

Z A P I S N I K



 Sa 5. sjednice Općinskog vijeća općine Saborsko održane dana 22. travnja (utorak) 2014.
 Sjednica je počela sa radom u 9,10 sati.
 
Predsjednik Vijeća Zvonko Kovačić, otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne.
Prije nego što se pristupilo utvrđivanju kvoruma na početku ove sjednice primit će se na znanje Izvješće Mandatnog odbora Općinskog vijeća, pa moli izvjestitelja Mandatnog odbora Milana Matovinu da sukladno članku 28. Poslovnika Općinskog vijeća općine Saborsko izvijesti vijećnike o ostavci vijećnika Željka Ogrizovića i o prijedlogu za zamjenu vijećnika Stjepana Šameca.

Vijećnik Milan Matovina izvješćuje da je vijećnik Željko Ogrizović podneskom od 03.ožujka 2014.vijećnika Općinskog vijeća općine Saborsko obavijestio Općinsko vijeće Općine Saborsko da daje svoj vijećnički mandat stranci OO SDSS na raspolaganje. Podneskom od 03. travnja 2014. Općinska organizacija SDSS –a Saborsko predlaže Stjepana Šameca kandidata s liste SDSS-a. Polazeći od navedenog Mandatni odbor izvješćuje da su ispunjeni uvjeti da  Stjepan Šamec  preuzme mandat vijećnika.

Predsjednik vijeća je kazao kako će se sada provesti postupak polaganja prisege tako što će sukladno Poslovniku vijećnik položiti prisegu, gdje će on izgovoriti sadržaj prisege, a nakon što pozove vijećnika on će ustati i reći prisežem i poslije toga će doći potpisati prisegu. Prisega glasi:
Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno, u cilju gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.
Stjepan Šamec je prisegao i potpisao prisegu.
Nakon što je novi vijećnik prisegao i potpisao prisegu prelazi se na utvrđivanje broja nazočnih vijećnika sjednici.

PRISUTNI VIJEĆNICI:, Ivan Matovina, Nikola Sertić, Zvonko Kovačić, Milan Matovina, Mate Špehar, Stjepan Šamec
ODSUTNI: Kata Sertić, Radojka Kurteš, Đorđe Momčilović
OSTALI PRISUTNI: načelnik općine Saborsko Marko Bićanić, zamjenik načelnika Ivan Matovina,  zamjenik načelnika Nikola Grba, viša referentica Martina Božičević.



Nakon  utvrđivanja kvoruma prelazi se na utvrđivanje slijedećeg:

 
D n e v n o g       r e d a

- Vijećnička pitanja
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća općine Saborsko održane      
    10.02.2014. godine,
2 Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice održane 26.03.2014. i 
 Odluke o suglasnosti o izgradnji veteranskog centra u Saborskom donijete na sjednici
3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu,
4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za  razdoblje od 2014. -2017.g,




5. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost 
    od nastajanja i širenja požara,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja 
    općine Saborsko,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zemljište u vlasništvu općine Saborsko u 
    Ličkoj Jesenici,
8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
    Općine Saborsko za 2014. godinu,
9. Prijedlog Rješenja i Ugovora o osnivanju prava služnosti sa Jagom Sertić, Senj 37 iz 
      Saborskog,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Socijalnog programa za 2014. godinu,
11. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
      građevina za 2014. godinu,
12. Prijedlog člana Povjerenstva za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, 
13. Zamolba Ivana Dumenčića, Borik 16 iz Saborskog,
14. Obilježavanje Dana Općine Saborsko 16. svibnja,
15. Razno.

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Vijećnička pitanja

Milan Matovina, vijećnik, pita kad će se odvozit smeće tj. hoće li biti određeni dani za odvoz.
Marko Bićanić, načelnik, odgovorio je da će se smeće odvozit dva puta mjesečno i biti će određeni dani.
Nikola Sertić, vijećnik, pita kada će se očistiti nered iza općinske zgrade, predlaže da se kontejneri, vodovode cijevi i kante za otpad premjeste iza „policijske zgrade“ , također ima primjedbu na trgovce što pale svoje smeće iza općinske zgrade.
Marko Bićanić, načelnik, odgovorio je da će se prostor urediti u najkraćem mogućem roku.

