REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FARKAŠEVAC
Općinsko vijeće
Z AP I S N I K
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Farkaševac, održane dana 28. veljače 2020. godine u prostorijama Općine Farkaševac, s početkom u 19,00 sati.
PRISUTNI: Tomislav Strika, Željko Đurasek, Zdravko Ježovita, Kruno Babić, Renato Stjepanović,
Vinko Bukal, Matija Copak, Ivan Majeh, Željko Vuković
ODSUTNI: Vlado Mrvčić, Marijan Božić
OSTALI PRISUTNI: Dražen Draganić, Jadranka Đurasek, Radmila Dukić,
- predstavnici medija – Super radio, Prigorski hr.,
Predsjednik je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne i prozvao članove Općinskog vijeća, te utvrdio
potreban kvorum.
Predsjednik za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Farkaševac predlaže sljedeći Dnevni
red.

DNEVNI RED
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Aktualni sat
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Farkaševac,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu financiranja odvoza i zbrinjavanja
prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu u Farkaševcu
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
turističke zone Kabal
Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Farkaševac
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Farkaševac
u 2020. godini
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnjeg ponuditelja za pružanje
usluga projektiranja nogostupa u Farkaševcu
Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Farkaševac u 2019. godini,
Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Farkaševac za 2020. godinu.
Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Općine Farkaševac za period od 2020. do 2023. godine
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini porodiljnih naknada na području
Općine Farkaševac

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini sufinanciranja troškova korištenja
dječjih vrtića
13. Izvješće komunalnog redara za 2019. godinu

Predsjednik je otvorio raspravu i dao je dnevni red na glasovanje.
Isti je jednoglasno usvojen.

Aktualni sat
Predsjednik je riječ dao vijećnicima.
G. Matija Copak javio se za riječ.
Vijećnik je postavio pitanje vezano uz vrtić, da li će biti jaslica?
Općinski načelnik g. Dražen Draganić obraća se Vijećnicima i pojašnjava kako će vrtić imati 42
mjesta za djecu vrtićke dobi i 16 mjesta za djecu jasličke dobi, što znači da Dječji vrtić u Farkaševcu
će imati jaslice, a vrtić bi trebao biti gotov do kraja 8 mjeseca. Općinski načelnik nadovezao se
pričom oko vodovoda gdje je potpisan Ugovor za naše područje, izvođač radova je ZAGORJE
GRADNJA d.o.o., te do 2024.godine radovi bi trebali biti gotovi.
Što se tiče državne zemlje, bila je edukacija, na kojoj su prisustovali vijećnici. Razgovaralo se o
produžetku Ugovora na još godinu dana postojećim korisnicima.
Općinski načelnik govorio je o državnoj cesti prema Bolču, ukazivao na probleme koji i dalje postoje, nadovezao se na cestu u selu Majur, koja bi ove godine trebala biti asfaltirana.
Općinski načelnik govorio je o reciklažnom dvorištu, o natječaju koji je sporoveden, napomenuo
da je zaposlena jedna osoba.
Nakon cesta i recikažnog dvorišta Općinski načelnik informirao je vijećnike i sve prisutne, kao i
predstavnke medija, kako će za Dane Općine Farkaševac nastupati glazbeni sastavi MAGAZIN u
subotu, te u nedjelju FRAJLE.
Što se tiče ulične rasvjete, općinski načelnik govorio je kako ulična rasvjeta svjetli cijelu noć, te se
vide znatne uštede za razliku od starih lampi.
G. Matija Copak javio se za riječ.
Vijećnik je postavio pitanje vezano uz područnu školu u Farkaševcu, točnije kako nam djeca jedu
na hodniku, nemaju blagovaonicu.
Općinski načelnik, g. Dražen Dragnić odgovorio je kako je svjestan problema na koje smo ukazali
na radnom sastanku sa ravnateljicom škole i pročelnicom Upravnog odjela Zagrebačke županije za
školstvo. Trenutno postoji obećanje da će radovi na sanitarnom čvoru biti završeni ove godine.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika postavio je pitanje vijećnicima da li imaju još
pitanja za Aktualni sat te pošto se više nitko nije javljao za riječ, zaključio je aktualni sat i prešao
na prvu točku dnevnog reda.
Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik su vijećnici dobili u sjedničkim materijalima. Predsjednik je otvorio raspravu.

Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je zapisnik dao na glasovanje. Isti je usvojen
sa 9 glasova ZA.
Točka 2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u materijalima. Predsjednik je riječ dao Pročelnici, gđi.
Jadranki Đurasek, koja je obrazložila slijedeće:
Odlukom o dimnjačarskoj službi uređuje se način organiziranja i provođenja dimnjačarske službe
kao uslužne komunalne djelatnosti koja se mora obavljati trajno i od posebnog je interesa za Općinu
Farkaševac. Dimnjačarska služba podrazumijeva obavljanje dimnjačarskih poslova čišćenja i
kontrole ispravnosti dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.
Sukladno članku 6. i 17., člankom 23. Propisane su kazne za prekršaj građana.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu financiranja odvoza i zbrinjavanja
prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu u Farkaševcu
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u sjedničkim materijalima. Predsjednik je riječ dao
predlagatelju, općinskom načelniku:
Općinski načelnik g. Dražen Draganić napominje kako do početka sjednice još nije stigao cjenik
koncesionara, a koji je upit poslan pred tjedan dana. Možemo donijeti Odluku da se odvoz i zbrinjavanje otpada financira iz proračuna ili da se cijena odvoza komunalnog otpada podigne za 30%.
Općinski načelnik je predložio pošto još nije došao cijenik da se o ovoj točci Dnevnog reda ne glasa.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika
zaključuje raspravu.
Predsjednik je prijedlog ove Odluke ostavio kao jednu od točaka Dnevnog reda za iduću sjednicu.
Točka 4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
turističke zone Kabal
Vijećnici su prijedlog Odluke dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik je otvorio raspravu te riječ dao pročelnici gđi Jadranki Đurasek koja je obrazložila
slijedeće:
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 31. Siječnja 2019. godine donijelo je Odluku o izradi
Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kabal, na inicijativu tvrtke AS-LOVNI TURIZAM
d.o.o. Odabaran je izrađivač Plana, tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba, te je
sklopljen Ugovor o financiranju izrade Plana u 100% iznosu sa inicijatorom izrade Plana, odnosno
sa tvrtkom AS-LOVNI TURIZAM d.o.o. Provedene su sve zakonom određene radnje za donošenje
Plana te je donošenje ove Odluke zadnji korak u cijelom postupku, nakon čega investitor može
započeti sa projektiranjem. Planom su utvrđene 3 prostorne cijeline, ugostiteljsko turistička

namjena, odnosno turističko naselje površine 25.240 m2, sportska i rekreacijska namjena površine
7230 m2 i prometna površina od 698m2.
Planom je određen maksimalni sještajni kapacitet u 25 smještajnih jedinica u obliku bungalova,
apartmana i sl. jedinica sa ukupno 75 ležajeva.
Budući da se više nitko nije javljao za raspravu, Predsjednik Općinskog vijeća G. Tomislav
Strika zaključuje raspravu te daje prijedlog Odluke na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Farkaševac
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u materijalima.
Predsjednik je riječ dao pročelnici, gđi Jadranki Đurasek koje je obrazložila slijedeće: Najnovijim
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, izmijenjene su ili dodane nove
odredbe koje se odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata koje u svom djelokrugu donose
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Dopunjena su i dorađena postojeća zakonska
rješenja u pogledu nadzora zakonitosti općih akata s obzirom na činjenicu promjena u sustavu
državne uprave donošenjem novog Zakona o sustavu državne uprave te prestanka ustrojavanja
ureda državne uprave u županijama koji su do sada obavljali nadzor zakonitosti općih akata.
Predsjednik Općinskog Vijeća G. Tomislav Strika daje točku 5 na raspravu.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 6.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Farkaševac
u 2020. godini
Prijedlog Odluke su vijećnici dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik je riječ dao Općinskom načelniku g. Draženu Draganiću koji je ukratko obrazložio
prijedlog Odluke, te naglasio kako vrtić kreće dalje sa izgradnjom, te da se neće stati sa radovima.
Odlukom o kratkoročnom zaduženju Općine Farkaševac u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka)
odobrava se kratkoročno zaduživanje Općine Farkaševac, uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita
kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu do 6.300.000,00 kuna.
Općina Farkaševac zadužit će se po sljedećim uvjetima:
OPIS
Korisnik kredita:
Iznos kredita:
Namjena kredita:
Način i rok korištenja kredita:
Rok i način otplate kredita:
Kamatna stopa:*

UVJETI
Općina Farkaševac
do 6.300.000 kn odnosno prema potrebi Korisnika
kredita
za plaćanje obaveza kod izgradnje dječjeg vrtića
Farkaševac
sukcesivno, do 31.12.2020., odnosno prema potrebi
Korisnika kredita
do 12 mjeseci od korištenja svake pojedine tranše
kredita, odnosno ranije po primitku sredstava od APPRRR
fiksna: 1,50% godišnje

Jednokratna naknada za obradu
zahtjeva:

