
 
  
   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 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli održane 07. prosinca 
2017. godine u prostorijama Općine Kraljevec na Sutli. 
 
Počelo u: 18:00 sati. 
 
Nazočni članovi Općinskog vijeća:  Mateja Babić, Marija Bogović, Tomislav Borošak, 
Ivana 

  Grgac, Petra Horvat, Antun Hrelja, Blanka Stipčić 
Berić 
                                                              i Josip Vrabec. 
  
Nenazočni članovi Općinskog vijeća: Ana Kolar, Franjo Koren, Tomislav Križanec. 
 
Ostali nazočni: zamjenik načelnice gosp. Mario Harapin i referent Jedinstvenog 

   upravnog odjela gosp. Ivica Slavec.   
  
Zapisničar: Ivica Slavec. 
  
          Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli, gosp. Antun Hrelja (u 
daljnjem tekstu: Predsjedavajući), pozdravlja sve nazočne, konstatira da je nazočno ukupno 
osmero članova Općinskog vijeća (postoji kvorum), otvara 4. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Kraljevec na Sutli te konstatira da će sve odluke i zaključci biti pravovaljani. Nadalje, 
otvara raspravu o predloženom dnevnom redu, a koji glasi: 
 
1. Verifikacija Zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli; 
2. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kraljevec na Sutli; 
3. Donošenje Odluke o pozivu Državnoj reviziji radi pokretanja izvanrednog terenskog 
    nadzora poslovanja u Općini Kraljevec na Sutli; 
4. Financijsko izvješće o devetomjesečnom poslovanju Općine Kraljevec na Sutli za 2017. 
    godinu, te rasprava po istom; 
5. Rasprava o nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu sa 
    projekcijama za 2019. i 2020. godinu; 
6. Izvješća Načelnice: 
    - o statusu aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora u svrhu "Dječjeg vrtića"; 
    - o promjeni Odluke o plaćama dužnosnika, te Općinskih službenika i namještenika; 
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7. Upoznavanje vijećnika s naplatom komunalne naknade i grobne takse; 
 
 
 
8. Rasprava o prispjelim zahtjevima: 
 
a. DVD Kraljevec na Sutli (djelatnost DVD-a) 
b. DVD Kačkovec (izlet) 
c. DVD Kačkovec (amblemi); 
 
9. Slobodna riječ (pitanja, sugestije, prijedlozi). 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 

AD.1. 
Verifikacija Zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na 

Sutli 
 

Predsjedavajući Zapisnik sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli 
daje na raspravu. Za riječ se javlja gđa. Ivana Grgac. 
 
Gđa. I. Grgac: Ja bih molila da se šesta točka dnevnog reda gdje je načelnica imala 

    Izvješće o dječjem vrtiću, nadopuni, kompletira. Postavljena su neka 
               pitanja koja nisu ovdje navedena. Predložila bih, ako se može malo doraditi. 

 
Predsjedavajući: Jedna mala opaska, svaki vijećnik ima pravo na ispravak, ali samo na svoje 

      izlaganje, ne na ničije drugo. 
 
Gđa. I. Grgac: Ja sam konkretno Vama postavila pitanje kome je u interesu da se dječji vrtić  

              ne otvori u Općini Kraljevec na Sutli, ali  Vaš odgovor na ovo pitanje ja ovdje  
  ne vidim. 

 
Gosp. I. Slavec: Otkloniti ćemo ovaj nedostatak u vidu da ćemo preslušati taj dio pa ćemo 

    dodati u zapisnik.  
 
Gosp. M. Harapin: Na desetoj stranici se nalazi jedna tehnička greška. "Predsjedavajući 

          konstatira da koeficijent za obračun plaće načelnici Općine Kraljevec na 
          Sutli iznosi 1,10." Tu je trebalo stajati "zamjeniku načelnice" 

 
Obzirom da daljnjih primjedbi na zapisnik sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Kraljevec na Sutli nije bilo, Predsjedavajući isti daje na glasovanje, te slijedi: 
 

