
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 29.03.2018. 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:021-

05/18-01/7, Ur.broj:2109-06-18-01 od 23.03.2018. godine. 

  

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Tamara Recek, Božidar 

Kolarić, Katica Blagus, Tomica Strahija, Borislav Čevizović, Snježana Pongrac, Margareta 

Zadravec, Božidar Fajić, Mladen Taradi i Zlatko Ružić. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, djelatnik GKP Pre-koma 

Kristijan Levačić, ravnateljica dječjeg vrtića „Ftiček“ Irena Čevizović, ravnateljica Centra dr. 

Rudolfa Steinera Dijana Posavec, djelatnici Boža Tizaj, Romana Kovač, Silvija Habuš i 

Robert Balent, te predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Kristijan Baranašić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 12 

vijećnika. 

Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Zoran Strahija je 

u 18,02 sati otvorio aktualni sat. 

Miljenko Horvat je podnio kratko izvješće od prošle sjednice. 

Borislav Čevizović je pitao vezano za natječaj za dogradnju dječjeg vrtića, bila su 2 

ponuđača, jedan je bio izabran, pa je to poništeno i onda je izabran drugi ponuđač. 

Miljenko Horvat je objasnio da su bila dva kriterija za odabir najpovoljnije ponude, a to su 

cijena i vrijeme izvođenja radova, te je temeljem bodovanja oba kriterija izabrani izvođač. 

Cijeli postupak je napravljeni po zakonu. 

Pročelnica je objasnila da je pristiglo 5 ponuda, od toga je jedna bila neprihvatljiva jer prolazi 

planirana sredstva, jedna je odbijena jer nije bila popunjena jedna stavka troškovnika i ona se 

smatra nepravilnom.  

Margareta Zadravec je pitala da li postoji mogućnost da se pomogne mladima u kupnji prve 

nekretnine, kako bi se zadržali mladi u općini.  

Zatim je pitala da li se što zna u vezi sa stupićima koji su postavljeni duž potoka Rakovice? 

Načelnik odgovara da je cijeli proračun temeljen da se zadrže mladi, neke općine koje imaju 

pet puta veći komunalni doprinos, daju pomoć od 20.000 kn. Naš poticaj je u vidu 

komunalnog doprinosa. Ove godine idu u prodaju gradilišta, pokušat ćemo uvesti cijelu 

komunalnu infrastrukturu u gradilišta. Za stupiće je rekao da ne zna, ali da je dobio 

informaciju da će Hrvatske vode asfaltirati poljski put uz kanal. 

Božidar Fajić je pitao što je s priključkom kanalizacije u OŠ Hodošan, a načelnik je 

odgovorio da je naručeni geodetski elaborat, a s odlukom koju danas donosimo se isto rješava 

dio problema. 

Vladimir Sabol je rekao da se područna škola Palinovec nikako ne održava s vanjske strane, a 

OŠ Hodošan ubire najamninu od Metssa. Načelnik je na to rekao da bi trebalo pitati ravnatelja 

škole, ne mogu govoriti u njegovo ime. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 18,13 sati završio aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 6. sjednice. Izvod iz zapisnika sa 6. 

sjednice je jednoglasno usvojen. 



 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

1.  Izvješće Mandatne komisije, 

2. Svečana prisega člana Općinskog vijeća, 

3. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP Pre-kom d.o.o. o gospodarenju 

otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2017.g., 

4. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022 godine na području Općine 

Donji Kraljevec, 

5. Obračun proračuna od 01.01.2017.-31.12.2017.g, 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g., 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.g., 

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

D.Kraljevec u 2017.g., 

d)  Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.g., 

e) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.g., 

6. Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“, 

7. Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2017.g., 

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Općine Donji Kraljevec za 2017.g., 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Centra dr. Rudolfa 

Steinera, 

10. Prijedlog odluke o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića „Ftiček“ 

11. Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića 

„Ftiček“, 

12. Prijedlog odluke o plaći općinskog načelnika, 

13. Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa za 2018.g.  

b) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2018.g., 

c) Prijedlog odluke o  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2018.g.,  

d) Prijedlog odluke o  izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2018. g.  

14. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Donji Kraljevec, 

15. Prijedlog odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Donji Kraljevec, 

16. Prijedlog odluke o potpisivanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina 

Osnovnoj školi Hodošan, 

17. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnine u naselju Donji Kraljevec, 

18. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine, 

19. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine, 

20. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec, 



21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji 

Kraljevec u 2017.g.  i stanju provedbe godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara u 

2017.g., 

22. Prijedlog odluke o uspostavi Registra imovine Općine Donji Kraljevec, 

23. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Izvješće Mandatne komisije 

 

Predsjednik Mandatne komisije je pročitao Izvješće u kojem stoji da Leon Branilović  i Zlatko 

Horvat  stavljaju vijećnički mandat u mirovanje iz osobnih razloga.  

Temeljem odluke općinskog odbora  Hrvatske demokratske zajednice, umjesto Leona 

Branilovića za vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec imenuje se Zlatko Ružić, a 

umjesto Zlatka Horvata za vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec imenuje se 

Mladen Taradi. 

Izvješće Mandatne komisije jednoglasno je usvojeno. 

 

TOČKA 2. 

 Svečana prisega člana Općinskog vijeća 

 

Zoran Strahiija čita tekst prisege, a Mladen Taradi  i Zlatko Ružić  izgovaraju riječ "prisežem" 

i potpisuju tekst prisege. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP Pre-kom d.o.o. o gospodarenju 

otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2017.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Boža Tizaj, Božidar Kolarić, Kristijan Levačić, Borislav Čevizović 

i Margareta Zadravec. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP Pre-kom 

d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2017.g. „Za“ su 

glasovali svi vijećnici, te konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022 godine na području Općine Donji 

Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Kristijan Levačić. 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi 

plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022 godine na području 

Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasovali svi vijećnici te je konstatirano da je prijedlog 

jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 5. 

Obračun proračuna od 01.01.2017.-31.12.2017.g, 

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g., 

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.g., 



c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

D.Kraljevec u 2017.g., 

d) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.g., 

e) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

komunalne infrastrukture Općine Donji Kraljevec za 2017.g. 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su usvojili Obračun proračuna sa svim pripadajućim 

programima. 

 

TOČKA 6. 

 Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“ 

 

Izvješće o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“ je podnijela ravnateljica 

dječjeg vrtića Irena Čevizović. 

Predsjednik daje na usvajanje Izvršenje financijskog plana dječjeg vrtića „Ftiček“. „Za“ su 

glasovali svi vijećnici, te konstatira da je izvješće jednoglasno usvojeno. 

 

TOČKA 7. 

 Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2017.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Dijana Posavec, Mladen Taradi i Margareta Zadravec. 

Predsjednik daje na usvajanje Izvješće o radu Centra dr. Rudolfa Steinera za 2017.g. „Za“ je 

glasalo 10 vijećnika i 2 „suzdržano“, te predsjednik konstatira da je odluka donesena većinom 

glasova. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata te pokriću manjka Proračuna 

Općine Donji Kraljevec za 2017.g. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjelu rezultata 

te pokriću manjka Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017.g. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Centra dr. Rudolfa 

Steinera 

 

U raspravi su sudjelovali: Dijana Posavec i Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se djelatnosti Centra dr. Rudolfa Steinera dopune 

na kulturni turizam i očuvanje kulturne baštine.  

Navedeni prijedlog jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 10. 

Prijedlog odluke o promjeni ekonomske cijene i sufinanciranja dječjeg vrtića „Ftiček“ 

 

Nazočni vijećnici donijeli su jednoglasnu odluku da ekonomska cijena za šestosatni boravak 

iznosi 1.100,00 kn, a cijena za desetosatni boravak iznosi 1.250,00 kn, te da općina 

sufinancira 68% a roditelji 32% ekonomske cijene. 

 

TOČKA 11. 



 Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića 

„Ftiček“ 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da se poveća osnovica za obračun plaće 

djelatnicima dječjeg vrtića, te da iznosi 5.421,54 kn. 

 

TOČKA 12. 

 Prijedlog odluke o plaći općinskog načelnika 

 

Pročelnica je iznijela prijedlog o plaći općinskog načelnika na način da je osnovica prema 

propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, a koeficijent iznosi 3,32 

„Za“ je glasalo 8 vijećnika i 4 „suzdržano“, te predsjednik konstatira da je prijedlog usvojen 

većinom glasova. 

 

TOČKA 13. 

Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa za 2018.g.  

b) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2018.g., 

c) Prijedlog odluke o  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2018.g.,  

d) Prijedlog odluke o  izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2018. g.  