0,20% na iznos odobrenog kredita

Instrumenti osiguranja:

zadužnica Korisnika kredita ovjerena kod javnog
bilježnika

* Na svaki iskorišteni iznos kredita, počevši od prvog dana korištenja, obračunava se redovna kamata.
Kamatno razdoblje je kalendarski kvartal, osim prvog kamatnog razdoblja koje počinje na dan
prvog korištenja kredita i traje do kraja kvartala i posljednjeg kamatnog razdoblja koje završava na
datum krajnjeg dospijeća kredita.
Kamata se obračunava kvartalno, a dospijeva 10. dan po isteku kamatnog razdoblja.
Kratkoročni kredit će se koristiti za financiranje projekta „Izgradnja dječjeg vrtića Farkaševac“, radi
premošćivanja jaza nastalog iz razloga što Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
neće doznačivati odobrena sredstva po izdanim privremenim situacijama izvođača radova izgradnje.
Povrat kredita osigurat će se iz ukupno odobrenih sredstava projekta iz članka 3. ove Odluke, a koja
će Općini Farkaševac biti doznačena za realizaciju projekta nakon prihvaćanja završnog izvješća o
projektu.
Odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik Općine Farkaševac za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kunskom kreditu.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika otvorio je raspravu.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 7.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnjeg ponuditelja za
pružanje usluga projektiranja nogostupa u Farkaševcu
Vijećnici su prijedlog Odluke dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik je otvorio raspravu te riječ dao pročelnici gđi Jadranki Đurasek koja je obrazložila
slijedeće: Sukladno odredbama članka 4. Odluke o načinu provedbe postupka jednostavne nabave,
Općinski načelnik kao ovlašteni predstavnik naručitelja, donio je Odluku o početku postupka
jednostavne nabave za usluge projektiranja nogostupa u Farkaševcu, dužine 2490 metara, gdje su
zatražene ponude od slijedećih društava: Laknar project j.d.o.o. iz Zagreb, Projekt d.o.o. iz
Bjelovara i Dinatronic d.o.o. iz Vrbovca. U otvorenom postupku pristigla je jedna ponuda, od
Dinatronica d.o.o. koja iznosi 102.000,00 kn bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 127.500,00 kn.
Ponuda je prihvatljiva.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 8.
Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Farkaševac u 2019. godini
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite, vijećnici su dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik Općinskog Vijeća g. Tomislav Strika otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Analize dao na glasovanje.

Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 9.
Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Farkaševac za 2020. godinu.
Prijedlog Plana vijećnici su dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika daje Točku 9. na razmatranje.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Plana dao na glasovanje.
Isti je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 10.
Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Farkaševac za period od 2020. do 2023. godine
Prijedlog Smjernica vijećnici su dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika daje Točku 10. na razmatranje.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Smjernica dao na glasovanje.
Iste su usvojene sa 9 glasova ZA.
Točka 11.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini porodiljnih naknada na
području Općine Farkaševac
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik je riječ dao općinskom načelniku g. Draženu Draganiću, koji je kazao kako su do sada
porodiljne naknade iznosile 1.500,00 kn, te od ove godine povećale bi se na 2.000,00 kn.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika otvara raspravu.
Budući da se nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 12.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini sufinanciranja troškova korištenja
dječjih vrtića
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u sjedničkim materijalima.
Predsjednik je riječ dao općinskom načelniku g. Draženu Draganiću, koji je kazao kako do sada
Općina je sufinancirala dječje vrtiće sa 300,00 kn, te novom Odlukom naknada bi se povećala na
700,00 kn.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika otvara raspravu.
Budući da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je prijedlog Odluke dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Točka 13.