Grba Nikola, zamjenik načelnika, iznosi problem koji se događa kod Jugoslava Čortolomana u Ličkoj Jesenici, on  pušta kanalizaciju u rijeku Jesenicu, iz tog razloga zvao je inspekciju međutim nitko se nije odazvao.
Načelnik, predlaže da pozove inspekciju Ministarstva zaštite i okoliša.
Zvonko Kovačić, predsjednik Vijeća, istaknuo je problem razrušenih kuća koje su uz cestu, postoji opasnost da se sruše, u Potpolju se dogodilo da je pod teretom snijega krov pao na cestu.
Pročitana su pitanja vijećnice Kate Sertić;
	Zbog čestih kvarova na vodovodnim cijevima kod obitelji Kovač, ostajemo bez opskrbe vodom, zato zamoljavam članove Vijeća, ukoliko je moguće, da se priključimo na crpilište Kuselj .

Problem Funtana, stanovnici pitaju; na Funtani se peru automobili, tepisi, nosi se voda u kantama, odvozi se voda u spremnicima, a to plaćaju svi stanovnici, Funtanu treba izdvojiti iz vodovodne mreže.
	Problem pasa  obitelji Kovač koji lutaju, napadaju druge pse koji su uredno vezani. 
Načelnik je odgovorio što se tiče vode s Kuselja, komunalno poduzeće Sabkom pustit će vodu koja  se crpi na Kuselju do Funtane, s tim da se kroz dva tjedna prati pritisak kod korisnika na Kuselju i Biljevini, ako ne bude problema s opskrbom u navedenim zaseocima onda će se ostaviti do daljnjega. Funtanu ćemo riješiti u naredna dva tjedna tako da tu slavinu spojimo na stari vodovod iz Potoka. Za problem pasa koji slobodno lutaju bez nadzora stavit ćemo obavijest na oglasnu ploču da moraju biti vezani, za takve pse biti će obaviještena  veterinarska stanica. 


AD.1.
	Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Saborsko održane 10.02.2014. godine.
	Vijećnici su zapisnik dobili u materijalima pa predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se očituju.
 	Vijećnici su jednoglasno prihvatili zapisnik sa 4. sjednice  Općinskog vijeća Općine Saborsko održane dana 10.02.2014.

AD.2.

Verifikacija zapisnika sa telefonske sjednice održane 26.03.2014.
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je zapisnik sa telefonske sjednice dostavljen u privitku poziva, te moli prisutne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik. 
Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se donosi slijedeći zaključak: 
Zapisnik sa telefonske sjednice održane 26.03.2014.se verificira te se potvrđuje donijeta odluka o suglasnosti za izgradnju veteranskog centra u Saborskom(jednoglasno).


	Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća Zvonko Kovačić dao je potvrdu Odluke na glasanje, vijećnici su dizanjem ruku jednoglasno potvrdili Odluku o suglasnosti izgradnje veteranskog centra u Saborskom sa telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Saborsko od 26.03.2014. godine.

AD.3.
	Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu,

	Marko Bićanić, načelnik općine, podnio je izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu na temelju članka 28. stavak 1. točke 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). 
Općina Saborsko nabavila je novo komunalno vozilo, kante za otpad i balirku, u planu je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta. Kako općina nema legalnog odlagališta otpada, sakupljeni komunalni otpad odvozi se na odlagalište Sodol u Ogulin. Odlagalište Sivnik je u postupku saniranja. Očekivanja su da će se sanacijom divljih odlagališta, izgradnjom reciklažnog dvorišta i edukacijom stanovništva postići zadovoljavajuća razina koju zahtijevaju zakonski propisi.  
	Nakon što je načelnik završio izlaganje  vijećnici su bez rasprave jednoglasno prihvatili izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu.


