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OPĆINA MRKOPALJ
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/11-01/24
Ur.broj: 2112-05-01-11-1
Mrkopalj, 15. rujna 2011.
ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća općine Mrkopalj, održane dana 15. rujna 2011. godine, u
vijećnici Općine, u 19,00 sati.
Nazočni: Mario Blašković, predsjednik, Đurđa Grgurić, Mladen Matijašić, Marijan Petrović,
Ferdinand Tadejević, Josip Brozović, Tomislav Cuculić, Mira Grubišić
Odsutni: Lidija Miloš
Predsjednik Vijeća, Mario Blašković pozdravio je sve prisutne, zahvalio se na odazivu te
predložio izmjenu i dopunu dnevnog reda:
točka 1. – umjesto Usvajanje zapisnika… glasi: Verificiranje mandata novog vijećnika i
polaganje prisege
točka 2. – umjesto Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna glasi: Izvješće i rasprava o
radu i djelovanju „Škole mira“ Mrkopalj, a potom slijedi:
točka 3. – Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Vijeća
točka 4. – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mrkopalj za 2011.g.
točka 5. - Razno
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo izmjene i dopune dnevnog reda.
T O Č K A 1. – Verifikacija mandata zamjenika člana Vijeća
Predsjednik Mario Blašković, podnio je ukratko izvješće o prestanku mandata člana Vijeća te
prijedlog za verifikaciju mandata zamjenika člana Vijeća.
Mandatno povjerenstvo konstatiralo je da je član Vijeća, Marijan Forenbaher podnio ostavku
na dužnost člana. Sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, danom dostave pisane ostavke prestaje mu mandat.
Utvrđeno je da je ostavka ovjerena od javnog bilježnika i podnesena sukladno Zakonu.
Temeljem članka 8. stavak 3. Zakona, koalicija SDP i HSS za zamjenika člana odredila je
Miru Grubišić.
Predlaže se Općinskom vijeću, da verificira mandat Miri Grubišić kao članici Vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prestanku mandata vijećniku Marijanu
Forenbaheru, te verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća Mire Grubišić.

T O Č K A 2. – Izvješće i rasprava o radu i djelovanju „Škole mira“ Mrkopalj
Izvješće o radu udruge građana „Škole mira“ i projektima koje Škola namjerava provoditi,
podnio je voditelj Škole mira, Danijel Jedriško.
Načelnik se kratko uključio pojasnivši, da je inicirao da voditelj Škole mira, Danijel Jedriško
bude nazočan na ovoj sjednici i da upozna Općinsko vijeće s radom i planovima Škole mira,
budući je vijećnik Josip Brozović uputio Vijeću pismo kojim HNS daje svoje viđenje i
prijedloge vezane za korištenje zgrade Škole mira.
Predsjednik Vijeća, Mario Blašković pročitao je inicijalno pismo HNS u cijelosti.
Vijećnik, Josip Brozović, kratko se uključio u raspravu te pojasnio da je mišljenje stranke da
se, ukoliko postoji volja i mogućnost za to, otkupi kuća pok. prof. Franje Starčevića, da se
prenamjeni i uredi u zavičajni muzej, a zgrada Škole mira da se zbog lokacije i prostora
koristi isključivo kao poslovni prostor, s obzirom na blizinu skijališta „Čelimbaša“, idealno bi
bilo da se objekt koristi u ugostiteljsko-turističku svrhu.
Vijećnik, Tomislav Cuculić, osvrnuo se na razdoblje kada je rad Škole mira bio financiran iz
zaklade „SOROŠ“ i drugih donacija, međutim transparentnost rada i vođenja Škole mira
postala je upitna, pogotovo kada se ugasio projekt koji je svojom posebnošću i porukom mira
postao prepoznatljiv izvan granica. Mišljenja je, da bi objekt trebalo obnoviti i prenamijeniti u
turističke svrhe, jer ima dobru lokaciju, blizinu skijališta, nogometnog igrališta i u tom pravcu
bi ga trebalo valorizirati.
Načelnik je kratko nadodao, da udruga „ Škola mira“, treba u okviru programa rada, ponuditi
kvalitetne projekte za koje će se točno znati tko ih financira, jer inače će postati upitno njeno
djelovanje, a time i korištenje objekta koji bi zbog svoje lokacije, trebao biti daleko bolje i
racionalnije iskorišten.
Voditelj Škole mira, Danijel Jedriško izvijestio je prisutne, da je upućen zahtjev za dobivanje
peći za centralno grijanje na pelete, a temeljem raspisanog Poziva Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u okviru Programa poticanja aktivnosti j.l.s. na
područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima u korištenju drva i drvne
biomase kroz nabavu kombiniranih kotlova na drvo i pelete. Ukoliko bi se dobila takva peć,
troškovi centralnog grijanja u zgradi bili bi značajno smanjeni. Činjenica je da zgrada
zahtjeva dosta ulaganja, obnovu sanitarnog dijela, također i okoliša zgrade, rješavanje pitanja
odvodnje. Tek nakon obnove bila bi spremna za smještaj u skladu s projektima Škole.
T O Č K A 3. – Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Vijeća
Primjedbi na zapisnik s prošle sjednice Vijeća nije bilo, te je isti jednoglasno prihvaćen.
T O Č K A 4. – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Mrkopalj za 2011.g.
Marija Paškvan, referent za financijsko-računovodstvene poslove podnijela je polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna općine Mrkopalj za 2011.g.
Ostvareni prihodi za realizaciju planiranih poslova lokalnog značaja u okvirima djelovanja
lokalne samouprave ostvareni us u iznosu od 2.151.084,00 kn ili 33% u odnosu na planirane.
Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.115.543,39 ili 38% u odnosu na planirane pomoći
od županijskog i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 115.927,18 kn ili 13% u odnosu
na planirane, iz razloga što su ulaganja u kapitalnu infrastrukturu uslijedila u drugoj polovici
izvještajne godine, te se sukladno navedenom i planirani prihod od pomoći za kapitalna
ulaganja očekuje u drugoj polovici tekuće godine. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu
od 137.840,81 kn ili 61%, prihodi od pristojbi i naknada 768.691,55 kn ili 48% i prihodi od

