
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 27.06.2019. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52d. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Strahija, pozivom broj: Klasa:021-

05/19-01/11, Ur.broj:2109-06-19-01 od 21.06.2019. godine. 

 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Renata Zrna, Božidar 

Kolarić, Snježana Pongrac, Borislav Čevizović, Katica Blagus, Božidar Fajić, Mladen Taradi, 

Kristijan Baranašić i Zlatko Ružić. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, djelatnice Ivona Lepen, Romana Kovač i Silvija Habuš, te 

predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 10 

vijećnika. 

 

Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, predsjednik OV je 

u 19,01 sati otvorio aktualni sat. 

Načelnik je podnio kratki izvještaj od prošle sjednice. 

Borislav Čevizović je pitao čemu služi kamera kod slastičarne i tko ju je postavio? 

Načelnik odgovara da smo pred 6 mjeseci napravili projekt sigurnosti i dobili dozvolu gdje 

možemo postaviti kamere. Stanovnici se bune zbog uznemiravanja kod Maratona. U centru su 

se dogodila dva smrtna slučaja, u slučaju da se bilo što dogodi, proslijedit ćemo zapis policiji.  

Na pitanje tko s barata s kamerama i tko ima uvid u snimke, načelnik odgovara da on i 

komunalni redar. 

Mladen Taradi je postavio pitanje za izvješće o stanju kanalizacije i za subvencije za kupnju 

nekretnina, zanima ga koliko se do sada dodijelilo subvencija. 

Miljenko Horvat je za kanalizaciju rekao da je napravljena kompletna snimka kanlizacije, radi 

se projekt što će se napraviti – jedan dio je za sanaciju a jedan dio u rekonstrukciju i sigurno 

je da bude puno koštalo. Mi nemamo jedan kolektor, prema zgradama u Kolodvorskoj ulici, te 

bi se povukao kolektor za taj dio. Nije napravljen kišni preljev. 

Na pitanje Mladena Taradija da li postoji neka projektna dinamika, načelnik odgovara da to 

radi osječka firma. 

Za subvencije je rekao da nismo još objavili, svi koji su kupili ove godine mogu se javiti u 

listopadu, kad će biti raspisan natječaj. 

 

Stigao je Kristijan Baranašić, te je prisutno 11 vijećnika. 

 

Zlatko Ružić je imao dva pitanja – bilo je obećavano da se napravila projektna dokumentacija 

za grobnu kuću u Hodošanu, rekli ste nam da čekamo neka sredstva. Zatim je pitao za 

izgradnju dječjeg vrtića u Hodošanu. Pošto postoji lokacijska dozvola i čeka se građevinska, 

zanima ga kad će se krenuti u izgradnju. Miljenko Horvat ističe da nikad nije obećavao da 

ćemo početi raditi bez novaca. Za grobnu kuću sredstva čekaju u Agenciji za plaćanja, zašto 

bi davali svojih 400-500.000 kn? Nikad nisam rekao da ćemo odmah ići u izgradnju vrtića, 

već da ćemo se javiti na mjeru 7.4.1. kad se otvori – mi ćemo do tad imati spremnu 

građevinsku dozvolu, mijenjali smo prostorni plan. Projekt je u visokoj pripravnosti. 

Nastavio je Zlatko Ružić i rekao kako se u Donjem Kraljevcu krenulo u izgradnju bez 

dobivenih sredstava, a u Hodošanu se ne može. A načelnik je odgovorio da  ni u D.Kraljevcu 



ne bi nikad išli da nije Tehnix donirao. 

Božidar Fajić veli da je u izvještaju načelnika čuo za spomen park, oslanjamo se na sjednicu 

Vlade u Čakovcu, što ako se sjednica ne održi, koji je plan B? 

Načelnik odgovara da su svi načelnici bili kod ministra i bilo nam je obećano da će se sva 

problematika koju smo iznijeli rješavati na sjednici, koja će se 18.07. održati u Čakovcu. Plan 

je dobiti zemljište od Ministarstva državne imovine, jer ne možemo ništa raditi ako zemljište 

nije naše. 

Zatim je Božidar Fajić pitao koji je plan za uređenje Društvenog doma u Svetom Jurju, a 

načelnik odgovara da bi htio to napraviti do jeseni, čekamo troškovnik. 

Kako više nije bilo pitanja u 19.25 sati je zaključen aktualni sat.  

 

Predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 16. i 17. sjednice, koji su jednoglasno 

usvojeni. 

 

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

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika, 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

3. Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Općine Donji Kraljevec, 

4. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Donji Kraljevec, 

5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2019.g., 

6. Prijedlog odluke o pokretanju prethodnog postupka VIII. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Donji Kraljevec, 

7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste, 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva bez 

naknade, 

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Donji Kraljevec, 

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, 

11. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Ftiček“, 

12. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika 

 

Načelnik je podnio izvješće o radu od 01.07.-31.12.2018.g. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Mladen Taradi i Borislav Čevizović. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu. „Za“ je glasalo 7 vijećnika, 3 „protiv“ i 1 je bio odsutan, te je 

konstatirano da je prijedlog prihvaćen većinom glasova. 



TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Općine Donji Kraljevec 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su donijeli Odluku o komunalnom redu. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2019.g. 

 

Odluka o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2019.g. donijeta je uz 8 glasova 

„za“ i 3 „suzdržana“. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o pokretanju prethodnog postupka VIII. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno odlučilo da se pokrene prethodni postupak VIII. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste 

 

Donesena je jednoglasna odluka da se ukida status javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane 

ceste zemljišnoknjižne oznake kat.čest.br.2150/2, k.o. Hodošan, upisane u zk.ul.br. 3360, 

nerazvrstana cesta, površine 9m
2
. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva bez 

naknade 

 

Vezano na tč.7., daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade s 

Hrvatske autoceste d.o.o., a u svrhu realizacije zahvata: Autocesta A4 Zagreb- Goričan-

granica Republike Mađarske, rekonstrukcija spoja na granični prijelaz „Goričan“. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Donji Kraljevec 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se pokrene postupak prodaje nekretnine, 

kat.čest.br.4292, k.o. Donji Kraljevec, zk.ul.br. 3774, u naravi dvorište, dvorišna zgrada, kuća, 

ukupne površine 635m
2
, koja se nalazi na adresi Dravska ulica 22 u Donjem Kraljevcu, čiji je 

vlasnik Općina Donji Kraljevec u ½ dijela po početnoj cijeni od 12.950,00 kn. Prijedlog je 

jednoglasno prihvaćen. 



 

TOČKA 10. 

 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec 

 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Ftiček 

 

Na prijedlog UV dječjeg vrtića „Ftiček“, nazočni vijećnici donijeli su odluku da se Sandra 

Vlah imenuje za ravnateljicu dječjeg vrtića „Ftiček“. 

 

TOČKA 12. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Borislav Čevizović je rekao kako je u zadnje 3-4 godine izgrađeno dosta novih hala, pa ga 

interesira koliko je to značajno za proračun. 

Romana Kovač odgovara da je Ferokotao uplatio komunalni doprinos, a i komunalna naknada 

se povećala. 

Božidar Kolarić je rekao da u Donjem Hrašćanu nije bilo zastave za Dan državnosti, a 

načelnik je odgovorio da su predsjednici mjesnih odbora zaduženi za zastave. 

Božidar Fajić je napomenuo da bi trebalo sazvati uprave groblja. A Borislav Čevizović se 

nadovezao i rekao da se ni Odbor za privredu još nije sastao. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 20,10 sati završio sjednicu. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 

 

 