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Borislav Čevizović i Margareta Zadravec. 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 

2018.g. s pripadajućim programima. „Za“ su glasovali svi vijećnici. 

 

TOČKA 14. 

 Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Donji Kraljevec 

 

Zbog isteka četverogodišnjeg mandata, predsjednik OV daje na glasovanje prijedlog odluke o 

raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Donji Kraljevec. 

„Za“ su glasovali svi vijećnici. 

 

TOČKA 15. 

 Prijedlog odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se pristupi izradi VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 16. 

 Prijedlog odluke o potpisivanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina 

Osnovnoj školi Hodošan 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Zoran Strahija i Borislav Čevizović. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da načelnik potpiše Ugovor o prijenosu prava 

vlasništva nekretnina Osnovnoj školi Hodošan.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 



 

TOČKA 17. 

 Prijedlog odluke o zamjeni nekretnine u naselju Donji Kraljevec 

 

Jednoglasno je donesena odluka da se nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec (u 

sklopu školskog dvorišta OŠ D.Kraljevec) mijenja za odgovarajuću nekretninu radi 

omogućavanja proširenja prostora oko dječjeg vrtića „Ftiček“. 

 

TOČKA 18. 

 Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine 

 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog da se raspiše natječaj za prodaju nekretnine na području 

k.o. Donji Kraljevec z.k.ul.broj 5827, čestica broj 4866, nerazvrstana cesta-Banat, površine od 

529 m2, s početnom cijenom od 2.700,00 kn. 

„Za“ su glasali svi vijećnici, te je konstatirano da je odluka donesena jednoglasno. 

 

TOČKA 19. 

 Prijedlog odluke o kupnji nekretnine 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je odlučilo da će se za potrebe formiranja uličnog koridora 

stambene zone Istok, pristupiti kupnji nekretnine označene kao k.č. 4200, 4202 i 4211, k.o. 

Donji Kraljevec, u vlasništvu Karmen i Franjo Kiš, Donji Kraljevec, Kolodvorska 16, po 

cijeni od ukupno 16.000,00 kn. 

 

TOČKA 20. 

 Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Donji Kraljevec 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Donji 

Kraljevec, koja je jednoglasno usvojena. 

 

TOČKA 21. 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Donji 

Kraljevec u 2017.g.  i stanju provedbe godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara u 

2017.g. 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su donijeli zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od 

požara na području Općine Donji Kraljevec u 2017.g.  i stanju provedbe godišnjeg plana 

unapređenja zaštite od požara u 2017.g. 

 

TOČKA 22. 

 Prijedlog odluke o uspostavi Registra imovine Općine Donji Kraljevec 

 

Jednoglasno je donesena odluka o uspostavi Registra imovine Općine Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 23. 

Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Borislav Čevizović je apelirao da se poboljša općinska web stranica. 

Načelnik je na to rekao da od je još u drugom mjesecu trebala biti prezentirana nova stranica, 

izrada je pokrenuta još prošle godine. Sadašnja stranica je rađena u lošem alatu. 



Mladen Taradi ističe da nećemo ništa dobiti ako primijenimo izgled stranice, treba donijeti 

odluku što će se objavljivati. 

Margareta Zadravec je rekla da je potrebno da se sastanu članovi socijalnog vijeća i djelatnici 

da se osvježe popisi onih koji dobivaju pakete.  Nadovezao se načelnik i rekao da bude isto 

tako treba proći kroz popise onih koji su oslobođeni plaćanja odvoza komunalnog otpada. 

Tamara Recek je rekla da je i to posao mjesnih odbora, i da su oni u Palinovcu to napravili. 

Margareta Zadravec je rekla da je dobro što to tako funkcionira u Palinovcu, ali da se MO 

Donji Kraljevec nije sastao. 

Katica Blagus je rekla da se podaci dobivaju iz ustanove iz Čakovca i da smo tu nemoćni. 

Tomica Strahija je rekao da se učestalo proziva MO D.Kraljevec, i da se slaže da predsjednik 

nije dovoljno aktivan, ali sve inicijative oko infrastrukture je pokrenuo MO, te da ne prihvaća 

kritike da MO ne radi. 

U 19,45 sati je završila sjednica Općinskog vijeća. 

 

   

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

 

 

 

 

 


