000,00 kn) za sadnju stabala 

na igralištu i oko škole. Načelnik se na kraju izlaganja zahvalio vijećnicima na suradnji u ovoj 

godini te svima čestitao Božić i Novu godinu.  Predsjednik Vijeća zahvalio se općinskom 

načelniku i zamjeniku te na uvid kako više nema pitanja, svima zaželio sretan Božić i Novu 

godinu te zaključio 5. sjednicu općinskog vijeća u 21:30. 

 

Zapisničar: 

 

Josip Soudek, oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Damir Poljanac, dipl. ing. 


