Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj održane dana 17. prosinca 2015.
godine s početkom u 17,00 sati.
Nazočno: 7 viječnika, odsutno: 2 vijećnika: Sandi Cotić i Danko Galijašević.
Predsjednik vijeća otvara Sjednicu, pozdravljasve nazočne te predlaže slijedeći dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice i izvješće o tekućim aktivnostima;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
3. Razmatranje i donošenje 1. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Oprtalj za
2015. godinu s pripadajućim Programima;
4. Razmatranje i donošenje Plana Proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
2018. godinu s pripadajućimProgramima;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Oprrtalj za 2016.
godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju političkih strankak i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću za 2016. godinu;
7. Razno.
Predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda sa novom točkom 7. koja glasi:
Pravilnika o financiranju programa objekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Oprtalj a točka 7. postaje točka 8.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1)
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Oprtalj jednoglasno je usvojen.
Načelnik podnosi izvješće o tekućim aktivnostima. Obavještava vijećnike o tome da su
Liječilište Istarske Toplice podnijele žalbu na Rješenje o komunalnoj naknadi. U žalbi se
navodi da im je komunalna naknada izračunata po krivom koeficijentu namjene prostora
budući da navedeni po svojoj djelatnosti ne spadaju u Hotele već u zdravstvene ustanove
što je uvidom u sudski registar i potvrđeno. Također navodi se da je predmetno Rješenje
doneseno izvan Zakonom definiranih rokova za donošenje no Općina po tom pitanju ima
opravdani razlog budući da je naplata komunalne naknade bila obustavljena zbog
utvrđivanja točnih informacija glede napate. Pokušati će se postići kompromis s navedenima
te riješiti problem naplate.
Ad.2)
Dejan Vežnaver: 1. Kad će se asfaltirati cesta koja je kopana u Zrenju?
Vezano uz asfaltiranje ceste u Zrenju teško da će se do kraja godine navedeno ostvariti s
obzirom na vremenske prilike ali je dogovoreno da ŽUC-om da se to izvede početkom
slijedeće godine čim vremenski uvjeti to dozvole.
2. Može li se s Istarskim vodovodom d.o.o. riješiti problematika održavanja Vodospreme kod
Škofi?
Načelnik će kontaktirati Poslovnu jedinicu Istarskog vodovoda d.o.o. u Bujama te ih
obavijestiti o navedenom i zatražiti da se Vodosprema očisti.
Sebastijan Bančić: Što je sa školom u Zrenju te hoće li se u njoj napraviti muzej?
Načelnik odgovara kako je potencijalni investitor za sada odustao od te ideje.

Deni Basaneže: Što je s trgom ispred crkve u Oprtlju, kaldrmom i javnom rasvjetom u
Kavima?
Načelnik je odgovorio kako će se dio trga i kaldrme sanirati do Sv.Jurja, a javna rasvjeta u
Kavima će se izgraditi u 2016. godini
Ad.3)
Razmotren je i prijedlog o 1. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2015.
godinu s pripadajućim Programima. Izmjene se odnose na rekonstrukciju nerazvrstanih
cesta, investicijsko održavanje sakralnih objekata odnosno na održavanje crkve Sv. Silvestra i
izgradnju športskog objekta gdje se pritom misli na nogometnu svlačionicu u Oprtlju.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 4)
Što se tiče Plana proračuna, planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 5. 525.000,00 kn te
prihodi od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 929.550,00 kn odnosno ukupni prihodi za
2016. godinu u iznosu od 6.454,500,00 kn.
Plan Proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu s pripadajućim
programima jednoglasno su usvojeni.
Ad.5)
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Oprtalj za 2016. godinu je temelj po kojem se trebaju
pratiti primjeri u proračunu, rashodi i izdaci, kojim se treba voditi računa o tome hoće li se
Općina zadužiti te kako će se otplaćivati eventualna zaduživanja te se njime navode
određene stavke koje nam nalaže Zakon o računovodstvu. Odluka se donosi po zakonskoj
obavezi svake godine te je ista jednoglasno usvojena.
Ad. 6)
Zakon o političkim strankama nalaže da političke stranke i nezavisne liste imaju pravo na
određena sredstva zavisno o broju mandata u Vijeću. Općina Oprtalj je ta sredstva planirala u
svom proračunu u iznosu od 5.000,00 kn. Iznos se mora godišnji uplatiti.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Ad. 7)
Razmotren je prijedlog o donošenju Pravilnika o financiranju programa objekata i javnih
potreba sredstavima proračuna Općine Oprtalj. To je novi Pravilnik koji Općina Oprtalj mora
usvojiti do kraja godine budući da se promjenio način financiranja udruga. Udruge se više
neće moći financirati na temelju zahtjeva već je Općina dužna mjesec dana nakon donošenja
proračuna objaviti na svojoj web stranici popis natječaja koji će ona objavljivati u toku
godine. Udruge će se na taj način moći javljati na te natječaji tada će Općina ovisno o
prioritetima odlučiti koje će se udruge financirati. Ove odredbe ne odnose se na one udruge
za koje Općina Oprtalj ima zakonsku obavezu uplaćivati sredswtva kao npr.:Crveni križ, Javna
vatrogasna zajednica.
Pravilnik je jednoglasno usvojen.
Ad. 8)

Načelnik obaviještava vijećnike da će se i ove godine podijeliti paketi socijalnim korisnicima
putem Udruge umirovljenika. Navodi da će se tijekom iduće godine formirati socijalno vijeće
koje će odlučivati o dodijeli pomoći socijalnim korisnicima. Kao primjer navodi da će se
paketi dodjeljivati po određenim parametrima. Korisnici koji su sami i bolesni dobiti će veći
paket dok će oni korisnici koji žive s obitelji dobiti simbolički paket. Iznosi i informaciju o
idejnom rješenju „Parka oprtaljskih vrtova“.

Sjednica je zaključena u 18:15 sati.
Zapisnik sastavila:
Roberta Kalčić Savatović