ZA= 8 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0 
 

Predsjedavajući konstatira da je Zapisnik sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća 
Općine Kraljevec na Sutli prihvaćen jednoglasno uz nadopunu izjave gđe. Ivane Grgac i 

ispravka tehničke pogreške na stranici broj 10, te traži da se za slijedeću sjednicu 
Općinskog vijeća dostavi čistopis zapisnika svim članovima. 
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Predsjedavajući: Prije nego prijeđemo na slijedeću točku dnevnog reda, ja bih volio da Vas  
                             ovdje obavijestim da neke materijale, prema popisu koji ste dobili uz poziv,  
                             nismo dobili. Ne znam da li će nam moći zamjenik načelnice na to  
                             odgovoriti ili ćemo ih morati za slijedeću sjednicu opet prepisati. Ne znam  
                             iz kojeg razloga..kad dođemo do tih točaka, vjerojatno će se zamjenik  
                             očitovati po pitanju zašto ih nismo dobili. Ja imam ovdje urudžbiran zahtjev  
                             od 29.11. da se pripremi dnevni red i kompletna dokumentacija koju smo  
                             tražili. Opet, po ne znam koji put, moram konstatirati da dokumentacija nije  
                             kompletna. Da li je to greška Jedinstvenog upravnog odjela to ćemo čuti. 

 
AD.2. 

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kraljevec na Sutli 
 
Predsjedavajući riječ daje referentu Jedinstenog upravnog odjela, gosp. Ivicu Slavecu, koji 
članovima Općinskog vijeća obrazlaže donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima Općine 
Kraljevec na Sutli. 
 
Gosp. I. Slavec: Zadnja Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Kraljevec na Sutli  
                           donijeli smo 2006. godine. U toj Odluci još uvijek stoji prijevoz pokojnika  
                           što je Zakonom izbačeno, u članku 9. spominje se da Ugovor o komunalnim  
                           djelatnostima sklapa Općinsko poglavarstvo koje je tada bilo još na snazi, a s  
                           obzirom na niz izmjena i dopuna Zakona o komunalnom gospodarstvo bilo  
                           bi vrijeme da se donese nova Odluka o komunalnim djelatnostima koja je  
                           sačinjena u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Pretpostavljam  
                           da ste Odluku pročitali. Nema bitnih promjena u odnosu na staru Odluku.  

    Sve što je novo, usklađeno je sa Zakonom.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući daje na glasovanje Odluku o komunalnim 
djelatnostima Općine Kraljevec na Sutli, te slijedi: 
 

ZA= 8 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 0 
 
Predsjedavajući konstatira da je Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Kraljevec 

na Sutli donesen jednoglasno. 
 

 
AD.3. 

Donošenje Odluke o pozivu Državnoj reviziji radi pokretanja izvanrednog terenskog 
    nadzora poslovanja u Općini Kraljevec na Sutli 

 
Predsjedavajući napominje da postoji obrazloženje te isto čita.  
 
Predsjedavajući: Pošto nismo od načelnice Općine Kraljevec na Sutli do dana današnjega  
                             dobili na uvid dokumentaciju koju smo zatražili 27.06.2017. godine, postoji  
                             urudžbirani dokument, pa je zatim ista dokumentacija zatražena u pozivu za  
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                             2. sjednicu Općinskog vijeća pod točkom 8 dnevnog reda, no ni tada je  
                             nismo dobili, a u poslovanju Općine je sve više nedoumica, odnosno  
                             neobjašnjivih financijskih transakcija sa kojima Općinsko vijeće nije  
                             upoznato, odlučili smo zatražiti pomoć Državne revizije donošenjem  
                             predložene Odluke. Izvod iz članka Poslovnika Općinskog vijeća Općine  
                            Kraljevec na Sutli, članak 55: „Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi  
                           Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna tijela Vijeća,  
                           osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo  
                           određena tijela.“ Izvod iz članka Statuta Općine Kraljevec na Sutli, članak  
                           32.: Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne  
                           samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Kraljevec na Sutli  
                           te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko  
                           vijeće prati financijske tokove lokalne samouprave i obavlja nadzor nad  
                           izvršavanjem proračuna i svrsishodnom uporabom sredstava. Tromjesečno  
                           prima i nadzire financijska izvješća o prilivu sredstava i izvršenim  
                           plaćanjima iz proračuna.“ Da bi mi ispoštovali članak 32. našeg Statuta,  
                           dužni smo na uvid dobiti svu financijsku dokumentaciju koju smo tražili, sve  
                           ugovore u tijeku koje nismo dobili, osim na nagovaranje i na prepucavanje,  
                           dobili smo jedino ugovor o vrtiću nakon što smo se obratili Državnoj upravi.  
                           Stoga predlažemo da se donese slijedeća Odluka o izvanrednom  
                           financijskom nadzoru poslovanja Općine Kraljevec na Sutli za razdoblje  
                           2014.-2017. godine. 
 
