REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-01/14-01/01
Ur. broj: 2133/22-01-15-15
Kamanje, 22.12.2015. god.

PREDMET:ZAPISNIK SA 15.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAMANJE
Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Kamanje održana je 22.12.2015.godine (utorak) sa početkom
17:00 sati u prostorijama Općine Kamanje (vijećnica).
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Lukunić pozdravlja sve prisutne i otvara 15. sjednicu Općinskog vijeća.
Predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Realizacija točaka i prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2015. god. i prihvaćanje Izmjena i
dopuna Programa:
a) izgradnja građevine i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. god.
b) održavanje javnih površina i groblja za 2015. god.
c) održavanje komunalne infrastrukture u 2015. god.
d) potrebe u vatrogastvu za 2015. god.
e) socijalni program za 2015. god.
f) utrošak komunalne naknade za 2015. god.
g) utrošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. god.
4. Proračun Općine Kamanje za 2016. godinu i prihvaćanje Programa:
a) izgradnja građevine i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. god.
b) održavanje javnih površina i groblja u 2016. god.
c) održavanje komunalne infrastrukture u 2016. god.
d) potreba u vatrogastvu za 2016. god.
e) potrebe u športu u 2016. god.
f) potrebe u kulturi u 2016. god.
g) socijalni program za 2016. god.
h) utrošak komunalne naknade u 2016. god.
i) utrošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. god.
5. Odluka o prijenosu poslovnog udjela Općine Kamanje u trgovačkom društvu KODOS d.o.o. CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE i istupanju iz Trgovačkog društva KODOS
d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
6. Operativni plan
Sjednici su prisustvovali: Ivan Lukunić, Dragutin Ivančić, Marijan Maršić, Krunoslav Mlačak, Zorica
Nemanič, Ivan Žokvić
Ostali nazočni: Damir Mateljan – načelnik, Josip Ribarić – zamjenik načelnika
Odsutni: Višnja Stipančić Car, Silvija Janjac, Maršić Stjepan
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Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Lukunić konstatira da je na sjednici nazočno 6 vijećnika, načelnik
Općine Kamanje Damir Mateljan i zamjenik načelnika Josip Ribarić.
Dnevni red dan je na usvajanje i prihvaćen jednoglasno.
Ad1) Aktualni sat
Gospodin Žokvić osvrnuo se na problem ceste Kamanje-Ozalj (u Cuzljevu), odnosno da li je moguće kakvo
rješenje s obzirom da nedovršeni radovi uslijed klizišta na toj cesti predstavljaju veliku opasnost u prometu.
Načelnik je odgovorio da je reagirano i da je kontaktirana direktorica HŽ Infrastukture koja je rekla da je to
na sudu, a ukoliko se to ne sanira da ćemo mi kao Jedinica lokalne samouprave tužiti Hž Infrastrukturu dok su
im ii Hrvatske ceste najavile tužbu također. U planu je da se to čim prije riješi, ali direktorica HŽ
Infrastrukture nije znala točan datum kad bi to trebalo biti gotovo. Oni su imali izvođača koji nije ispunjavao
njihove zahtjeve, jer je troškovnik po kojem se trebalo raditi iznosio 2 700,00.00 kuna, oni su našli tvrtku koja
im je rekla da to može napraviti za 400.000,00 kuna. I kad su napravili poslove za 400.00,00 kuna, otišli su.
Gosp. Lukunić rekao je da je imao neformalni razgovor za gospodinom Zoretićem koji kaže da je to dosta
naporan posao, ali i obaveza jer je u pitanju veliki novac. Nevjerojatno je kako državne tvrtke posluju, ali
vjeruju da će svi biti u redu. Osvrnuo se na problem semafora koji bi trebao regulirati promet na mjestu
radova, a koji već nekoliko dana ne radi tj. radi samo žuto trepteće svjetlo. Problem je u tome što se ljudi
znaju dopeljati dosta brzo prema tom dijelu, pa se boje dok se nešto loše ne dogodi da se neće ništa napraviti
po tom pitanju.
Marijan Maršić pita za problem škarpice koja se urušila iza vatrogasnog doma i Ribarića u Brlogu, već je
cesta lagano ulegla pa pita za mogućnosti rješavanja tog problema. Načelnik odgovara da se napiše zamolbu
od strane Mjesnog odbora Brlog, te je napomenuo da će tražiti gospodina Branka Ivančića da napravi
troškovnik pa da se to riješi.
