
 
  
   R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 
                OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 REDOVAN ZAPISNIK 
 

        sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli održane 13. rujna 
2017. godine u prostorijama Općine Kraljevec na Sutli. 
 
Počelo u: 19:00 sati. 
 
Nazočni članovi Općinskog vijeća:  Mateja Babić, Marija Bogović, Tomislav Borošak, 
Ivana  

  Grgac, Petra Horvat, Antun Hrelja, Ana Kolar, Franjo  
  Koren, Tomislav Križanec, Blanka Stipčić Berić i Josip  
  Vrabec.  

  
Nenazočni članovi Općinskog vijeća: /. 
 
Ostali nazočni: načelnica Općine Kraljevec na Sutli Danijela Pongrac (u daljnjem tekstu:  

   Načelnica), zamjenik načelnice gosp. Mario Harapin, referent Jedinstvenog  
   upravnog odjela gosp. Ivica Slavec i Karolina Vrabec.   

  
Zapisničar: Ivica Slavec. 
  
          Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli, gosp. Antun Hrelja (u 
daljnjem tekstu: Predsjedavajući), pozdravlja sve nazočne, konstatira da su nazočni svi 
članovi Općinskog vijeća (postoji kvorum), te otvara 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Kraljevec na Sutli jer se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci. Nadalje, otvara 
raspravu o predloženom dnevnom redu, a koji glasi:  
 
1. Verifikacija Zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli; 
2. Donošenje Statuta Općine Kraljevec na Sutli; 
3. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli; 
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju drugih radnih tijela Općinskogv ijeća 
   Općine Kraljevec na Sutli (Povjerenstvo za društvene djelatnosti – školstvo, informatika i  
    stipendiranje učenika i studenata i Povjerenstvo za kulturu i šport); 
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Kraljevec na 
    Sutli za 2017. godinu; 
6. Izvješće načelnice o svom radu. 
7. Donošenje Odluke o zabrani svih aktivnosti po pitanju prenamjene i preuređenja prostora u 
    prizemlju općinske zgrade; 
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8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika 
    Općine Kraljevec na Sutli; 
9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli; 
10. Donošenje Odluke o općinskim porezima; 
11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
      Općine Kraljevec na Sutli; 
12. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kraljevec na Sutli za 
      2016. godinu;  
13. Donošenje Odluke o vremenskoj regulaciji paljenja i gašenja rasvjete na području Općine 
      Kraljevec na Sutli; 
14. Izvještaj o prodaji čestica u Komunalnom poduzeću "Zelenjak" d.o.o. Klanjec u kojem 
      Općina Kraljevec na Sutli ima suvlasništvo 18,07%; 
15. Slobodna riječ (pitanja, sugestije, prijedlozi). 
 
Gđa. M. Bogović: Predlažem da se točka dnevnog reda broj 5. Donošenje Odluke o  

       prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Kraljevec na Sutli  
       za 2017. godinu i točka dnevnog reda broj 6. Izvješće načelnice o svom  
       radu zamijene na način da točka broj 6. Izvješće načelnice o svom radu,  

                               postane točka broj 5., a točka broj 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju 
       Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2017.  

                               godinu, postane točka broj 6.  
 

Prijedlog za izmjenu redoslijeda točki dnevnog reda pod rednim brojevima 5. i 6. je 
uvažen te je dnevni red kao takav jednoglasno prihvaćen.  

 
 

AD.1. 
Verifikacija Zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na 

Sutli 
 

Predsjedavajući Zapisnik sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli 
daje na raspravu. Za riječ se javlja gosp. Tomislav Borošak.  
 
Gosp. T. Borošak: Imam samo jednu opasku. Ovo što sam izjavio "Koliko mi je poznato da  
                                su građevine: Općinska zgrada i Stara škola kulturna baština, i ja sam  
                                protiv tog vrtića u Općinskoj zgradi." trebalo bi ispraviti i napisati kako je  
                                rečeno. Ja sam protiv vrtića u Općinskoj zgradi ako se mijenja sama slika  
                                Općinske zgrade pošto ona spada u kulturnu baštinu Općine Kraljevec na  
                                Sutli. 
 
Predsjedavajući moli da se izjava u zapisniku preformulira u skladu s izjavom vijećnika gosp. 
Tomislava Borošaka. Također, napominje da se sjednica Općinskog vijeća snima.  
 
Obzirom da daljnjih primjedbi na zapisnik sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Kraljevec na Sutli nije bilo, Predsjedavajući isti daje na glasovanje, te slijedi:  
 

ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0 
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Predsjedavajući konstatira da je Zapisnik sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća 
Općine Kraljevec na Sutli prihvaćen jednoglasno uz korekciju izjave vijećnika gosp. 

Tomislava Borošaka. 
AD.2. 

Donošenje Statuta Općine Kraljevec na Sutli 
 
Predsjedavajući riječ daje predsjednici Odbora za statut i poslovnik, gđi. Petri Horvat, koja 
članovima Općinskog vijeća obrazlaže izmjene u Statutu Općine Kraljevec na Sutli, te ističe 
da je Odbor za statut i poslovnik zauzeo stav da se Statut Općine Kraljevec na Sutli kao takav 
prihvati u cijelosti. 
 
Gđa. B. Stipčić Berić: U Statutu stoji: "Opći akti se objavljuju u Službenom glasniku  

   Krapinsko – zagorske županije. Opći akti stupaju na snagu osmi dan 
   od dana objave, osim ako nije zbog opravdanih razloga, općim aktom 
   propisano da opći akt stupa na snagu na dan donošenja.", a 
   napravljena je promjena koja glasi da opći akti stupaju na snagu osmi 
   dan od dana objave, osim ako nije zbog opravdanih razloga, općim 
   aktom propisano da opći akt stupa na snagu na dan nakon objave. 
   Meni je logičnija prva verzija tog članka.  

