IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 06.12.2017. godine sa
početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu,
Kolodvorska 52D.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:02105/17-01/44, Ur.broj:2109-06-17-01 od 01.12.2017. godine.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, Borislav
Čevizović, Tamara Recek, Katica Blagus, Tomica Strahija, Snježana Pongrac, Margareta
Zadravec i Božidar Fajić.
Sjednici su osim vijećnika bili nazočni:
Načelnik Miljenko Horvat, djelatnici Božena Tizaj, Robert Balent, Romana Kovač i Silvija
Habuš, te predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Zlatko Horvat, Kristijan Baranašić i Leon Branilović.
Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 9
vijećnika.
Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je
u 18,01 sati otvorio aktualni sat.
Miljenko Horvat je podnio kratko izvješće od prošle sjednice – bili smo okupirani
organizacijom sajma, ako se tko želi ubuduće uključiti u organizaciju s idejama, molim da se
javi s prijedlozima.
Kandidirali smo 3 ceste u Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa i to ul. Braće
Radića u Hodošanu i Mursku i Ludbrešku ul. u Donjem Kraljevcu za postavu semafora i
mjerača brzine. Iz istog programa se trenutno izvode radovi na pješačkoj stazi u ul. Braće
Radića u Hodošanu. Nažalost izvođač nema dovoljno radnika i kasni s radovima. Također
nam je i projektant zadao probleme, tri puta se radilo izmjene projekta.
Počela se graditi biciklistička staza Donji Kraljevec-Hodošan.
Održani je sastanak s predsjednicima mjesnih odbora u vezi financiranja i planiranja
proračuna. Obavljeni razgovori sa svim predsjednicima nogometnih klubova u vezi osnivanja
škole nogometa.
U organizaciji Općine i Studia M napravljeno druženje s djecom povodom Sv. Nikole.
Margareta Zadravec je prvo postavila pitanje koje je vezano za pitanje s prošle sjednice za
tržnicu – bilo je obećano otklanjanje stupova a sada se u Proračunu vidi da su izdvojena lijepa
sredstva za multifunkcionalnu nadstrešnicu. Drugo pitanje postavlja ispred Udruge žena
Hodošan, veli da je načelnik na skupštini Udruge obećao prostorije za korištenje (za vježbanje
i okupljanje) – da li postoji mogućnost da se ta prostorija uredi ili kakva alternativa?
Načelnik je za tržnicu odgovorio da je dobivena građevinska dozvola, gotovi su projekti i
napravljeni izračuni koliko će koštati.
Što se tiče prostorija za udrugu žena ističe nije obećao, nego je rekao da se može
prenamijeniti postojeće prostorije, ali uvijek to radimo u suradnji s MO.
Nadovezala se Katica Blagus i rekla da ako je ženama problem za prostoriju za vježbanje,
mogu se pridružiti na rekreaciju u Donjem Kraljevcu, gdje je velika sportska dvorana.
Na pitanje Margarete Zadravec da li se plaća placovina za tržnicu u Donjem Kraljevcu,
odgovoreno je da se plaća minimalna naknada cca 10 kn po štandu.
Vladimir Sabol je vezano uz usporivače brzine rekao da se područna škola Palinovec nalazi
na vrlo prometnom mjestu, da li imamo šanse dobiti crveni znak, kakav je u Svetom Jurju.
Zatim je pitao dokud je došao postupak prebacivanja vlasništva NK Mladosti na Općinu?

Načelnik odgovara da se zakomplicirao zakon, probali budemo riješiti što brže.
Borislav Čevizović je pitao da li je u cijeni za tržnicu predviđeno struja, voda i kanalizacija. A
načelnik je odgovorio da mi rješavamo dvije faze: prvo nadstrešnica, a onda pod i
infrastruktura, te će se iskoristiti postojeće cijevi.
Na pitanje Božidar Fajića da li budu stupovi ostali, načelnik je rekao da su stupovi statički
nestabilni i treba ih zamijeniti.
Zoran Strahija veli da mu je obaveza kao predsjedniku MO i vijećniku iznijeti probleme oko
gradnje pješačke staze u ul. Braće Radić u Hodošanu. Ima puno problema s ulazima i
prilazima u dvorišta, s visinom ceste, pokušalo se riješiti spuštanjem trećeg rubnika, ali je još
uvijek problem kod nekih dvorišta i u završnici neće dobro izgledati. Da li se može nešto
poduzeti sada dok još nema asfalta?
Miljenko Horvat objašnjava da se tri puta mijenjao projekt, zamakivali smo cestu 2m, zbog
ovih izmjena investicija je porasla za 300-400.000 kn. Ostavljali smo kolni ulaz 6m širine
kako bi ljudi dobili veći luk skretanja i lakše ulazili u dvorišta. Neki ljudi ne razumiju da
prilazi pješačkom ulazu, nisu kolni ulazi i ne trebaju imati izlaz na cestu. Nadzorni će proći
svaku točku posebno i vidjeti što se može napraviti.
Stigla je Snježana Pongrac, te je sada prisutno 10 vijećnika.
Borislav Čevizović je rekao kako je pročitao na našim web stranicama da su se digle plaće
djelatnicima. Zanima ga zašto je razlika u osnovicama pročelnice i ostalih djelatnika?
Načelnik odgovara da je poslije izbora digao osnovicu koliko je mogao, gđa. Božena je dobila
maximalno povećanje do moje plaće, jer zakonski nitko ne može imati veću plaću od
načelnika. A i prije je imala različitu osnovicu od ostalih. Razlog za povećanje je bio da
zadržim ljude u općini, da ne odlaze u druge firme i u Njemačku.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik je u 18,25 sati zaključio aktualni sat.
Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED
1. Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu i projekcije Proračuna
za 2019. i 2020. g.,
2. Financijsko izvješće sa 12. Međunarodnog voćarskog sajma,
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Donji
Kraljevec,
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih aktivnosti u 2017.g.,
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u
2018.g.,
6. Socijalni program Općine Donji Kraljevec za 2018.g.,
7. Pravilnik o jednostavnoj nabavi,
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2017.
godinu,
9. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Donji
Kraljevec za 2018.g.,
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu,
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
12. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec,