Gđa. M. Babić: Zar nije bio nedavno nadzor ili revizija?  
 
Predsjedavajući: Ne, državna revizija nije bila. Da pojasnim dalje. Radi se o slijedećem,  
                              imamo nezavršenu septičku jamu kraj zgrade. Plaćena financijska situacija,  
                              koliko sam uspio čuti, vidio nisam jer materijale nismo dobili. To je broj  
                              jedan. Broj dva, parkiralište kod groblja, ista priča, isto odstojanje. Početo,  
                             navodno su okončane situacije isplaćene, a nije završeno. Ograda groblja i  
                             uređenje groblja također ista priča, isto odstojanje. Potpisan ugovor sa  
                             Zelenjakom, odrađeno pola posla. U ugovoru stoji da se trebala napraviti  
                             ograda, a ograda se sad radi iz drugih sredstava. Znači, opet ista priča i isto  
                             odstojanje i još niz stvari za koje ja, nažalost, nemam odgovor, a vjerujem  
                             da nemate ni vi. Zato tražim da donesemo odluku da dođe revizija i odradi  
                             svoj dio posla pa ćemo onda imati uvid u stanje u našoj Općini i vidjeti  
                             kako to izgleda. Znate da se ni jedan ugovor ne može zatvoriti dok god on  
                             nije završen i napravljena primopredaja objekta zapisnikom koji treba biti  
                             isto predočen Općinskom vijeću. Tako se pokušalo i sa vrtićem, no nažalost  
                             tu smo uspjeli nekome malo omesti račune pa smo to stopirali. Samo da  
                             odgovorim da nitko nije protiv vrtića, ali nismo za takvo samovoljno  
                             postupanje načelnice. Otvorite stranice drugih općina ili gradova pa ćete  
                             vidjeti da ozbiljniji ugovori prvo idu na Općinsko vijeće, te ako  je  
                             suglasno s tim  daje načelnici zeleno svijetlo za potpis takvih ugovora i tu  
                             više problema nema.  
 
Gđa. I. Grgac: Ugovor je potpisan za vrijeme prošlog vijeća. Ovdje je postojala  
                         dokumentacija. Da li je netko uzeo tu dokumentaciju i prolistao je? Ovdje su  
                         bila ta izvješća koja vi sad tražite i za koja kažete da nisu bila ovdje prisutna.  
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                         Imali smo pet fascikala ovdje na stolu i mislim da ste ih svi vidjeli. Da li ih je  
                         netko uzeo, sjeo i pogledao? Ja sam za da se stvari „pošlihtaju“, ako treba doći  
                         revizija, nek dođe revizija, ali činjenica je ta da su dokumenti stajali ovdje na  
                         stolu. Da li je netko uzeo te dokumente u ruku i prolistao da može reći da oni  
                         nisu bili ovjde, mi ih nismo vidjeli, oni ne postoje.  
 
Gđa. B. Stipčić Berić: To nije bilo ni vrijeme, ni mjesto na vijeću da se to lista. Ovo mi je  
                                      veća žalost da veće žalosti ne može biti, ali u onom momentu ja ne  
                                      znam što je bilo na stolu. Ja se sjećam da je Mateja rekla da će nama  
                                      načelnica pročitati izviješće, a ne da nam daje dokumente.  
 
Gđa. I. Grgac: Da li je netko ostao poslije toga? Ne možemo reći da nešto nije postojalo kad  
                          smo svi vidjeli da je to bilo tu.  
 
Nakon završene rasprave, Predsjedavajući daje na glasovanje Odluku o  pozivu Državnoj 
reviziji radi pokretanja izvanrednog terenskog nadzora poslovanja u Općini Kraljevec na 
Sutli, te slijedi: 

ZA= 6 PROTIV= 0 SUZDRŽAN= 2 
 

Predsjedavajući konstatira da je Odluka o pozivu Državnoj reviziji radi pokretanja 
izvanrednog terenskog nadzora poslovanja u Općini Kraljevec na Sutli donesena. 