 
Gosp. Ivica Slavec: Ustavni sud donio je posebnu Odluku da opći akt zbog žurnosti 

          (iznimno) stupa na snagu; dan nakon objave.  
 
Nakon završene rasprave, Predsjedavajući daje na glasovanje Statut Općine Kraljevec na 
Sutli, te slijedi:  

ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0  
 
Predsjedavajući konstatira da je Statut Općine Kraljevec na Sutli donesen jednoglasno, 
te traži da se čistopis izglasanog Statuta Općine Kraljevec na Sutli nakon objave dostavi 

svim članovima Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli.  
 

AD.3. 
Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli 

 
Predsjedavajući riječ daje predsjednici Odbora za statut i poslovnik, gđi. Petri Horvat, koja 
članovima Općinskog vijeća obrazlaže izmjene u Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Kraljevec na Sutli. Zaključak Odbora za statut i poslovnik je da se Poslovnik Općinskog 
vijeća Općine Kraljevec na Sutli prihvati.  
 
Predsjedavajući: Želio bih dodati da se na našoj web stranici objavljuje skraćeni oblik 

      zapisnika.  
 
Gosp. Ivica Slavec: To već stoji u Poslovniku.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući daje na glasovanje Poslovnik o radu Općinskog vijeća 
Općine Kraljevec na Sutli, te slijedi:  
 

ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0 
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Predsjedavajući konstatira da je Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kraljevec 
na Sutli donesen jednoglasno, te traži da se nakon objave čistopis izglasanog Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli dostavi svim članovima Općinskog 

vijeća Općine Kraljevec na Sutli.  
 

AD.4. 
 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju drugih radnih tijela Općinskogv ijeća 

   Općine Kraljevec na Sutli (Povjerenstvo za društvene djelatnosti – školstvo, 
informatika i stipendiranje učenika i studenata i Povjerenstvo za kulturu i šport) 

 
Predsjedavajući napominje da Povjerenstva koja su na dnevnom redu nisu formirana iz 
razloga jer nisu bila u skladu sa Statutom Općine Kraljevec na Sutli. Obzirom da je novi 
Statut izglasan, Povjerenstva se mogu formirati. 
 
Predsjedavajući: Na našem Klubu donesen je prijedlog Povjerenstva za društvene djelatnosti 

      – školstvo, informatiku i stipendiranje učenika i studenata u sljedećem 
      sastavu: Maja Trbušić, Petra Horvat, Ljiljana Hrelja, Blanka Stipčić Berić i 
      jedno mjesto smo ostavili prazno. 

 
Gosp. T. Borošak: Popunjavamo prazno mjesto na koje predlažemo Mateju Babić.  
 
Obzirom da drugih prijedloga nije bilo Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog na 
glasovanje, te slijedi:  
 

ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0 
 

Predsjedavajući konstatira da je jednoglasno izglasano Povjerenstvo za društvene 
djelatnosti – školstvo, informatiku i stipendiranje učenika i studenata u sastavu: Maja 

Trbušić, Petra Horvat, Ljiljana Hrelja, Blanka Stipčić Berić i Mateja Babić. 
 
Predsjedavajući: Prijedlog za Povjerenstvo za kulturu i šport je: Dražen Jambrešić, Dijana 

      Vukina, Damir Kralj i Ivan Bogović. Jedno mjesto ostavljeno je prazno.  
 
Gosp. T. Borošak: Popunjavamo prazno mjesto – Tomislav Borošak.  
 
Predsjedavajući: Ako se slažete, napravio bih preinaku i Tomislava Borošaka predložio za 

      predsjednika Povjerenstva. 
 
Gđa. M. Bogović: Ja bih zamijenila Bogovića. 
 
Gđa. B. S. Berić: Meni je Mateja logičniji izbor s obzirom na radno mjesto i struku.  
 
Nakon kratke rasprave, predloženo je da se Povjerenstvo za kulturu i šport formira u sastavu: 
Tomislav Borošak za predsjednika, Dražen Jambrešić, Dijana Vukina, Damir Kralj i Mateja 
Babić, te slijedi glasovanje o istom:  
 

ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0  
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Predsjedavajući konstatira da je jednoglasno izglasano Povjerenstvo za kulturu i šport u 
sastavu: Tomislav Borošak, Dražen Jambrešić, Dijana Vukina, Damir Kralj i Mateja 

Babić.  
 
 
 

AD.5. 
Izvješće načelnice o svom radu 

 
Predsjedavajći riječ daje načelnici Danijeli Pongrac koja pozdravlja sve nazočne te podnosi 
Izvješće o svom radu počevši od financijskog dijela.  
 
Načelnica: U materijalima ste dobili Izvršenje Proračuna. Rashodi u prvih šest mjeseci  

       ostvareni su sa 1.179.431,85 kuna, znači 29,80%. Rashodi poslovanja ostvareni su  
                   u očekivanom postotku, osim troškova lokalnih izbora koji su planirani za  
                   30.000,00 kuna, a ostvareni su sa 82.467,71 kunu. Sve pozicije razmotrene su na  
                   Odboru za financije i proračun pa bih zamolila predsjednicu Odbora za financije i  
                   proračun da se nadoveže što se tiče financija, prije nego što krenem dalje sa  
                   Izvješćem.  
 
Gđa. B. S. Berić: Odbor za financije i proračun sastao se u ponedjeljak. Sastanku je 

      prisustvovao i gosp. Stjepan Prekratić. Prošli smo sve stavke, sve su unutar 
      predviđenog. Stavke koje su prekoračene objašnjene su, ali nije navedeno u 
      ovom pismenom izvješću koji su razlozi tog prekoračenja. Gosp. Hrelja 
      tražio je da se obrazlože sve stavke koje su prekoračene preko 60% i to 

smo       prošli. Znači, više-manje sve je objašnjeno i sve je u okvirima zadanog 
      Proračuna, te smo polugodišnji obračun Proračuna kao takav prihvatili. 