AD.4.
	Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za  2014. godinu
	Martina Božičević, viši referent, obrazložila je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2017. godine, koji je izrađen u skladu sa člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  ( NN 94/13 ) i usklađen sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Prema zakonskoj regulativi općina je odgovorna za gospodarenje komunalnog otpada. Ovim Planom predviđeno je u razdoblju do 2017. godine; sanacija divljih odlagališta, izgradnja mini reciklažnog dvorišta, postavljanje reciklažnog otoka na području Općine Saborsko, postavljanje kontejnera na groblju za izdvojeno skupljanje lampiona i zelenog otpada, izgradnja platoa za skupljanje građevinskog otpada od rušenja bez zemlje od iskopa. 







 	Nakon rasprave Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014.-2017. g. prihvaćen je jednoglasno.

AD.5.
	Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

	Načelnik Bićanić je obrazložio da je općina u zakonskoj obvezi donijeti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, a to su; proizvodni objekti privatnih i fizičkih osoba koje se bave drvoprerađivačkom djelatnošću, javne ustanove, škola, ambulanta, zgrada općine, željeznički kolodvori, individualne poljoprivredne površine, šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma, kao i privatne šume i šumske površine. Ovim Planom određuju se preventivne mjere što znači 



uklanjanje suvišnih predmeta i omogućavanje pristupa hidrantima, za preventivne mjere zadužen je DVD u koordinaciji sa Područnom vatrogasnom zajednicom Ogulin. 

	Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.


AD.6.
	Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja 
    općine Saborsko (GKŽ 29/13)
	Načelnik Bićanić pojasnio je da je broj članova Stožera sa 25 smanjen na 10, sa jednom izmjenom za načelnika stožera imenuje se zamjenik načelnika općine Saborsko Ivan Matovina umjesto načelnika općine Saborsko Marka Bićanića. 

	Predsjednik Vijeća, predlaže da se potvrdi imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja općine Saborsko kao je predloženo u članku 1. Odluke
	Ivan Matovina, zamjenik načelnika općine Saborsko – načelnik Stožera,

Ivica Gašparović, Ministarstvu unutarnjih poslova , PP Ogulin, član,
Zdravko Jandrlić, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Karlovac, član
Ivan Luketić, JVP Ogulin, član,
Željko Dumenčić, Osnovna škola Plaški, član
Krešimir Delić, Hrvatske šume, Šumarija Saborsko Plaški, član,
	Ivan Matovina, DVD Saborsko, član,

Đurđica Špehar, Dom zdravlja Ogulin, član
Jure Vuković, komunalno poduzeće Sabkom doo Saborsko, član,
Zvonko Kovačić, Lovačko društvo „Kuna“ Saborsko, član 

		Nakon kraće rasprave Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja općine Saborsko jednoglasno je prihvaćena.

AD.7.
	Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Saborsko u Ličkoj Jesenici na k.č.3833,3841 i 3842






	Načelnik iznosi da su pristigla dva pisma namjere za kupnju općinskog zemljišta u Ličkoj Jesenici, mišljenja je da se raspiše natječaj za to  zemljište. Sada je to zapuštena šikara, ako želimo da nam dođu investitori na nama je da im to i omogućimo, treba odredit cijenu zemljišta, napravit procjenu zemljišta sa Poreznom upravom u Ogulinu, u natječaju također treba odrediti namjenu korištenja.   

	Nakon rasprave Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Saborsko u Ličkoj Jesenici – k.č.3833, 3841 i 3842 jednoglasno je prihvaćena.

AD.8.
	Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
    Općine Saborsko za 2014. godinu,
	Predsjednik Vijeća  je obrazložio da je Odluku  potrebno prihvatiti jer se radi o redovnom godišnjem financiranju političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću, a sredstva se osiguravaju u Proračunu općine Saborsko za redovan rad političkih stranaka u iznosu od 0,05% prihoda općine Saborsko od poreza ostvarenih u prethodnoj godini. 

	Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili  Odluku o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Saborsko za 2014. godinu,

AD.9.
	Prijedlog Rješenja i Ugovora o osnivanju prava služnosti sa Jagom Sertić, Senj 37 iz 
      Saborskog,
	Načelnik, je pojasnio vijećnicima razloge sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti sa gđom Jagom Sertić iz Saborskog, Senj 37 iz razloga što je za potrebe Općine Saborsko na zemljišnoj čestici k.č.broj 5206 k.o. Saborsko u vlasništvu Jage Sertić smještena vodovodna pumpa kojom se opskrbljuju vodom mještani naselja Biljevina i Kuselj. Zakonski smo obavezni s gđom Sertić sklopiti Ugovor o osnivanju prava služnosti kako bi  Općina mogla zatražiti uknjižbu prava služnosti za polaganje vodovodne pumpe na narečenoj čestici u zemljišnim  knjigama Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Ogulinu.
	Nakon rasprave Prijedlog Rješenja i Ugovora o osnivanju prava služnosti sa Jagom Sertić, Senj 37 iz Saborskog jednoglasno je prihvaćen.

AD.10.
	Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Socijalnog programa za 2014. godinu
	Načelnik je obrazložio da smo prema novom zakonu o socijalno skrbi i razgovorom između načelnika i ravnateljice CSS Ogulin obavezni u socijalni program prema članku 39. zakona unijeti i točku rad za opće dobro kod zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, koju bi korisnici odrađivali, isto tako članka 43. Zakona kaže da mi moramo uvesti pripomoć socijalnim slučajevima, jednokratna pomoć može se isplatiti jednom godišnje.
	Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o izmjeni i dopuni Socijalnog programa za 2014. godinu – rad za opće dobro kod isplate sredstava jednokratne novčane pomoći sukladno članku 39. Zakona o socijalnoj skrbi

AD.11.
	Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina za 2014. godinu,

	Načelnik je pojasnio da se radi o sredstvima koja se naplaćuju od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, za zgrade izgrađene na području općine, a za koje su njihovi vlasnici podnijeli zahtjeve za legalizaciju. Sredstva se uplaćuju u Državni proračun, a općini Saborsko pripada 30% iznosa koji je dužna utrošiti namjenski.

	
Vijećnici su jednoglasno prihvatili Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina za 2014. godinu.


AD.12.
	
	Prijedlog člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske  sukladno čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13).

	Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili da se Sanja Špehar, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Saborsko imenuje za  člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.


AD.13.
	Zamolba Ivana Dumenčića, Borik 16 iz Saborskog
Nakon razmatranja zamolbe Ivana Dumenčića vijećnici su donijeli Zaključak da se ne oslobodi plaćanja komunalne naknade i odvoza komunalnog otpada za 2014. godinu i predlažu da g. Dumenčić podnese zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć. 
AD.14.
	Obilježavanje Dana Općine Saborsko 16. svibnja

	Načelnik je predložio da se za dan općine kao i svake godine pozovu načelnici i gradonačelnici naše županije. Dan općine je svakogodišnje događanje, taj dan obilježavamo i dan župe Saborsko, sa fra Slavkom dogovorit ćemo župna događanja, predlaže da se održi svečana sjednica. Protokolom odredit redoslijed događanja; svečana sjednica, polaganje vijenaca, misa i domjenak.
	Predsjednik Vijeća predlaže da se za dan općine pošalju pozivnice i obrtnicima registriranim na području općine Saborsko.

AD.15.
Razno
Vijećnici su imali primjedbe na pošiljke koje se šalju poštom u naselje Blata, pošiljke kasne  po pet dana, a računi za struju i telefon stižu sa zakašnjenjem pa stanovnici plaćaju kamate na zakašnjele račune.
Vijećnik Milan Matovina, pitao je hoće li ove godine raditi javni radovi, i što je sa izvješćem o naplati općinskih prihoda.
Načelnik je odgovorio da se nada da će javni radovi početi početkom svibnja i trebalo bi raditi šest radnika. Što se tiče naplate ona je sada poboljšana, rješenja se šalju iz Jedinstvenog upravnog odjela, brži je rok naplate,  u odnosu do sada kada smo ovrhe slali putem javnog bilježnika neke od njih završili su ovih dana nakon dvije godine sudskih ročišta što nam je stvaralo dodatne i nepotrebne troškove. 
	Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Vijeća zaključio je rad sjednice u 11,30 sati.


Zapisničarka:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Marija Hodak                                                                                   općine Saborsko

                                                                                                          Zvonko Kovačić