prodaje nefinancijske imovine 13.080,50 kn ili 1,54% u odnosu na plan, a iz razloga
nerealizacije planirane prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine.
Za poslove sukladno odredbama Zakona o lokalnim samoupravama izvršeni su izdaci u
iznosu od 2.076.944,07 kn ili 33,18 % u odnosu na planirano.
Marija Paškvan također je prema pozicijama pojasnila izvršenje pojedinih izdataka u
postocima, a do realizacija nekih nije došlo u izvještajnom razdoblju, budući su radovi
započeli kasnije, stoga će njihovo izvršenje biti će prikazano nakon izvršene realizacije, što
znači u drugoj polovici godine (npr. vodovod Poljička Kosa, investicijsko održavanje
nerazvrstanih cesta).
Općinsko vijeće nakon kratke diskusije jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju
polugodišnjeg izvještaja izvršenja proračuna općine Mrkopalj, za 2011.g.
T O Č K A 5. – Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne da je prijedlog o dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu upućen na Vijeće na osnovu zamolbe, koju je Vijeću dostavilo Poljoprivredno
obiteljsko gospodarstvo Francišković, a vezano za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa za izgradnju sjenika i rekonstrukciju gospodarske zgrade na obiteljskom imanju.
Za riječ se javio Marijan Petrović te iznio svoje mišljenje, navodeći da oslobađanje od
plaćanja kom. doprinosa ne bi se trebalo odnositi samo na poljoprivrednu djelatnost, već da se
primjenjuje i u drugim djelatnostima, koje su također važne za razvoj općine Mrkopalj,
turizam, drvna industrija i druge.
Predsjednik Vijeća, Mario Blašković, nadodao je da bi se trebala napraviti analiza što se
dobiva, a što gubi donošenjem odluke o oslobađanju, mišljenja je da se ovom odlukom koja
ide u korist gospodarstva Francišković neće puno izgubiti, a obitelji će se vjerojatno puno
pomoći, s obzirom na specifičnost i zahtjevnost proizvodnje.
Načelnik je kratko pojasnio da se radi o zakonskom prihodu Općine koje se ne može ukinuti,
međutim ipak putem odluke se može pogodovati ljudima koji se bave s djelatnostima koje su
specifične i koje iziskuju maksimalno odricanje i trud. Općina Mrkopalj svojevremeno je
donijela odluku kojom se stimuliraju svi koji kreću u gradnju objekata od važnosti na
području općine Mrkopalj, kao i gradnju obiteljskih objekata, a imaju prebivalište na području
Općine.
Vijećnik Tomislav Cuculić uključio se u raspravu navodeći, da je situacija u našoj zemlji
dobra i stimulirajuća, tada vjerojatno ne bi bilo zahtjeva ovakve vrste, međutim činjenica je da
nisu samo poljoprivrednici u teškoj situaciji već i ostale djelatnosti npr. drvna pa i drugi, iako
se mora priznati da je poljoprivreda specifična djelatnost i stoga zaslužuje da bude na drugi
način tretirana.
Vijećnik Marijan Petrović kratko je nadodao, da na temelju jedne zamolbe nije dobro donositi
izmjenu odluke, trebalo bi uzeti u obzir i razmotriti i ostale djelatnosti i tada donijeti
konkretnije odredbe i ugraditi ih u postojeću Odluku o komunalnom doprinosu.
Vijećnik Mladen Matijašić uključio se u raspravu iznoseći svoje mišljenje, a to je da kao prvo
treba jasno reći, da se radi o djelatnosti koja se zbog prirode posla ne može usporediti s