 
AD.4. 

Financijsko izvješće o devetomjesečnom poslovanju Općine Kraljevec na Sutli za 2017. 
    godinu, te rasprava po istom  

 
Predsjedavajući napominje da je u prosincu već trebala biti rasprava o rebalansu Proračuna 
koji je davno trebalo donijeti te da se sada trebao donositi Proračun za 2018. godinu, a ne 
devetomjesečno izvršenje koje je najkasnije trebalo biti u mjesecu listopadu. Nakon kratkog 
izlaganja, otvara raspravu te traži da se gosp. Prektarića upozori da na posljednjoj stranici 
bude izraženo u postotcima koliko se potrošilo u odnosu na planirano.  
 
Gđa. M. Bogović: Pozicija 372 – naknade građanima i kućanstvima, ostale naknade  
                               građanima i kućanstvima iz Proračuna. Što ulazi u to? U novcu je  
                               61.650,00 kuna i u naravi 69.669,00 kuna.  
 
Predsjedavajući: To je u posebnim rashodima pod pozicijom 500. U novcu pomoć socijalno  
                              ugroženim obiteljima potrošeno je 13.050,00 kuna. To Vam je ista pozicija  
                              500, 501 i 503 i ova 505 i 507. Zbraja se sve zajedno - pomoć socijalno  
                              ugroženim obiteljima u novcu, za elementarne nepogode, u nocu pomoć  
                              rodiljama, u nocu stipendija učenicima i studentima i prijevoz umrlih osoba  
                              na obdukciju. 3722 pozicija u novcu je sufinanciranje prijevoza učenicima i  
                              studentima i naknade građanima u kućanstvima u naravi. Probajmo  
                              analizirati stavke koje su znatno prekoračene.  
 
Gđa. M. Bogović: Usluge promidžbe i informiranja?  
 
Predsjedavajući: Gosp. Slavec, to je pozicija 135 u posebnom dijelu. Molimo karticu sa  
                              ispisom svega što je utrošeno po toj poziciji. Prekoračeno su usluge  
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                              ukrašavanja i kićenja povodom praznika. Znači, već je sad prekoračeno, a  
                              još nismo nakitili za Božić.  
 
Gđa. B. Stipčić Berić: 3434 – ostale nespomenute financijski rashodi, 47.000,00 kuna, a  
                                      predviđeno je 9.800,00 kuna. Pozicija 174 je to. 
 
Predsjedavajući: Molim da se analitička kartica dostavi. Koji su to nespomenuti financijski  
                              rashodi? Predviđeno 10.000,00, a potrošeno je 47.980,00 kuna. Pozicija  
                             214 – javna rasvjeta, tu znamo za što je utrošeno. Preskočena je za 3.000,00  
                              kuna za 9 mjeseci. To molim isto da se isprinta da vidimo koliko smo javnu  
                              rasvjetu održavali.  
 
Gđa. I. Grgac: Naknade za prijevoz na posao i s posla?  
 
Predsjedavajući: Mogu pretpostavit da nam tu ulaze vjerojatno javni radovi. Nisam siguran  
                              pa isto molim karticu za to – pozicija 116. Što se tiče vrtića, to se baš ne  
                              može predvidjeti, ali BAMBI je skočio. 91.000,00 kuna za 9 mjeseci.  
 
Gđa. B. Stipčić Berić: Pozicije 247 – kapitalni projekti, izgradnja i pojačano održavanje  
                                     nerazvrstanih cesta. Imamo 430.000,00 kao predviđeno i to  
                                     pretpostavljam da je projekt, ali onda imamo dolje opet izgradnja  
                                     nogostupa i odvodnje i opet su to nekakve ceste. Ako je tu planirano  
                                     400.000 ,00 iz onog projekta, na što je utrošeno 24.000,00 kuna?  
 
Predsjedavajući: Gosp. Slavec, pozicija 247 – analitička kartica.  
 
Gđa. B. Stipčić Berić: Društvo naša djeca nije dobilo još ni jednu kunu, a ima i još drugih  
                                      udruga koje nisu dobile novac.  
 
Predsjedavajući: Zamjeniče, molimo pismeni odgovor na ovo pitanje. 
 