 
Predsjedavajući:  Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna 

       Općine Kraljevec na Sutli za 2017. godinu je točka iza, molim načelnicu 
       da podnese Izvješće o svom radu. 

 
Načelnica: Krenula sam od financijskog dijela, sada bih krenula na zaduženja i obaveze od 

       prošlog Općinskog vijeća. Jedno od pitanja bilo je vezano uz dječji vrtić.  
       Pripremila sam svu kompletnu dokumentaciju što se tiče dječjeg vrtića i  
       komunalnog poduzeća Zelenjak.  

 
Gđa. M. Bogović: Na prošlom vijeću donijeli smo zaključak da ćemo do 15.08. dobiti 

       dokumentaciju koju načelnica sada prezentira. Međutim, bili smo ovdje 
iza        tog datuma i nismo dobili ništa. Ovo je jako šturo izvješće. Zanima me 

       koje su se ceste napravile, iz kojih stavki. Vidi se da je 100.000,00 kuna 
       utrošeno na materijal i u radove, ali ja ne znam koji su to radovi i gdje se 
       što radilo na kojim cestama. Sve je to trebalo stajati u popratnom izvješću 
       načelnice jer bi nam tada svima bilo jasnije što se napravilo. Zbog toga, po 
       tom pitanju ja neću dignuti ruku. 

 
Načelnica: Čula sam da ste 16.08. bili u Jedinstvenom upravnom odjelu i osobno mi je žao 

        što djelatnici Općine nisu iz registratora uzeli dokumentaciju i dali Vam je na 
        uvid jer je sve bilo pripremljeno. Većinu odgovora sam dala i na prošloj sjednici 
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        vijeća, ali ti odgovori ne stoje u zapisniku. Nisam željela vagati da li je u  
        zapisniku jedna rečenica više ili manje. Potrudila sam se pripremiti   
        dokumentaciju, ako imate volje i želje dajem Vam priliku i pogledajte  
        dokumentaciju. Dokumentacija je ovdje svaki dan. 

 
 
Predsjedavajući: Od načelnice je dokumentacija koja se trebala pripremiti do 16.08., bila 

       tražena već i prije. Urudžbirano u odjelu 27.06.2017. godine, točke koje su 
       se našle i na dnevnom redu Općinskog vijeća. Drugim riječima, od 27.06. 
       pa do danas, 13.09., nismo uspjeli pripremiti tu dokumentaciju. Kako bi 
       ovo vijeće sada moglo usvojiti ovaj obračun proračuna, a nismo dobili ono 
       što smo tražili- financijska izvješća, ugovore, primopredaje određenih 

       objekata koji su bili u izgradnji... 
 
Slijedi rasprava vezano uz dokumentaciju koju je tražilo Općinsko vijeće. Načelnica podnosi 
izvješće vezano uz dječji vrtić obrazlažući čitav tijek vezan uz postupak davanja prostora u 
zakup Dječjem vrtiću "BAMBI". 
 
Predsjedavajući:  Ugovor potpisan od strane načelnice i vrtića nije u skladu sa Zakonom. 

       Ugovor nije nitko od vijećnika vidio, niti je prezentirano vijeću što se kani 
       napraviti u zgradi, da se žele zatvoriti ulazna vrata na prednjoj strani 
       zgrade, zbog čega smo i odlučili reagirati, da se žele probiti nova vrata na 
       zgradi koja je povijesna zgrada u Kraljevcu na Sutli, na neki način, i zbog 
       toga smo odlučili stopirati ovo. Danas je na "fejsu" osvanulo da se vijeće s 
       tim složilo i da se konačno kreće s radovima u vrtiću naspram zaključka 
       koji je donesen na zadnjoj sjednici da se svi radovi prekidaju. Prema tome, 
       načelnica nama nudi suradnju, a sama ne želi surađivati na osnovi onoga 
       što je vijeće od nje tražilo. Danas ćemo donijeti, kome se to svidjelo ili ne 
       svidjelo, odluku da se svi radovi prekidaju i ovlastiti će se netko da pozove 
       policiju pa ako treba i s policijom ćemo prekinuti radove. Ja kao 
       predsjednik vijeća nemam pojma kakav je Ugovor. Kako on izgleda i tko 
       je dao verifikaciju da se on potpiše? Nitko. Ja sam bio vijećnik u svim 
       sazivima i nisam to vidio. Osobno sam razgovarao i s bivšim 
       predsjednikom vijeća koji nema pojma o tome. Prema tome, tko ima?  

 
Načelnica: Izjava da bivši predsjednik vijeća nema pojma o tome, nije točna.  

       14.11.2014. godine dostavljeno je pismo namjere koje je dostavljeno 
       svim članovima Općinskog vijeća. Nakon toga 09. svibnja 2015. 
       godine Općinsko vijeće donijelo je Odluku o zakupu prizemlja Općinske zgrade. 
       Da se ne bi koristili krivom terminologijom, Općinska zgrada nije službeno 
       kulturno dobro. Izgled zgrade ima svoju težinu i vrijednost. Naišli smo i na  
       problem da zgrada Općine, nije bila u vlasništvu Općine Kraljevec na Sutli i u 
       ondašnjem sastavu vijeća smo o tome razgovarali. Na temelju donesenih akata, 
       raspisuje se natječaj 29. listopada 2015. godine koji je objavljen na našoj web 
       stranici i u Zagorskom listu. Na natječaj se javlja dječji vrtić "BAMBI"kao jedini 
       zainteresirani sa svim uvjetima. Povjerenstvo u ondašnjem sastavu otvorilo je 
       kuvertu, otvoreno je i po određenom poslu povjerenstva donesen je zaključak  

načelnice o odabiru najpovoljnije ponude. Nakon toga postoji Ugovor kojega  
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potpisuje načelnica Općine 13.07.2016. godine. Ispoštovane su sve odredbe koje        su se 
odradile. 
 