13. Prijedlog odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Donji Kraljevec,
14. Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
industrijske zone u Donjem Kraljevcu,
15. Prijedlog Plana gospodarenje otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2017.2022. godine,
16. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine
Donji Kraljevec,
17. Prijedlog odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Donji
Kraljevec,
18. Prijedlog odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Donji Kraljevec,
19. Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u naselju Donji Kraljevec,
20. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na području
Općine Donji Kraljevec,
21. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
TOČKA 1.
Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu i projekcije Proračuna
za 2019. i 2020. g.
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Borislav Čevizović, Božidar Fajić, Margareta
Zadravec i Tamara Recek.
Borislav Čevizović je predložio amandman – da se poveća Program 1005 Prostorno uređenje i
unapređenje stanova za 600.000,00 kn, za priključenje stambenih zgrada u Kolodvorskoj 6070 na kanalizacijsku mrežu.
Nakon kratke rasprave odlučeno je da će se rashod iz predloženog amandmana kanalizirati
kroz Proračun, te da se amandman neće posebno usvajati.
Kako nije bilo više primjedbi niti prijedloga za izmjene Proračuna, načelnik predlaže da se
Proračuna sada i prihvati, a na slijedeću sjednicu idu samo programi.
Predsjednik OV predlaže da se tč. 1 dnevnog reda mijenja i da glasi: Donošenje Proračuna
Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.g.
„Za“ su glasovali svi vijećnici, te predsjednik daje na glasovanje Proračun Općine Donji
Kraljevec za 2018.g. i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.g. „Za“ je glasovalo 10 vijećnika,
te predsjednik konstatira da je Proračun jednoglasno usvojen.
TOČKA 2.
Financijsko izvješće sa 12. Međunarodnog voćarskog sajma
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Borislav Čevizović i Margareta Zadravec.
Predsjednik daje na usvajanje Financijsko izvješće sa 12. Međunarodnog voćarskog sajma sa
prihodima od 75.000,00 kn i rashodima od 77.017,15 kn. „Za“ su glasali svi vijećnici, te je
konstatirano da je izvješće usvojeno jednoglasno.
TOČKA 3.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Donji
Kraljevec
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim

porezima Općine Donji Kraljevec.
TOČKA 4.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih aktivnosti u 2017.g.
Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili izmjene Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih aktivnosti u 2017.g.
TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u
2018.g.
Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da se političkim strankama rasporedi
13.000,00 kn za financiranje političkih aktivnosti.
TOČKA 6.
Socijalni program Općine Donji Kraljevec za 2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Socijalnog programa Općine Donji
Kraljevec za 2018.g. „Za“ je glasalo 10 vijećnika pa predsjednik konstatira da je Socijalni
program usvojen jednoglasno.
TOČKA 7.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Miljenko Horvat je rekao da Pravilnik donosi načelnik, ali zbog transparentnosti je odlučio da
ga donese Općinsko vijeće. Nabava robe ili usluga do 150.000 kn provodi se izdavanjem
narudžbenice ili sklapanjem ugovora, a za veće nabave se obavljaju putem poziva za dostavu
ponuda (najmanje 3) i osnivanjem povjerenstva za nabavu.
Borislav Čevizović je pitao što se dogodilo od ožujka, kad je bio doneseni Pravilnik da se
sada mora donositi novi Pravilnik. Te ga zanima koji projekt nas obvezuje da bude ovako
velika svota za jednostavnu nabavu.
Načelnik odgovara da imamo mnogo projekata. Napominje da je ovo potpuno novi Pravilnik i
da različita ministarstva različito tumače tko bi ga trebao donijeti.
Na pitanje Margarete Zadravec kad se osniva Povjerenstvo, pročelnica odgovara da kod
nabave roba i usluga većih od 150.000 kn.
Predsjednik daje na glasovanje Pravilnik o jednostavnoj nabavi. „Za“ je glasalo 9 vijećnika i 1
„protiv“, te predsjednik konstatira da je Pravilnik usvojen većinom glasova.
TOČKA 8.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2017.
godinu
Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno prihvatilo Analizu stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Donji Kraljevec za 2017. Godinu.
TOČKA 9.
Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Donji
Kraljevec za 2018.g.

Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno usvojilo prijedlog Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara na području općine Donji Kraljevec za 2018.g.
TOČKA 10.
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Božena Tizaj.
Predsjednik daje na glasovanje Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za
2018.g. „Za“ je glasalo 10 vijećnika, te se konstatira da je Plan razvoja sustava civilne zaštite
Općine Donji Kraljevec za 2018.g jednoglasno usvojen.
TOČKA 11.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Općinsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno usvojilo prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnom redu.
TOČKA 12.
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Božena Tizaj, Miljenko Horvat, Božidar Kolarić i Borislav
Čevizović.
Predsjednik daje na glasovanje Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Donji Kraljevec. „Za“ je glasalo 10 vijećnika, te predsjednik konstatira da je odluka donesena
jednoglasno.
TOČKA 13.
Prijedlog odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Donji Kraljevec
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Donji Kraljevec.
TOČKA 14.
Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
industrijske zone u Donjem Kraljevcu
Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu.
TOČKA 15.
Prijedlog Plana gospodarenje otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2017.2022. godine
Općinsko vijeće je bez rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Plana gospodarenje otpadom
Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2017.-2022. Godine.

TOČKA 16.
Prijedlog odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine
Donji Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Robert Balent, Borislav Čevizović i Božena Tizaj.
Predsjednik OV daje na glasovanje prijedlog da Općina Donji Kraljevec pristupi izradi
Programa zaštite divljači na području Općine Donji Kraljevec.
„Za“ je glasalo 10 vijećnika, te predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen.
TOČKA 17.
Prijedlog odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Donji
Kraljevec
Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da se područje od 300 m od granica naselja
proglasi kao površina izvan lovišta na području Općine Donji Kraljevec.
TOČKA 18.
Prijedlog odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Donji Kraljevec
U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Božidar Fajić, Margareta Zadravec i Borislav
Čevizović.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se utvrđuje cijena građevinskog zemljišta u
stambenoj zoni Istok u vlasništvu Općine Donji Kraljevec:
k.o.Donji Kraljevec
Red.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Kat.čest.br.

Površina
m2

Eura

kn

kn (zaokruženo
prema
čl.68.st.5.
Pravilnika)

4440/5
4440/6
4440/7
4440/8
4440/9
4440/12
4440/13
4440/14
4469/1
4469/2
4469/3
4469/4
SVEUKUPNO:

752
749
747
744
777
797
791
784
763
746
745
770

9.249,60
9.212,70
9.188,10
9.151,20
9.557,10
9.803,10
9.729,30
9.643,20
9.384,90
9.175,80
9.163,50
9.471,00

70.047,73
69.768,28
69.581,99
69.302,54
72.376,44
74.239,42
73.680,52
73.028,48
71.072,36
69.488,84
69.395,69
71.724,40

70.000,00
69.800,00
69.600,00
69.300,00
72.400,00
74.200,00
73.700,00
73.000,00
71.100,00
69.500,00
69.400,00
71.700,00
853.700,00

„Za“ je glasovalo 10 vijećnika pa predsjednik konstatira da je odluka donesena jednoglasno.
TOČKA 19.

Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u naselju Donji Kraljevec
Predsjednik OV daje na glasovanje prijedlog da se za potrebe formiranja cestovnog koridora
„spoj Ludbreške ulice i ulice Gornji kraj“, pristupi kupnji nekretnine označene kao k.č. 3777,
k.o. Donji Kraljevec, u vlasništvu Kristine Knežević, Čakovec, Zavnoh-a 44, po cijeni od
ukupno 40.000,00 kn.
„Za“ je glasalo 10 vijećnika pa predsjednik konstatira da je odluka donesena jednoglasno.
TOČKA 20.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na području
Općine Donji Kraljevec
Predsjednik daje na usvajanje prijedlog da se ponuda Maria Mesarića, iz Donjeg Kraljevca
odabere kao najpovoljnija za čišćenje snijega. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
TOČKA 21.
Ostala pitanja, prijedlozi i informacije
Pod ovom točkom je Tamara Recek pozvala sve prisutne na Večer kulture, koja će se održati
15.12.

ZAPISNIČAR:
Silvija Habuš

PREDSJEDNIK OV:
Zoran Strahija