Gosp. M. Harapin: Činjenica je da je sve vezano uz natječaj trebalo biti odrađeno u 3., 4.  
                                  mjesecu, ali Povjerenstvo to nije odradilo i otegnulo se skroz do 9.  
                                  mjeseca. Da je bilo odrađeno na vrijeme, kroz godinu bi se vjerojatno  
                                  pronašlo financijskih sredstava.  
  

Obzirom da daljnjih pitanja nije bilo, Predsjedavajući konstatira da se Financijsko 
izvješće o devetomjesečnom poslovanju Općine Kraljevec na Sutli za 2017. godinu prima 
na znanje s time da se svim članovima vijeća dostave analitičke kartice koje su tražene. 

 
AD.5. 

Rasprava o nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu s 
    projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

 
Predsjedavajući napominje da primljena dokumentacja nije kompletna jer uz Prijedlog 
Proračuna Općine Kraljevec na Sutli za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
idu i Planovi i Programi koje načelnica nije dostavila te čita članovima Općinskog vijeća 
svoje očitovanje na primljenu dokumentaciju 17.11.2017.godine. 
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Predsjedavajući: Mi smo svi skupa dobili samo brojke, a kroz te brojke Vi ne možete vidjeti  
                              u određenim pozicijama što načelnica zaista namjerava raditi. Mene  
                              zanimaju konkretno da li će to u poziciji npr. školstvo biti igralište ili će to  
                              biti nešto drugo, ako je to komunalna infrastruktura zanima me koje ceste i  
                              gdje će se raditi i koliko metara ili kilometara. Znači, to su planovi i  
                              programi u kojima pišu detalji i to nismo dobili. Zato danas ovdje  
                              vjerojatno nema i zapisnika o komunalnom odboru, jer je na sastanku bilo  
                             rečeno koje ceste bi trebale imati nekakav prioritet. Mislim da ćemo to na  
                             vijeću tražiti amandmanom da se decidirano kaže koje ceste, koja je  
                             kvadratura i redoslijed kako će se izvršavati bira načelnica, ali ne može  
                             birati koje ceste. To donosi Općinsko vijeće svojom odlukom. Da bi vijeće  
                             lakše moglo donijeti takvu odluku, postoje odbori koji bi trebali nama sve  
                             prirediti, a mi to blagoslovimo na vijeću. Drugim riječima, to će biti  
                             sastavni dio Proračuna. Tako bi to trebalo funkcionirati. Načelnica se 
poziva  
                             na transparentnost, na suradnju, a o suradnji nema ni s. Danas možemo  
                             govoriti samo o brojkama. Proračun je napuhan. Realizacija proračuna je  
                             oko dva milijuna i dvjesto, tristo tisuća koliko vidim iz ovoga. Nadovezati  
                             ću se na ono što je gđa. Blanka rekla da se neke stavke moraju „napuhnuti“  
                             i da se moraju imati nekakva sredstva na tim pozicijama, jer ako bi ušli u  
                             nekakav program da možemo to normalno odraditi. Ako nemamo otvorenu  

      poziciju, i ako nemamo na njoj nikakvih sredstava, onda je to već problem.  
 
Gđa. B. Stipčić Berić: Mi vrlo lako možemo postići taj Proračun i to samo na jednom  
                                      natječaju preskočiti ga, ali u slučaju da se krene jer ja Vam konkretno  
                                      mogu reć što treba napraviti, samo mene to nitko ne pita. Treba  
                                      pripremiti dokumentaciju sad, jer kad se objavi natječaj, ti više to ne  

   stigneš.  
 
Predsjedavajući: Ja vas molim da za slijedeću sjednicu u pisanom obliku pripremite točno iz  
                             pozicija koliko će se skidati i u koje pozicije će se staviti. Tako to treba  
                             izgledati da bi mogli razgovarati o Proračunu. Znači, sve pisati u obliku  
                             amandmana, o amandmanu na vaše traženje će se glasati, a načelnica će u  
                             prvom dijelu odgovoriti da li ga prihvaća ili ne prihvaća, ako ga ne prihvaća  
                             glasovat ćemo i on će se uvrstiti u Proračun Općine. Danas je malo teško  
                             govoriti jer nemamo plana što je načelnica ovim svojim „ciframa“ htjela.  
                             Da to imamo, vjerojatno bi jednu veliku raspravu već danas mogli odraditi.  
                             Ja se nadam da će zamjenik prenjeti načelnici i da se to brzo dostavi jer je to  
                             sastavni dio Proračuna. Mi naš prijedlog Proračuna moramo donijeti do  
                             kraja ove godine, što znači da ćemo se mi još najmanje dva puta sresti.  
 