Izvješće komunalnog redara za 2019. godinu
Predsjednik je riječ dao komunalnom redaru gđi Radmili Dukić koja je iznijela slijedeće izvješće:
ANONIMNE PRIJAVE: 1
Općina Farkaševac je 22.05.2019. godine u sandućiću zaprimila jednu anonimnu prijavu vezano za
paljenje najlona od bala, vreća i kora od drveta u periodu izvan dopuštenog paljenja korova.
Komunalno redarstvo je odreagiralo te postupilo prema Odluci o komunalnom redarstvu.
PRIJAVE ŽITELJA: 10 pismenih Zahtjeva za izlazak na teren
Prijave žitelja odnosile su se većinom na neuredno držanje okućnica, kresanje raslinja, rast korova
uz susjedne međe, preljevanje sadržaja septičkih jama na javne puteve, neobrađeno poljoprivredno
zemljište na kojem raste korov sa ambrozijom, psi na javnoj površini, problem širenja prašine kod
vaganja kukuruza na mosnoj vagi u Bolču, čišćenje ceste od nanosa blata sa traktorskih guma.
Uspješno smo odradili:
- 2 prijave po pitanju ambrozije na poljoprivrednom zamljištu,
- 4 prijave kresanja raslinja i korova na međama i okućnicama,
- 1 preljevanje sadržaja septičke jame na javnu površinu,
- zbrinuto je 16 pasa u 2019. godini, što je iz Općinskog proračuna izdvojeno cca 50.000,00 kn, problem prašine na mosnoj vagi u Bolču je u rješavanju, postavljeni su jarboli na koje će ići mreža.
Neke prijave po pitanju održavanja čistoće na javnim cestama, vezano uz nanošenje blata od
traktorskih guma su teško provedive. Takve osobe su upozorene Rješenjem kojim je naređeno po
hitom postupku čišćenje javne površine. Dešava se to, da danas očiste te za par dana bude opet isto.
Radi se o jednim te istim osobama koje se ne pridržavaju Odluke o komunalnom redu, te se oglušuju
na telefonske pozive komunalnog redara.
Problematičke su prijave koje se odnose na susjedovo održavanje dvorišta, misli se na zapuštena
imanja. Vlasnici su nepoznati, umrli ili se odselili. Ponekad je teško slovo zakona prenijeti u praksi.
Svjesna sam problema zapuštenih imanja koja iz godine u godinu idu sve gorje stanja i predstavljanju opasnost i ruglo naše Općine. Nadam se i željela bih da se i za taj problem nađe rješenje.
Ono što nije vezano uz prijave žitelja je da je Komunalno redarstvo Općine Farkaševac temeljem
Zakona o komunalnom redarstvu, Odlukom o komunalnom redu, Rješenjem fizičkoj osobi naredilo
uklanjanje 3 olupine automobila sa javne površine u Brezinama, uklanjanje 2 automobila usmenim
zahtjevom, (telefonskim putem) sa javne površine u Farkaševcu, te po viđenju zatražilo uklanjanje
nepropisnog parkiranja vozila sa oko Centra Općine Farkaševac, zatim napropisnog parkiranja na
oznaci za invalide, nekoliko puta je kontaktiralo fizičke osobe i upozorilo ih na raslinje i korov koje
ide na javnu površinu, odnosno cestu, kojom je smanjena preglednost prometa, što je uspješno i
pozitivno završilo na kraju.
Općina Farkaševac je zaprimilo svaku prijavu žitelja vezano uz javnu rasvjetu po pitanju pregorjevanja žarulja, koje je sanirano u prihvatljivom roku.
Komunalno redstvu odreagiralo je i prijavilo svaku zamolbu žitelja u vezi odjave kanti kao i prijavu dovoza kanti za komunalni otpad kao i prijavu oštećenja kanti.
Što se tiče Manifestacije “Dani Općine Farkaševac”, imali smo 17 štandova, odnosno izlagača za
koje je pisano Rješenje o korištenju javne površine te koje su naknade uredno podmirene. Komunalno redarstvo je kordiniralo subotu i nedjelju te objasnilo izlagačima razmještaj i postavljanje
štandova, te bilo dostupno u ta dva dana za sve informacije, pitanja i pripomoći oko samih izlagača.
Što se tiče javnih puteva koji su oštećeni teškom šumskom mehanizacijom u Donjem Markovcu
prilikom sječe šume, obišao se teren te dana 31.01.2020. godine, dogovoreno da sa završetkom
sječe šume putevi će biti sanirani, odnosno vraćeni u prvobitno stanje.
Što se tiče komunalnog reda na području Općine Farkaševac, redarstvo brine o redovitoj košnji
parka i općinskog dvorišta, sakupljaju otpada, te time daje primjer drugima žiteljima, te ih potiče
na čistoću okoliša.

Što se tiče komunalnog reda na mjesnim grobljima, komunalno redarstvo brine o urednoj košnji
groblja, saniranju grmlja te rezanju i kresanju trulih grana od borova. Trenutno na groblju u Majuru
nema kante za otpad, što je Eko-flor d.o.o. o tome obaviješten.
U poboljšanju rješavanja problema, najveći dio prijava žitelja ide putem telefona ili usmeno, gdje
komunalno redarstvo probleme također rješava u ovim situacijama sporazumno, mirnim putem,
nekad usmeno, nekad putem telefona zamolbama, a takvi načini su se do sada pokazali kao najbolja
i učinkovita mjera.
Predsjednik Općinskog vijeća G. Tomislav Strika otvara raspravu.
Budući da se više nitko nije javljao za riječ, Predsjednik je Izvješće dao na glasovanje.
Ista je usvojena sa 9 glasova ZA.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Strika zatvara 18. Sjednicu Općinskog vijeća.
D o v r š e n o u 20,30 sati.
ZAPISNIČAR
Radmila Dukić

PREDSJEDNIK
Tomislav Strika

