REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-01/14-01/01
Ur. broj: 2133/22-01-15-14
Kamanje, 30.09.2015. god.

PREDMET: ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAMANJE
Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje održana je dana 30. rujna 2015. godine (srijeda) sa
početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kamanje (vijećnica).
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Lukunić pozdravlja sve prisutne i otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća.
Predlože se sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Realizacija točaka i prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o uređivanju plaće i ostalih prava lokalnih dužnosnika Općine Kamanje
4. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara 1. Revizije Općine Kamanje i Plana zaštite od
požara 1. Revizije Općine Kamanje
5. Razno
Sjednici su prisustvovali: Ivan Lukunić, Zorica Nemanič, Krunoslav Mlačak,, Marijan Maršić, Stjepan
Maršić, Ivan Žokvić, Dragutin Ivančić
Ostali nazočni: Damir Mateljan – načelnik, Josip Ribarić – zamjenik načelnika
Anita Matešić Štajcer – zapisničar
Odsutni: Višnja Stipančić Car, Silvija Janjac
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Lukunić konstatira da je na sjednici nazočno 7 vijećnika, načelnik
Općine Kamanje Damir Mateljan i zamjenik načelnika Josip Ribarić
Dnevni red dan je na usvajanje i prihvaćen jednoglasno.
Ad1) Aktualni sat
Gospodina Žokvić osvrnuo se ponovno na pitanje zavoja kod tvrtke Tecplast, odnosno da li je bila kakva
intervencija po tom pitanu.
Ujedno pita kakvi su daljnji planovi za rekonstrukciju i zamjenu javne rasvjete LED rasvjetom.
Načelnik je odgovorio da su kontaktirane Hrvatske ceste i zatražena je analiza tog zavoja, a trenutno je jedina
mogućnost narubljivanje asfaltnog zastora ili postavljanje dodatne signalizacije koja će naznačit oštrinu
zavoja te postavljanje znaka upozorenja. To bi bilo rješenje do rekonstrukcije te državne ceste (D228), a
prilikom rekonstrukcije izmjerio bi se nagib toga zavoja, odnosno poduzele mjere za osiguranje prometa.