Nakon rasprave, Predsjedavajući konstatira da se od Načelnice traži da dostavi planove 

i programe. 
 

AD.6. 
Izvješća Načelnice:  

 
- o statusu aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora u svrhu "Dječjeg vrtića" 
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Predsjedavajući obavještava članove Općinskog vijeća da su zaprimili prijedlog aneksa 
Ugovora za zakup poslovnog prostora u svrhu dječjeg vrtića, te otvara raspravu.  
 
Gđa. M. Bogović: Načelnica je prošli put rekla da su odustali, sad se ovaj aneks pojavio u  
                               zadnji momenat. Bilo je rečeno da su troškovi ulaganja oko sto tisuća  
                               kuna, sad je to sto osamnaest tisuća. Piše da su samo radovi,  
                               pretpostavljam da je bez materijala. To nije troškovnik što smo mi tražili.  
                               Po mom mišljenju, nema se smisla više prepucavati. U ugovoru stoji da je  
                               najam po m2 35 kuna, međutim u ovom aneksu to se više nigdje ne  
                               spominje i to su izbacili van. Kompletna cifra je tri tisuće osamsto pedeset  
                               četiri kune. Računao se samo unutarnji prostor. Zadnji put nije nitko imao  
                               primjedbu na cijenu m2 koliko ja znam.  
 
Predsjedavajući: Ja ovdje imam prijedlog aneksa gosp. Slaveca koji je napisan prama  
                             zapisniku sa sastanka. Sad bi puno lakše razgovarali da nam je dostavljen  
                             zapisnik sastanka koji smo imali. Ja sam tražio taj zapisnik i nisam ga  
                             dobio. Molim za slijedeću raspravu da se taj zapisnik dostavi svim  
                             vijećnicima. Zapisnik je bio vođen i mi smo ga trebali dobiti da bi puno  
                             lakše sad razgovarali.  
 
Gđa. B. Stipčić Berić: Tamo nije bilo točno definirano, pisalo je 110m2 unutarnjeg prostora i  
                                     40m2 vanjskog prostora. Sve je bilo predočeno kao vanjski prostor, a  
                                     najamnina je 35 kuna i sad kad se to zbroji i pomnoži dobije se 5.800.  
                                     Sad su maknuli vanjski prostor i samo za unutarnji su si napisali 3.800.  
                                     Ako oni ograđuju vanjski prostor, mislila sam da će stavit nižu cijenu  
                                     jer kako je ono tamo bilo sročeno, tako se i izračunalo jer je pisalo da  
                                     se poslovni prostor sastoji od unutarnjeg i vanjskog. Razumijem da se  
                                     ne može vanjski prostor uzeti jednako kao i unutarnji, ali onda bi  
                                     trebalo definirati cijenu vanjskog prostora. U obračunu je taj prostor  
                                     izostavljen.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući konstatira da se načelnica Općine zadužuje da 

da izraditi aneks ugovora kod određene pravne službe i s njim upozna vijeće prije 
potpisivanja, s time da su uključene primjedbe. 

 
- o promjeni Odluke o plaćama dužnosnika, te Općinskih službenika i namještenika 

 
Predsjedavajući: Pošto načelnice nema, Odluku koju smo donijeli za plaće dužnosnika, te  
                              Općinske službenike i namještenike, načelnica je samovoljno promijenila.  
                              Plaće nisu dobivene prema Odlukama koje smo mi donijeli, nego ih je  
                              načelnica samovoljno promijenila. Ja sad detalje ne znam, načelnice nema.  
                              Neka nam to dostavi. Pozivala se da predloži koeficijente za službenike i  
                              namještenike što ona nije odradila i to ste primijetili, nakon toga smo tu  
                              donijeli Odluku da ostajemo na osnovici koju je uvjetovala i donijela  
                              država. Za nju je ostala Odluka koju smo donijeli, a za službenike i  
                              namještenike ju je mijenjala jer su dobili umanjenu plaću. Molim preslike  
                              svih plaća za slijedeći puta za vijeće. Osnovice i koeficijente za sve  
                              djelatnike koji su zaposleni u Općini.  
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Gosp. M. Harapin: Što se toga tiče, kad se to donosilo, izglasali ste 1,10, ali ne sjećam se da  
                                  je negdje bilo spomenuto onih 50% jer sam volonter. Nakon toga, u  
                                  Odluci piše da je iznos 50% od te naknade. Sad me zanima jeste donijeli  
                                  tu Odluku ili niste? Ja tu Odluku ovjde nisam čuo. Tko je to promijenio?  
                                  Na toj Odluci koja je na web stranici, stoji vaš potpis.  
 