Predsjedavajući: Sve do natječaja je "OK", i do otvorenog natječaja. To možemo prihvatiti. 

                  Nakon otvorenog natječaja Općinsko vijeće je trebalo biti obaviješteno da 
      je najbolji ponuditelj bio samo jedan koji nudi "to, to i to". Jeli to bilo 

      prezentirano vijeću? Nije. 
 
Načelnica: Nije to samo stvar Općinskog vijeća i načelnika.  
 
Predsjedavajući: Vi ste bili dužni obavijestiti Općinsko vijeće koje bi Vam trebalo dati da u 

       ime Općinskog vijeća načelnica Općine Kraljevec na Sutli može potpisati 
       "takav i takav" ugovor. S time da se takav ugovor prezentira - to je 
       dugogodišnji ugovor na petnaest godina, ako sam ja dobro čuo  jer to 

       nisam čuo od načelnce, nego od čovjeka iz "BAMBIJA". U projektnoj 
       dokumentaciji piše da je Općina Kraljevec investitor. Molim Vas lijepo, 
       gdje mi u Proračunu imamo stavku za dječji vrtić? Tko je donio odluku da 
       će se raditi preinaka u zgradi? Tko je taj? Općinsko vijeće je zakonodavna 
       vlast, a načelnica je izvršna vlast i treba slušati Općinsko vijeće. Ako  

Općinsko vijeće nije donijelo takvu odluku, a nije, načelnica je u  
prekršaju. Načelnica se danas mora suočiti s ovim stvarima, a kako će ona        to 
riješiti mene uopće ne zanima. Mi ćemo danas donijeti odluku da se svi        radovi 
prekidaju. O tome sam danas razgovarao i s pročelnicom iz  
Krapinsko-zagorske županije koja je potvrdila da Općinsko vijeće treba        biti 
upoznato s time. Pogotovo ako se radi o društveno-privatnom  
partnerstvu i dugogodišnjem ugovoru na petnaest godina. Znači, ne samo        naše 
vijeće, nego još i tri slijedeća vijeća. Tko to ima pravo donijeti bez       općinskog 
vijeća? Ja mogu iskreno sumnjati da je tu bilo pogodovanja. 
 
Načelnica: Meni je stvarno žao da takvim nastupom i takvim tonom razgovaramo. Ne samo 

       načelnica i članovi ondašnjeg Općinskog vijeća, nego sve moguće institucije... Vi 
       ne donosite problem samo meni, svom mjestu, nego institucijama višeg ranga. Od 
       Ureda za graditeljstvo koje je na temelju određenih akata izdalo dokumentaciju, 
       od suglasnosti desetak drugih institucija – struje, vode, plina, t-coma.. To nije 
       nešto što je osobno moje, od gospodina Berića ili gospodina Hrelje. Meni je žao, 
       nakon dvadeset godina u Kraljevcu na Sutli se događa jedna pozitivna stvar i da se 
       prema njoj postupa na taj način. Zato što ste se vi osobno koji ste danas protiv  
       toga, za to borili.  

 
Predsjedavajući: Ja sam se borio i ja se danas borim za to, ali ne u Općinskoj zgradi jer nije 

      primjereno mjesto za dječji vrtić. Sami ste forsirali to, sami ste išli u to. 
      Kompletna dokumentacija za dječji vrtić je bila gotova kad je Hrelja 
      napustio ovu zgradu. Zašto se nije išlo? Zato što je to pripremio HDZ. 

      Dokumentacija koja je koštala tristo pedeset tisuća kuna, bačena je u vodu.  
 
Gđa. I. Grgac: Kome pogoduje da Kraljevec na Sutli ne dobije vrtić? I kome pogoduje da je 

  opet sva ova dokumentacija bačena u vodu? To je moje pitanje za Vas 
  predsjedniče vijeća. 
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Predsjedavajući: Ja ću Vam odmah odgovoriti. Nikakvo nije pogodovanje, nego se ova 
      zgrada ne može pretvoriti u dječji vrtić i da budemo jasni, nije to dječji 
      vrtić nego igraonica. Drugo, preinake kako će ova zgrada izgledati kad se 
      tu probije, djeca budu šetala na cestu. Ja bih htio vidjeti tko je dao takvu 
      dokumentaciju i tko je zatražio takvu dokumentaciju bez upoznavanja  

vijeća. Znači, preinaka u zgradi, a hvala Bogu Općinsko vijeće nema pojma  
o tome. Baš sjajno, krasno, divno i bajno.  
 
 
Nakon kratke rasprave, načelnica članovima Općinskog vijeća čita Ugovor sklopljen između 
Općine Kraljevec na Sutli i dječjeg vrtića "BAMBI". 
 
 
Gosp. J. Vrabec: Ako se ja dobro sjećam, jedno od Općinskih vijeća moralo je donijeti  

     Odluku kojom se osigurala zgrada i prostor za potrebe Civilne zaštite u  
slučaju elementarnih nepogoda. Načelnica je spomenula vrata na koja se       ulazi u 
prostoriju osiguranu za Civilnu zaštitu. Nemoguće je da djeca i      Civilna zaštita 
ulaze na isti ulaz. U slučaju bilo čega, taj prostor koristi      Civilna zaštita.  
 
Načelnica: Postoje službe koje su to odobrile. Postoje projekti iz kojih je sve vidljivo, sve se 

       nalazi u odjelu, dođite, pogledajte i provjerite. 
 