ostalima, stoga ne vidi razloga za polemiziranje, već treba zauzeti jasan stav i kroz donošenje
odluke pomoći svima koji su se opredijelili za tu vrstu djelatnosti.
Vijećnik Ferdinand Tadejević također je mišljenja, da se prijedlog odluke prihvati i da se na
taj način stimuliraju svi kojima je poljoprivreda osnovna grana privređivanja, čime se složio i
vijećnik Josip Brozović, navodeći da treba prihvatiti i podržati proizvođače kojih u općini
Mrkopalj nema puno.
Općinsko vijeće nakon diskusije jednoglasno je donijelo Odluku o dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu.
T O Č K A 6. – Razno
6.1.Predsjednik Vijeća, pročitao je pismo HNS-e , a vezano za mandat predsjednika
Općinskog vijeća općine Mrkopalj.
Vijećnik Josip Brozović, podsjetio je na dogovor između Brozovića i Josipa Padavića o
promjeni obnašanja dužnosti predsjednika Vijeća nakon isteka pola mandata, konkretno da
predsjednik Vijeća u drugoj polovici mandata bude član HNS-a.
Predsjednik Vijeća smatra da se usmeni dogovori ne mogu smatrati obvezujućim, prema
Poslovniku jedna trećina vijećnika može pokrenuti postupak razrješenja predsjednika, na što
je vijećnik Brozović odgovorio, da nema namjeru i ne želi vrbovati vijećnike za pokretanje
postupka razrješenja, već da bi trebalo ispoštivati prijašnji dogovor.
6.2.Načelnik je kratko izvijestio prisutne da će ove šk. godine općina Mrkopalj biti u
mogućnosti isfinancirati socijalne stipendije, budući je nekoliko korisnika završilo školovanje
i stoga postoji mogućnost za dodjelu novih stipendija.
Predloženo je da to budu dvije učeničke i dvije studentske stipendije, visina iznosa ostaje ista
kao i do sada, dakle 500,00 kn.
Općinsko vijeće zaključilo je da se ove školske godine raspiše natječaj za dodjelu socijalnih
stipendija, dvije učeničke i dvije studentske, s time da dodjela stipendija traje samo jednu
školsku godinu, a ne kao do sada za cijelo vrijeme školovanja.
Također je zaključeno da se raspiše Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba
općine Mrkopalj za 2012. godinu, koje se financiraju iz proračuna Općine.
6.3.Vijećnik Tomislav Cuculić ukazao je na problem odvodnje slivnih voda u Sungeru, taj
problem je prisutan na predjelu ceste pri skretanju prema Presiki. Problem će eskalirati
najvjerojatnije ove jeseni kada budu pojačane oborine. Iz nastale situacije je očito da ne
postoji koordiniranost između Hrvatskih voda i ŽUC-a, stoga bi trebalo reagirati i ukazati na
problem na tom dijelu ceste.
6.4. Predsjednik je pročitao zamolbu DVD-a Mrkopalj da im se odobri ubiranje placarine na
dan „Proštenja“ u Mrkoplju i donese odluka o visini placarine.
U kratkoj diskusiji zaključeno je da se ispita da li to može vršiti DVD-e, a svakako je dobra
namjera, jer ubrana placarina biti će namjenski utrošena za nabavu vatrogasne opreme.
Općinsko vijeće sa sedam glasova ZA i jednim glasom PROTIV donijelo je odluku o davanju
suglasnosti DVD-u Mrkopalj za ubiranje placarine, za blagdan „Proštenja“.

6.5. Načelnik je kratko izvijestio prisutne o pismu namjere koje je uputila tvrtka „Eko-energo
sistem“ d.o.o. Zagreb, a vezano za izgradnju kogeneracijske elektrane u poslovnoj zoni.
Prijedlog načelnika je, da se tvrtka pozove u Općinu i da na jednoj od sjednica Vijeća
prezentira i pojasni o kakvom se projektu radi i što kao takav donosi općini Mrkopalj.
Sjednica je završena u 21,00 sat.
Zapisničar:
Ž.K.

Predsjednik
Mario Blašković