Javna rasvjeta je projekat u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kojeg oni
sufinanciraju. Projekat postoji za cijelu općinu, a krenulo se sa cestama koje su prve važnost odnosno sa
cestom Kamanje- Police – Ozalj te cestom D228. U dogledno vrijeme javna rasvjeta zamijeniti će se na
cijelom području općine. Plan postoji i na temelju tog plana povlačimo sredstva od Ministarstva. Kada se
rasvjetna tijela mijenjaju, mijenjaju se u kompletu, a ne pojedinačno.
Gosp. Maršić je postavio pitanje vezano uz vatrogasni dom, vidi da su radovi započeti, a smatra da nije
dovoljno obaviješten o tim radovima.
Načelnik obrazlaže da nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača,
dogovorena je dinamika radova, odabran je nadzorni inženjer koji prati radove. Radovi su kasnije započeti
radi proštenja, trenutno su u tijeku, radi se na unutrašnjoj izolaciji. Gosp. Maršić postavlja pitanje da li će
radovi biti gotovi u datom roku, na što načelnik odgovara da je obaveza izvođača da ispoštuje ugovor. Gosp.
Maršić smatra da bi članovi vijeća više trebali sudjelovati u nadzoru radova koji se izvode. Načelnik obrazlaže
da je Općinsko vijeće odabralo komisiju koja je odabrala najpovoljnijeg izvođača te je potpisan ugovor. Za taj
projekat odabran je i nadzor. Smatra da nekakva dodatna komisija uz zakonski nadzor nije potrebna jer je
izvođač dužan izvoditi radove sukladno projektnoj dokumentaciji i zakonskim propisima, a odabrani nadzor je
dužan upozoriti ukoliko se izvođač ne pridržava ugovorenih odredbi. Gosp. Maršić smatra da ako se ne vrši
kontrola od strane samog izvođača, da se radovi neće izvesti kvalitetno odnosno iz iskustva znamo da se
propusti događaju koji se na kraju ne poprave. Načelnik smatra da je posao načelnika prvenstveno iznaći
sredstva za projekt koji smo odlučili provoditi, a posao nadzornog inženjera je provoditi nadzor i ustanoviti da
li su poslovi odrađeni kako treba. Mi se ne bi trebali miješati u posao nadzora, ali će se prilikom primopredaje
radova ustanoviti da li su izvedeni po propisima odnosno projektnoj dokumentaciji. Ali ukoliko netko od
Vijećnika želi biti uključen u nadzor, podržava taj prijedlog i predlaže da se imenuju te osobe te da se definira
što te osobe nadgledaju, kada i što trebaju raditi. Smatra da sami članovi Općinskog vijeća trebaju odlučiti o
takvim komisijama, a ne on kao načelnik. Gosp. Maršić smatra da Vijećnici dobivaju površne informacije o
kojima moraju odlučivati te dolazi do propusta koji su se mogli spriječiti. Zanima ga u kojoj je fazi projekat
obnove vatrogasnog doma, da li je sve razjašnjeno, da li su radovi započeli, da li će biti završeni na vrijeme i
sl. Načelnik je objasnio da je sklopljen ugovor u kojem su navedeni uvjeti i rok završetka radova, odnosno u
roku 90 dana bi radovi trebali biti gotovi, izvođač nije tražio odgodu, izvođač je uveden u posao te temeljem
projekta se radovi izvode. Gosp. Lukunić pitao je što je sa prenamjenom dijela vatrogasnog doma u dječji
vrtić, da li to spada u isti projekat obnove doma ili je to drugi projekat. Načelnik objašnjava da je to drugi
projekat i da je upravo iz razloga što su to dav različita projekta za nadzor odabran projektant koji je radio
projekta i za vrtić i za obnovu doma, kako bi se spriječila preklapanja poslova. Izvođač i projektant su
dogovorili da se ne ide u dodatne radove već da se usklade projekti i da se radovi usklade. Daje primjer
kotlovnice, odnosno biti će jedna kotlovnica za oba prostora. Načelnik ponovno napominje da ukoliko je
potrebno, može se osnovat komisija koja će neprekidno nadgledat radove. Gosp. Lukunić napominje da je
dobro razgovarat o stanju jer se tako najjednostavnije može doći do zaključka što i kako pojedine stvari
odraditi kvalitetno. U razgovor se uključio gosp. Žokvić koji postavlja pitanje koja bi bila „moć“ vijećnika ili
kao pojedinca ili kao komisije u nadgledanju radova. Smatra da smo ograničeni što se toga tiče i da ne
možemo promijeniti ništa s obzirom da je projekat odobren.
Gosp. Maršić predlaže da bi bilo dobro još investirati u šumske puteve odnosno u navoz puteva. Načelnik je
rekao kako je u godišnjem investicijskom planu predviđeno koliko se godišnje agregata navozi.
Raspravljalo se i o radovima na uređenju prostora oko općinske zgrade te su se dali savjeti da se napravi
odvod sa stražnje strane zgrade.
Gosp. Marijan Maršić postavlja pitanje da li ima kakvih planova u svezi sportske dvorane. Načelnik odgovara
da će se ići u projektiranje, a nakon toga u iznalaženje sredstava za financiranje. Projekat je na samom
početku, sada smo ušli u neke druge projekte, a za sportsku dvoranu je potrebno iznaći nekih 8 miliona kuna.
Gđa. Nemanič je pitala da li je početkom školske godine bio policijski nadzor na prometnicama, na što
načelnik odgovara da ih nije vidio, osim da su automobilom prolazili u nekoliko navrata.
Gosp. Lukunić kaže kao je postojala komisija za organizaciju dana općine te moli da se Vijeće izvijesti o
troškovima nastalim povodom manifestacije.
Ad2) Prigovora na zapisnik nije bilo te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
Ad3) Dana 01. rujna 2015. godine je Ministarstvo uprave RH uputilo na adrese svih lokalnih jedinica dopis,
odnosno Uputu za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava lokalnih dužnosnika.