Slijedi rasprava nakon koje Predsjednik konstatira da je Općinsko vijeće Općine Kraljevec na 
Sutli na znanje primilo izvješće načelnice te navodi da je izvješće vrlo površno, konkretne 
stvari nisu spomenute, nisu navedeni projekti koji su bili rađeni od 01.01.2017. pa sve do 
trenutka podnošenja izvješća. Izvješće je suhoparno i nije uvršteno sve što se odradilo. 
 

AD.6.  
 Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Kraljevec 

na Sutli za 2017. godinu 
 
Predsjedavajući riječ daje predsjednici Odbora za financije i proračun, gđi. Blanki Stipčić 
Berić, koja naglašava da je već u prethodnoj točci dnevnog reda dala kratko izvješće te da je 
Odbor za financije i proračun na svom sastanku Polugodišnji obračun Proračuna Općine 
Kraljevec na Sutli za 2017. godinu kao takav prihvatio. Po otvorenoj raspravi za riječ se javlja 
gđa. Marija Bogović. 
 
Gđa. M. Bogović: Usluge promidžbe i informiranja – 23.000,00 kuna je do sada utrošeno, a 

        planirano je 30.000,00 kuna. Pozicija 135? 
 
Načelnica: U tu poziciju ulaze Domaće novine, informativni list od protekle godine, Službeni 

       glasnici, Narodne novine, objave oglasa i sve što se tiče javnog informiranja, a 
       treba platiti.  

 
Gđa. M. Bogović: Materijal i sirovine za ceste i usluge tekućeg održavanja cesta to su radovi 

        cca 100.000,00 kuna. Bilo bi mi drago da se napisalo koje su se to ceste 
        radile.  
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Načelnica: Ne odnosi se na asfaltiranje jer se nije ništa asfaltiralo, to je održavanje cesta.  
Odnosi se na iskope graba po naseljima, čišćenje nekoliko dionica nakon  
"elementarnih nepogoda". Konkretno, zadnje je rađeno u Strmcu Sutlanskom.  
Asfaltiralo se, nažalost, nije ništa. Radi se o redovnom održavanju i šodranju.  
 
Gđa. M. Bogović: Parkiralište i trg kod groblja – tvrdim da projekt o tome nismo vidjeli. 

       Vidjeli smo ono što je bivši načelnik radio. Bilo je rečeno da će se nešto 
       drugo napraviti. Međutim, mi to nikad nismo vidjeli. Sad kad je sve 
       završeno, dobili smo "po nosu". Zanima me, ako je Ministarstvo dalo  

120.000,00 kuna, ovdje je još uloženo oko 50.000,00 kuna. 
 
 
Načelnica: Općina se na natječaj javila s pet projekata u Ministarstvo. Od tih pet projekata 

        dobili smo sredstva upravo za uređenje trga i spomen-obilježja u Kraljevcu na 
        Sutli. Odluka je bila donesena u listopadu i do kraja godine to je trebalo odraditi. 
        Ministarstvo je dalo određeni iznos, a ostalo je pokrivala Općina. Jedan dio  
        računa prebačen  je u ovu godinu i to je ovaj iznos koji je početkom godine  
        plaćen "TOMISLAV TRANSPORTIMA". 

 
Gđa. M. Bogović: Izgradnja i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, dodatna ulaganja na 

       građevinskim objektima – asfaltiranje i izgradnja mosta. Nemamo 
       pojašnjenje gdje se radilo?  

 
Načelnica: Radi se o sanaciji mosta u Radakovu na ulazu prema Goljaku gdje prometuje i 

       školski autobus. Proširen je i saniran most. Uloženo je 25.000,00 kuna.  
 
Predsjedavajući: Može objašnjenje pozicije 190?  
 
Načelnica: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima? Dva oglasna panoa su napravljena. 

       Mogu još provjeriti kroz analitičku karticu. 
 
Predsjedavajući: Za izgradnju javne rasvjete je potrošeno 52.066,60 kuna. Gdje smo i što 

      radili?  
 
Načelnica: Izgradnja javne rasvjete u Kapelskom Vrhu. Dokumentacija postoji. 
 
Predsjedavajući: Za poziciju 247 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima, asfaltiranje 

       i izgradnja mostova; za slijedeće vijeće pripremite specifikaciju.  
 
Načelnica: Odgovor Vam dajem odmah. Radi se o mostu u Radakovu, kod obitelji Som.  
Specifikaciju ću Vam izvaditi, postoji dokumentacija. Bio je problem zbog  
autobusa koji prometuje. 
 
Predsjedavajući: Tko je to radio?  
 
Načelnica: Tomislav Transporti koji je imao najpovoljniju ponudu. Postoji narudžbenica. 
 
Predsjedavajući: Imamo i koncesionara s kojim je Ugovor potpisan do kraja godine. Zašto 

      ne poštujemo koncesiju?  
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Načelnica: Koncesionar nije bio spreman za izvođenje radova. Što se ugovora tiče, uvijek se 

        komunalni radovi nude koncesionaru.  
 
Gđa. M. Bogović: Naknada građanima i kućanstvima u novcu, 6.400,00 kuna. Zanima me tko 

       je to dobio. Uskoro će biti Povjerenstvo za socijalnu skrb i zaštitu gdje ima 
       nekoliko zahtjeva pa bih trebala znati kome se nešto dodijelilo.  

 
Načelnica: Pripremiti ćemo Vam to.  
 
Gđa. M. Bogović: Imam informaciju da su se sredstva za udruge "kresala" svima. Tražim 

       objašnjenje. 
 
Načelnica: Udruge su se javile na natječaj koji je bio raspisan. Imenovano povjerenstvo nije u 

       sastavu koje je imenovalo vijeće za otvaranje javnih natječaja, već je oformljeno u 
       sastavu od tri člana. Odradilo se otvaranje i sredstva su dodijeljena.  