Predsjedavajući: Vjerojatno je ispalo isto kao i kod prethodnog zamjenika, to je greška. Ja  
                              sam za to da ostane koeficijent 1,10 i da se ne dira po tome ništa. 
 
Nakon rasprave, Predsjedavajući konstatira da će se daljnja rasprava o toj točki održati 

u prisustvu načelnice. 
 

AD.7. 
Upoznavanje vijećnika s naplatom komunalne naknade i grobne takse 

 
Predsjedavajući riječ daje referentu Jedinstvenog upravnog odjela, gosp. Ivicu Slavecu, koji 
daje članovima Općinskog vijeća popis dužnika komunalne naknade i grobne takse.  
 
Predsjedavajući: Jesu li pokrenute tužbe za ove velike dužnike?  
 
Gosp. I. Slavec: Jesu, poslane su ovrhe.  
 
Gđa. I. Grgac: Što je s ovima koji su umrli?  
 
Gosp. I. Slavec: Potrebno je provjeriti tko je naslijedio imovinu jer taj koji nasljeđuje  
                            imovinu, nasljeđuje i dug. Ako je nasljedstvo u korist Općine,  
                            morati će se posebnom Odlukom otpisati ta dugovanja. Žalosno je što je to  
                            zakonodavac omogućio, a to je vrtlo nespretno. Ako vide da na ostavinskoj  
                            raspravi umrla osoba iza sebe ima veliki dug, svi se odriču u korist lokalne  
                            jedinice i to onda pripada Općini i Porezna uprava tereti Općinu za  
                            kompletan dug.  
 
Predsjedavajući: Koliko sam uspio pogledati, pilana ne plaća komunalnu naknadu. Gdje je  
                              tu pilana? Upozoravao sam na to prije godinu dana, a imaju tisuću kvadrata  
                              poslovnog prostora. Molim povratnu informaciju u pisanom obliku. 
 
Gđa. M. Bogović: Zašto je Općina sama sebi dužna 700 kuna za grobnu naknadu?  
 
Gosp. I. Slavec: To je slučaj kad se grobno mjesto ne prihvaća kao nasljedstvo, nego se  
                            prepušta Općini. 
 

Predsjedavajući konstatira da je Općinsko vijeće upoznato s  Popisom dužnika za 
komunalnu naknadu i grobnu taksu. 

 
AD.8. 

Rasprava o prispjelim zahtjevima 
 
Predsjedavajući obavještava članove Općinskog vijeća da je zaprimljeno nekoliko zahtjeva, te 
slijedi rasprava o istim. Prvi takav zahtjev je zahtjev DVD-a Kačkovec za doznaku 
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financijskih sredstava za izradu amblema. 
 
Gosp. M. Harapin: Koliko ja znam oni imaju ambleme, ali traže sredstva da ih naprave puno  
                                 da bi ih mogli dijelit okolo. Tako sam ja to shvatio.  
 
Predsjedavajući: Traže financijska sredstva u iznosu od 5.850,00 kuna.  
 
Gosp. M. Harapin: Ali uz to traže još i izradu majica. Prošli put kad su bili na županijskom  
                                 natjecanju, VZO je financirao nabavu majica i za DVD Kačkovec i za  
                                 DVD Radakovo. Znači, oni su za županijsko natjecanje bili kompletno  
                                 obučeni.  
 
 
Gđa. B. Stipčić Berić: Upravo si rekao ono o čemu je problem kod tih majica. Na majicama  
                                      piše VZO. Da ne budem zlobna, ja samo molim da nam se kaže koliko  
                                      je potrošeno na trenirke za DVD Radakovo kad su bili prvi na  
                                      županijskom natjecanju?  
 