U Uputi je precizno objašnjeno koja sve prava lokalni dužnosnici mogu imati, te je određen rok do 30. rujna
2015. godine, u kojem Jedinice lokalne samouprave moraju uskladiti svoje akte sa spomenutom uputom,
odnosno sa zakonima kako ih tumači Ministarstvo uprave.
Ministarstvo uprave je zauzelo stav da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s pravima lokalnih
službenika i namještenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa. Razlog je taj što se lokalni dužnosnici ne
primaju i raspoređuju u službu rješenjem, niti sklapaju ugovor o radu, već obnašaju dužnost temeljem
rezultata provedenih izbora i kao takvi ne mogu koristiti materijalna i druga prava propisana kolektivnim
ugovorom sa kojim se uređuju prava službenika i namještenika.
Također ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u određenom radnom vremenu, pa nisu dužni ni opravdavati
svoju eventualnu odsutnost.
Slijedom navedenog, lokalni dužnosnici imaju Zakonom o plaćama u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, utvrđeno pravo na plaću i staž osiguranja, te prava u skladu s propisima o obveznom
zdravstvenom osiguranju i naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi obavljanja dužnosti, ali
nemaju pravo na plaćeni ili neplaćeni dopust, regres, godišnji odmor, jubilarnu nagradu, otpremninu ili slično.
Prijedlog Odluke o uređivanju plaće i ostalih prava lokalnih dužnosnika Općine Kamanje dan je na usvajanje
te usvojen sa šest glasova ZA i jednim PROTIV.
Ad4) Prvu Reviziju Procjene ugroženosti od požara i 1. Reviziju Plana zaštite od požara Općine Kamanje
izradila je tvrtka Zaštita projekt d.o.o. iz Karlovca kao najpovoljniji ponuditelj za izradu te dokumentacije .
Načelnik je napomenuo da je ovim izmjenama smanjena operativnost dobrovoljnih vatrogasnih društava koje
nemaju kapaciteta, a prije utvrđivanja kriterija unesenih u ove dokumente odrađene su konzultacije sa DVDima i Vatrogasnom zajednicom, odnosno njihovim interesima. Sama izrada tih dokumenata koštala je cca
12.600,00 kn. Gosp. Ribarić napomenuo je kako se revizija Procjene izrađuje svakih pet godina dok je Plan
potrebno ažurirati svake godine i dati izvješće o njegovom stanju. Ujedno društva kojima je smanjena
operativnost trebati će u roku pet godina osigurati dovoljan broj operativaca, a ukoliko to ne budu u
mogućnosti morati će ta društva ukloniti iz Plana i Procjene što znači da se više neće moći financirati iz stavke
za vatrogastvo. Opremanje će se moći vršiti samo opremom koju DVD-i koji budu u protupožarnom planu
otpišu.
Prva Reviziju Procjene ugroženosti od požara i 1. Reviziju Plana zaštite od požara Općine Kamanje dana je
na glasanje i usvojena jednoglasno.
Ad5) Pod točkom razno, za riječ se javio gosp. Ivančić koji je obrazložio kako je DVD Reštovo započelo sa
adaptacijom i uređenjem vatrogasnog spremišta u Reštovu i kako se ovim putem obraća za financijsku pomoć
za nabavku potrebitog materijala. Načelnik napominje kako je potrebno specificirati troškove i priložiti
zamolbu te će sredstva biti odobrena. Traži se cca 3.000,00-4.000,00 kn. Gosp. Ribarić se uključio te je
napomenuo da će se jedno vatrogasno vozilo izmjestiti iz DVD-a Kamanje u DVD Reštovo i dati njima na
korištenje s obzirom da je DVD Kamanje ove godine nabavilo novo vozilo.

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je prisutnima i zaključio sjednicu u 19:30 sati.

Zapisničar:
Anita Matešić Štajcer