 
Gđa. B. S. Berić: Da li su podijeljena sva sredstva koja su predviđena u tom natječaju?  
 
Načelnica: Nisu, niti su isplaćena sva sredstva koja su predviđena prema natječaju.  
 
Obzirom da daljnjih pitanja nema, Predsjedavajući daje na glasovanje Izvršenje Proračuna 
Općine Kraljevec na Sutli za 1-6.2017. godine, te slijedi:  
 

ZA= 5 PROTIV= 6 SUZDRŽAN= 0 
 

Predsjedavajući konstatira da Izvršenje Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 
1-6.2017. godine nije doneseno. 

 
AD.7. 

Donošenje Odluke o zabrani svih aktivnosti po pitanju prenamjene i preuređenja 
prostora u prizemlju općinske zgrade 

 
Obzirom da su sva pitanja riješena pod točkom dnevnog reda broj 5., Predsjedavajući 
prijedlog Odluke o zabrani svih aktivnosti po pitanju prenamjene i preuređenja prostora u 
prizemlju Općinske zgrade daje na glasovanje, te slijedi:  
 

ZA= 6 PROTIV= 3 SUZDRŽAN= 2 
 

Predsjedavajući konstatira da je Odluka o zabrani svih aktivnosti po pitanju 
prenamjene i preuređenja prostora u prizemlju Općinske zgrade donesena te se 

zadužuje Jedinstveni upravni odjel za provođenje iste. 
 
Predsjedavajući daje obrazloženje donesene odluke koje glasi: " Odluka se donosi iz razloga 
što Načelnica nije obavijestila Općinsko vijeće o Ugovoru koji je sklopila te nije dala na 
znanje i uvod projektnu dokumentaciju. Općinsko vijeće nije moglo donijeti drugačiju 
Odluku." 
 
Gđa. I.Grgac: Molim da uđe u zapisnik da je dokumentacija ovdje na stolu.  
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AD.8. 

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika 
    Općine Kraljevec na Sutli 

 
Predsjedavajući uvodnu riječ daje Načelnici koja predlaže da plaća načelnika ostaje ista kao i 
do sada, odnosno 7.300,00 kuna, dok se za zamjenika predlaže naknada u iznosu od 2.000,00 
kuna. Dosadašnji koeficijent za Načelnicu bio je 2,49, a za zamjenika 1,10.  
 
Predsjedavajući: Kome ste dali dokument da li ćete svoj posao obavljati profesionalno na 

      puno radno vrijeme ili volonterski? Donesite mi da vidim kad je 
      urudžbiran. 

 
Slijedi kratka pauza. 

 
Predsjedavajući: Molim da se definira i uđe u zapisnik kolika će biti osnovica za službenike 

                  i namještenike.  
 
Gosp. I. Slavec: Osnovica je bila 5.108,00, u prvom mjesecu 5.211,02, a prvog kolovoza 

    5.315,24. To piše u RIF-u i Zakonu. 
 
Načelnica: Ja osobno ne bi nikome išla skidati plaću. U zakonskim smo okvirima. Analizu 

       smo prošli i s Ministarstvom financija. Ima različitih stavova. Obzirom na izvorne 
       prihode i na sva smanjenja, meni osobno se plaća od kad sam načelnica, između 
       prvog i drugog mandata, smanjivala dva puta. Zadnji put sam išla s prijedlogom 
       pa nije bio prihvaćen. Mislim da je to u nekim okvirima. Što se tiče zamjenika, on 
       ne ulazi u masu s našim plaćama. Imamo dugoročni problem i činjenica je da  

trebamo zaposliti pročelnika. Kada bi plaće ostale iste, za jednog pročelnika u  
zakonskim okvirima imamo 5.500,00 kuna. Još jednom Vas sve zajedno molim da  
svi zajedno probamo naći zajedničko rješenje. Dajte prijedloge.  
 
Predsjedavajući: Naš prijedlog je za načelnicu koeficijent 2,00 jer joj u zadnje vrijeme nije 

      bilo skidano, dok je za zamjenika načelnice koeficijent 1,10. Osnovica je 
      propisana zakonom. Ima li drugih prijedloga?  

 
Načelnica: Morate obrazložiti i paziti da je sve u Zakonskim okvirima. 
 
Predsjedavajući: Ja sam dao obrazloženje i dati ću tako na glasanje. Pošto nismo primili 

      dokumentaciju do dana današnjega koju smo tražili, načelnica je zavrijedila 
      da joj se plaća skine i kraj. To je moje obrazloženje. Znači, dva puta 

pišemo       istu stvar i nije dostavljeno. Sad netko za nagradu mora snositi 
sankcije. Za       neodrađeno se dobiva nagrada. 
 
Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog koeficijenta za obračun plaće načelnice 2,00 i 
osnovice 3.890,00 kuna, te slijedi:  
 

ZA= 6 PROTIV= 4 SUZDRŽAN= 1 
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Predsjedavajući konstatira da koeficijent za obračun plaće načelnici Općine Kraljevec 
na Sutli iznosi 2,00, a osnovica sukladno Zakonu 3.890,00 kuna. 

 
Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog koeficijenta za obračun plaće zamjenika 
načelnice 1,10, te slijedi:  
 

ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0  
 

Predsjedavajući konstatira da koeficijent za obračun plaće zamjeniku načelnice Općine 
Kraljevec na Sutli iznosi 1,10. 

 
AD.9. 

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli 

 
Predsjedavajući: Prijedlog koeficijenta za obračun plaće za administrativnog referenta 

      povisuje se sa 1,10 na 1,30, a komunalnom radniku ostaje isto. Drugih  
djelatnika trenutno nemamo. Osnovica je zakonska. 
 