Zorica Nemanič pita za započete radove kod željezničke stanice u Kamanju, a nitko ne zna što će se dalje sa
tim napraviti. Načelnik daje odgovor na to da je već nekoliko puta slao komunalnog reda koji je poslano
nekoliko dopisa protiv njih, čekaju se određene kazne jer je prostor neupotrebljiv, neuredan temeljem onoga
što možemo napraviti i odreagirati. Načelnik kaže da bi si trebao uzeti truda i porazgovarati sa čelnicima
Hrvatskih željeznica da se napravi nekakav plan uređenja tog dijela. Problem je u tome što Hrvatska
željeznica očekuje Općina Kamanje sufinancira većinu toga, ali to bi trebala riješiti sama željeznica, a Općina
samo održavati.
Gosp. Lukunić je rekao da se Đino Marohnić ponudio za građevinske radove od početka ceste nadalje i da bi
uredio taj dio, ali je rekao da se sa predstavnicima HŽ-a ne može pregovarati. Gosp. Lukunić moli da se dolje
pošalje komunalnog redara jer se na dijelu gdje je sve počišćeno i dalje uporno baca pepeo i otpad. Prije se
nije vidjelo jer su tamo bili borovi i grmlje, ali sada kako je počišćeno vidi se sve. Pitano je što tu može
napravit komunalni redar. Načelnik odgovara da će komunalni redar prvo prozvati njih, a on će prozvati
njihovog šefa iz Ozlja jer je on zadužen za okoliš oko željeznice.
Zorica Nemanić se dotakla i vrtića, odnosno pita u kojem je stadiju. Načelnik odgovara da je već bila komisija
i da nedostaje još opći dio papirologije da bi vrtić uopće bio otvoren. Nedostaje još uporabna dozvola zgrade,
ostala su još dva atesta i to atset kotlovnice i atest elektroinstalacija. Radovi koje je Zaštita projekt naložila su
odrađeni i ovaj tjedan se očekuju dozvole, pa bi od Nove godine vrtić trebao početi raditi. Načelnik objašnjava
da su po traženju Zaštite projekt stavljeni i gromobrani, nužni izlaz u zgradi, postavljeni su aparati za gašenje
požara. Napravljeno je sve što je bilo nužno da se dobije uporabna dozvola poslovne zgrade kako bi se mogle
vršiti i druge djelatnosti osim javne uprave. Pitala je i za vatrogasni dom da li je sve završeno, ali je načelnik
odgovorio da još samo treba završiti kotlovnicu i da nisu stavljena vrata na garaže.
Ad2)Prigovora na zapisnik nije bilo te se prešlo na sljedeću točku dnevnog reda.
Ad3) Načelnik predlaže da se točke od A do G razmatraju pod jednom zajedničkom točkom o Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Kamanje za 2015. god. Zadnji rebalans proračuna koji je znatno uvećan od
proračuna koji je predviđen za 2015. god. Najveća uvećanja proračuna su ona koja su ona koja su utvrđena
temeljem novog poreznog zakona, naime ulaskom Općine Kamanje u drugu kategoriju potpomognute
aktivnosti povećao se udio poreza na dohodak i dobili smo udio poreza na dobit. Predviđeni proračun koji je
bio previđen je narastao 1 300.000,00 kuna. Stavke na koje je otišao višak su investicije javne rasvjete te su
tim dijelom pokrivani troškovi protekle godine. Načelnik objašnjava da se na temelju poreznog zakona uvećao
naš proračun. Naime, to se ne bi dogodilo da ne postoje zaposleni ljudi koje uplaćuju porez na dohodak i
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dobit. Smatra da je to dokaz da je na našem području „živo“ što se tiče poduzetništva. Gosp. Josip Ribarić je
pitao na što se točno odnosi povećanje na zaposlene. Načelnik objašnjava da je ove godine zaposlena još
jedna grupa od petero zaposlenika javnih radova u radnom vremenu od 6 mjeseci na trošku države i obavljaju
radove čišćenja okoliša do same špilje Vrlovke. Gosp. Žokvi je rekao da nema nikakvih dilema i da se stvari
odvijaju na planirani način.
Gosp. Ribarić je pitao i kakvo je stanje po pitanju otplate poslovne zgrade, načelnik je rekao da je sve
isplaćeno i da nema nedoumica. Zgrada je u potpunosti prebačena i prepisana 1/1 na Općinu Kamanje kao i
sama čestica. Uzeo se i procjenitelj koji je procijenio zgradu i okoliš te je po tome unesena u knjige Općine.
Okoliš je uređen, ali nije do kraja. Nedostaje još rasvjeta na parkiralištu i ugradnja kovanih stupića koji će se
preklapati na dio ispred županijske ceste. Slijedi još izgradnja krovića iznad bunara i okoliša oko zgrade
Općine. Radove izvodi tvrtka Ladika d.o.o.
Gosp. Žokvić je postavio pitanje vezano uz cestu do groblja, a odgovoreno je da ona nije bila u planu
uređenja, ali su povukli dio asfalta na dio koji je bio jako oštećen. Projekt uređenja te ceste je u izradi te nakon
njegove izrade slijede pregovori.