Nakon kratke rasprave, slijedi glasovanje o prijedlogu koeficijenta za obračun plaće 
administrativnog referenta 1,30, a komunalnom radniku 1,05, dok je osnovica sukladna 
Zakonu, te slijedi:  
 

ZA= 10 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 1 
 

Predsjedavajući konstatira da koeficijent za obračun plaće administrativnog referenta 
iznosi 1,30, a komunalnom radniku 1,05, dok je osnovica sukladna Zakonu.  

 
AD.10.  

Donošenje Odluke o općinskim porezima.  
 
Predsjedavajući traži uvodno obrazloženje Odluke o općinskim porezima. Za riječ se javlja 
referent Jedinstvenog upravnog odjela, gosp. Ivica Slavec.  
 
Gosp Ivica Slavec: Na snagu je stupio novi Zakon o lokalnim porezima na temelju kojeg smo 

         prema članku 67. bili dužni donijeti tu Odluku do 30. lipnja 2017. godine. 
         Budući da su pred nama bili lokalni izbori sve se malo otegnulo pa ćemo 
         tu Odluku donijeti sada. Što se tiče poreza na nekretnine, iduća Odluka 
         donijeti će se 30. studenog ove godine. Odluka je u skladu s novim 
         Zakonom o lokalnim porezima i za ova dva mjeseca neće se ni mijenjati 
         iznos poreza kuće za odmor. Donji i gornji limit kuće za odmor iznosi od 
         5,00 do 15,00 kuna, dok je prema našoj Odluci taj iznos 14,00 kuna.  

 
Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući daje Odluku o općinskim porezima na glasanje, te 
slijedi:  
 

ZA= 7 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 4 
 

Predsjedavajući konstatira da je Odluka o općinskim porezima donesena .  
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AD.11.  

Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Kraljevec na Sutli 

 
Predsjedavajući traži uvodno obrazloženje vezano uz Odluku o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli. Za riječ se javlja referent 
Jedinstvenog upravnog odjela, gosp. Ivica Slavec.  
 
Gosp. Ivica Slavec: Zakon o zaštiti i spašavanju je ukinut, ali je proglašen Zakon o sustavu 

          civilne zaštite. Svake godine imamo redovnu inspekciju u koju dolazi 
          gosp. Dragan Žilić. Prilikom posljednjeg inspekcijskog nadzora 
          upozoreni smo da je potrebno donijeti Odluku o određivanju pravnih 
          osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli, a 
          jedina pravna osoba koja zadovoljava uvjete je OŠ Pavla Štoosa 
          Kraljevec na Sutli te je u skladu s time predložena ova Odluka.  

 
Obzirom da se nitko ne javlja za daljnju raspravu, Predsjedavajući daje Odluku o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli, te slijedi:  

 
ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0  

 
Predsjedavajući konstatira da je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Kraljevec na Sutli donesena jednoglasno.  
 

AD.12. 
Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kraljevec na Sutli 

za 2016. godinu 
 
Predsjedavajući traži uvodno obrazloženje vezano uz Donošenje Analize stanja sustava 
civilne zaštite na području Općine Kraljevec na Sutli za 2016. godinu. Za riječ se javlja 
referent Jedinstvenog upravnog odjela, gosp. Ivica Slavec.  
 
Gosp. I. Slavec: Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, svake godine moramo donijeti i 

    analizu što smo odradili u prethodnoj godini. Ako ste pročitali, odradili smo 
    ono što govori članak 3. : izvršen je inspekcijski nadzor provedbe Zakona o 
    sustavu civilne zaštite, nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu, sa 
    Veterinarskom ambulantom Klanjec zaključen je Ugovor o obavljanju 
    veterinarsko-higijeničarskih djelatnosti za 2016. godinu, obavljena sustavna 
    preventivna deratizacija privatnih domaćinstava i javnih površina, održana 
    javna vatrogasna vježba, ugovorena zimska služba s tvrtkom "Pavlić" za 
    usluge i održavanje koja će osigurati djelotvornost prometovanja u zimskim 
    uvjetima, a financijska sredstva za razvoj sustava civilne zaštite za 2016. 
    godinu bila su predviđena  iznosu od 6.000,00 kuna. Postoji i zaključni dio 

gdje je detaljniji opis vezano za zadaće koje moramo kao Općina odraditi prema Zakonu.  
 
Obzirom da se po otvorenoj raspravi, nitko ne javlja za riječ, Predsjedavajući daje na 
glasovanje Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kraljevec na Sutli za 
2016. godinu, te slijedi:  
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ZA= 11 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0 

 
Predsjedavajući konstatira da je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Kraljevec na Sutli za 2016. godinu donesena jednoglasno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

AD.13.  
Donošenje Odluke o vremenskoj regulaciji paljenja i gašenja rasvjete na području 

Općine Kraljevec na Sutli 
 
Predsjedavajući obrazlaže da je zaprimljeno podosta prigovora vezano uz javnu rasvjetu jer 
sustav paljenja i gašenja javne rasvjete ne štima, te se predlaže da se javna rasvjeta pali čim se 
smrači, odnosno vraća se u prvobitno stanje kako je i bilo i gori cijelu noć.  
 
Načelnica: Rasvjeta se nije gasila zato jer se nekome to gasi, već zbog uštede. Nitko nije bio 

       protiv da rasvjeta ne svijetli, nego čisto zbog financijskih sredstava.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući daje na glasovanje donošenje Odluke o vremenskoj 
regulaciji paljenja i gašenja rasvjete na području Općine Kraljevec na Sutli, te slijedi:  
 

ZA= 9 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 2 
 

Predsjedavajući konstatira da je Odluka o vremenskoj regulaciji paljenja i gašenja 
rasvjete na području Općine Kraljevec na Sutli donesena.  

 
U 22:50 sati gosp. Josip Vrabec napušta sjednicu Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli 

te je ukupno prisutno 10 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli.  
 
 

AD.14. 
Izvještaj o prodaji čestica u Komunalnom poduzeću "Zelenjak" d.o.o. Klanjec u kojem 

      Općina Kraljevec na Sutli ima suvlasništvo 18,07% 
 
Predsjedavajući članove Općinskog vijeća obavještava da je direktorica Komunalnog 
poduzeća "Zelenjak" d.o.o. bila pozvana na sjednicu Općinskog vijeća, no nije bila u 
mogućnosti odazvati se pozivu, ali je dostavljen pisani materijal vezan uz prodaju čestica. 
Predsjedavajući čita dostavljeno očitovanje. U privitku je dostavljen i Društveni ugovor gdje 
stoji da Skupština ima pravo donositi Odluke kao što je prodaja čestica. 
 

Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući konstatira da su članovi Općinskog vijeća 
Općine Kraljevec na Sutli na znanje primili Izvještaj o prodaji čestica u Komunalnom 
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poduzeću "Zelenjak" d.o.o. Klanjec u kojem Općina Kraljevec na Sutli ima suvlasništvo 
18,07%. 

 
AD.15.  

Slobodna riječ 
 

Predsjedavajući obavještava članove Općinskog vijeća da su zaprimljene četiri zamolbe za 
dodjelu financijskih sredstava od KUD "Lira" za 90. godišnjicu od osnutka, Kuburaško 
društvo "Ban Toma Erdody" za sudjelovanje na smotri KZŽ, DVD-a Kačkovec za pehare za 
KUP, te DVD-a Kačkovec za izradu majica za djecu. Slijedi rasprava o dostavljenim 
zahtjevima.  
 
Predsjedavajući: U razgovoru s načelnicom usuglasili smo se da bi Općina u ovom momentu 

      Puhačkom orkestru "Lira" izašla u susret s pomoći od 10.000,00 kuna na 
      račun iz onih sredstava koja su namijenjena udrugama. Načelnica je rekla 
      da ima prostora i neka im se pomogne. Predložio bih da se i u buduće 

       svima onima koji slave malo ozbiljnije, a ovo je jedna od ozbiljnijih 
      obljetnica, u Proračunu osiguraju sredstva i da im se pomogne.  

 
Gđa. B.Stipčić Berić: Ja sam sada čitala ove zahtjeve i niti na jednom nije niti približno 

  naveden iznos koji se traži. Molila bih da ljudi koji traže novac, napišu 
  barem opisno troškove i koliko bi to okvirno trebalo novaca jer je 

  ovako vrlo teško reći koliko im dati.  
 
Zamjenik načelnice: Ja bih samo kratko, što se tiče zahtjeva za vatrogastvo. Vatrogasna 

zajednica svake godine ima predviđena sredstva za KUPove za 
organizaciju. Jedan dio toga što oni traže ionako je pokriven iz 
proračuna Vatrogasne zajednice. Hoću da znate kako to funkcionira. 

 
Nakon kratke rasprave, Općinsko vijeće i načelnica suglasni su da se pokroviteljstvo 
najstarijeg vatrogasnog natjecanja potpomogne sa kupnjom pehara i medalja. Slijedi rasprava 
vezano uz zahtjev DVD-a Kačkovec za sufinanciranje nabave majica.  
 
Zamjenik načelnice: Želio bih Vas izvijestiti da je na zadnjoj sjednici Vatrogasne zajednice 

            Općine donesena Odluka da se DVD-u Kačkovec i DVD-u Radakovo 
kupi po 20 majica za svaku ekipu za Županijsko natjecanje koje je ove 
nedjelje. Ako je ovo samo za majice, to je riješeno prošli tjedan. Sutra 
ili preksutra bi trebale doći. 

 
Predsjedavajući konstatira da je potrebno odgovoriti DVD-u Kačkovec u skladu s 
pojašnjenjem zamjenika načelnice. Slijedi rasprava vezana uz zahtjev Kuburaškog društva 
"Ban Toma Erdody".  
 
Načelnica: Kuburaško društvo "Ban Toma Erdody" i DVD Kraljevec se jedini nisu javili na 

       temelju projektne dokumentacije na raspisan natječaj. Za sve postoji jednaka  
procedura, petnaest udruga se javilo, dvije nisu. Kuburaško društvo je predalo        zahtjev 
naknadno. Predvidite iznos jer ovo nema smisla.  
 
Predsjedavajući: Može li im se dati 2.000,00 kuna?  
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Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući konstatira da će se Kuburaškom društvu "Ban Toma 
Erdody" dodijeliti financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.  
 
Nadalje, gđa. Blanka Stipčić Berić obavještava članove Općinskog vijeća da je produžen rok 
za mjeru 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinice lokalne samouprave te daje 
kratke informacije vezano uz natječaj.  
 
Zamjenik načelnice, gosp. Mario Harapin, obavještava sve da je web stranica Općine 
Kraljevec na Sutli u završnoj fazi izrade te će kroz nekoliko dana biti završeno sve po pitanju 
web stranice.  
 
Predsjedavajući: Imam još samo jedno pitanje za načelnicu. Što je sa zapošljavanjem 

      pročelnika? Jesu li otvorene pristigle ponude i zašto nisu? 
 
 
Načelnica: Ponude nisu otvorene zato jer se niste na dva sastanka odazvali. Ponude treba 

       otvoriti, definirajte rok. 
 
Nakon kratke rasprave, zaključeno je da će se u što kraćem roku otvoriti zaprimljene ponude.  
 
 

Zaključeno u 23:29 sati.  
  
 
 
 

              Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća  
                Referent 
 
 

  Ivica Slavec   Antun Hrelja  
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