Gosp. Lukunić dao je na glasanje Izmjene i dopune Proračuna sa podtočkama od A do G te su izmjene i
dopune prihvaćene jednoglasno.
Ad4) Gospodin Lukunić je rekao da je prezentacija proračuna bila prije tjedan dana na kojoj je sudjelovalo
nekoliko vijećnika te je proračun za 2016. detaljno objašnjen. Načelnik je rekao da je proračun s obzirom na
izmjene poreznog zakona raste i da je to sada jedan ozbiljan proračun. Više se ne radi o prezentaciji proračuna
na razini lokalne zajednice već temeljem zakona na način koje nam to pravo određuje da gura tempo razvitka i
ulaganja u zajednice. Rekao je da bi volio da bude više ljudi, udruga i onih koje bi interesirala budućnost
Kamanja i da se uključe u kreiranje proračuna. Također bi volio da se u budućnosti uključi što više udruga i
pojedinci sa svojim idejama kako bi se oplemenili ne samo struktura nego i društveni život mjesta. Nije važna
samo struktura, bitna je i kvaliteta života same općine. Izjavio je da se dosta malo napravilo što se tiče
kulture, športa, školstva i da bi tu mogli svi zajedno pridonijeti kreiranju proračuna, koji je ključan financijski
dokument, onda bi se puno jednostavnije moglo raditi. Da se zajednički odredi što je bitno odraditi u skorijoj
budućnosti, a da bi bilo poželjno i dobro za cijelu zajednicu. Prilikom proračunskog planiranja prihoda i
primitaka u 2016. godini pridržavali smo se realne dinamike ostvarenja prihoda tekuće godine, procjena za
iduće razdoblje, te smo u skladu s tim i realnim procjenama planirali prihode i primitke, te rashode i izdatke.
Gosp. Lukunić je dao primjer i pohvalio špilju Vrlovku da je to jedna jako dobra investicija koja danas, sutra
može pokrenuti Kamanje. Uz to se veže i vrtić gdje bi takvi projekti mogli zaposliti domaći ljudi. Uz nove
projekte i više novaca u budućnosti mogao bi se zaposliti koji radnik više. Načelnik je rekao da je bitno da se
novac oplemeni i da se dio novaca ulaže u pripreme projektne dokumentacije i kroz to tražiti više izvora
financiranja.
Sljedeću godinu su u planu EU programi za lokalne ceste i privatne šume i općina će se uključiti u oba
projekta. Dokumentacija za ceste je u pripremi, a treba se dogovorit koje dionice, koje ceste, koliko njih jer tu
odluku treba donijeti zajedno. Dotaknuo se i špilje i naravno da će se zapošljavati ljudi i iz Općine Kamanje.
Zaposlit će se radnik koji će bit na održavanju cijelog kompleksa, na izdavanju karata, bit će vodič. To mora
biti ozbiljan posao jer je to ozbiljan projekat i ozbiljan brand i špilju treba plasirati na adekvatan način za što
će naravno trebati vremena.
Gosp. Mlačak je rekao da sa špiljom treba biti oprezan jer kompleks još nije određen, odnosno nije donesen
pravilnik koji će definirati parametre iskorištavanja špilje. Načelnik se slaže da to još nije do kraja određeno,
ali je dobar temelj za pokretanje turizma. Špilja ne treba donosit dobit, nego da bude na razini da bude
samoodrživa. To je projekat koji može povući jedan turistički razred, jer imamo i kupalište i Kupu. Isto tako
samo špilja ili samo Kamanje ne može biti “ turistička priča“, ta priča mora se proširiti na cijelo područje
Ozaljskog Pokuplja da to bude jedna turistička cjelina. Ne postoji konzistenta, šira politika na području jedne
grupe da bi se turizam osmislio i da postoji nekakav kotač nade.
Proračun je usvojen sa pet glasova za i jednim suzdržanim.
Ad5) Na sastanku u Uredu župana sa načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova jednoglasno je donesen
zaključak prema kojem će poslovne udjele u vlasničkoj strukturi Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke
županije - Kodos za sve općine preuzeti Županija, čime se općinama omogućava istupanje iz Centra za
gospodarenje otpadom - Kodos. Ovom Odlukom potvrđuje se istupanje i ovlašćuje se načelnika za
potpisivanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela Općine u trgovačkom društvu KODOS d.o.o., u korist
KARLOVAČKE ŽUPANIJE. Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Predsjednik općinskog vijeća zahvalio je prisutnima i zaključio sjednicu u 18:00.
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Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik zahvalili su se vijećnicima na uspješnom radu tijekom godine te
poželjeli svako dobro povodom predstojećih blagdana.

Zapisničar:
Anita Matešić Štajcer

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Lukunić
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