Gosp. M. Harapin: Nemam ja tu informaciju.  
 
Predsjedavajući: Molim analitičku karticu za poziciju vatrogastva. 
 
Gosp M. Harapin: Proračun VZO je ovu godinu znatno manji nego prošlu godinu. DVD  
                                Kačkovec i DVD Radakovo dobili su svaki po 18.000,00 kuna, naspram  
                                drugih koji su dobili oko 5.000,00, 6.000,00 kuna. Većinom su dobili na  
                                ime toga o čemu govorimo, znači rad s djecom. Sav višak koji je bio, išao  
                                je za rad s djecom za DVD Kačkovec i DVD Radakovo. S time da se  
                                svaku godinu financira i sufinancira odlazak na more tjedan dana. DVD  
                                Radakovo je to koristilo samo jednom, dok DVD Kačkovec to koristi  
                                svaku godinu i meni je drago da idu i da ih možemo poslati. Zato nije  
                                lijepo da sad netko kaže da preferiramo jedne ili druge.  
 
Predsjedavajući napominje da je DVD Kačkovec podnio još jedan zahtjev kojim se traže 
financijska sredstva za odlazak podmladka na jednodnevni izlet u vodeni park Aqua Vive 
Krapinske Toplice te predlaže da se za djecu dodijeli 1.300,00 kuna što je jednoglasno 
prihvaćeno. Vezano uz zahtjev za financijska sredstva za izradu amblema, zauzet je stav da će 
se isti razmatrati nakon Nove godine.  
 
Nadalje, Predsjedavajući otvara raspravu vezano uz zahtjev za doznaku financijskih sredstava 
DVD – u Kraljevec  na Sutli kojem tijekom 2017. godine nisu dodjeljivana financijska 
sredstva. Financijska sredstva traže se u iznosu od 8.000,00 kuna koja bi se utrošila za 
uređenje unutrašnjosti vatrogasnog doma te za vatrogasna vozila.  
 
Predsjedavajući: Moj prijedlog je da Kraljevcu odobrimo barem 5.000,00 kuna.  
 
Gosp. M. Harapin: DVD Kraljevec iduću godinu ima 90-godišnjicu. Mislim da bi to trebalo  
                                 predvidjeti za sljedeću godinu jer je Općina do sada svima bila  
                                 pokrovitelj.  
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Predsjedavajući: Zadnji put smo dogovorili da za godišnjicu Lire damo 10.000,00 kuna,  
                              neka to pravilo ostane i za dalje bez obzira tko će obilježavati godišnjicu.  
 
Nakon kratke rasprave, Predsjedavajući daje na glasanje prijedlog da se DVD-u Kraljevec na             
Sutli dodijele financijska sredstva u iznosu od 5.000, 00 kuna, te slijedi: 
 

ZA = 6 PROTIV = 0 SUZDRŽAN = 2 
 

Predsjedavajući konstatira da će se DVD-u Kraljevec na Sutli dodijeliti financijska 
sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 
 
 

AD.9.  
Slobodna riječ  

 
Gđa. M. Bogović: Po pitanju socijalnog vijeća, imali smo sastanak 10.11. i donijeli smo neke  
                               Odluke, međutim do dana današnjega niti jedna „cifra“ nije se isplatila.  
                               Još vam hoću nešto napomenuti po pitanju transparentnosti, vidjeli smo na  
                               socijalnom vijeću da je Krunoslavu Kolaru isplaćeno 2.000,00 kuna iz  
                               pozicije socijale. Nije nitko protiv, ali neke stvari se moraju odraditi kak  
                               spada. Ne vidimo ni gdje je isplaćen video zid. Ja sam tražila načelnicu da  
                               vidimo tko je u prvih šest mjeseci dobio pomoć da nebi bilo da je netko  
                               dobio dvaput, a netko ni jedanput. 
 
Predsjedavajući: Želio bih da u zapisnik uđe da se do slijedećeg vijeća dostavi zapisnik sa  
                              sastanka s predstavnicima dječjeg vrtića „BAMBI“ i zapisnik sa  
                              komunalnog odbora. Ta dva zapisnika nismo dobili u prilogu i molim da su  
                              sastavni dijelovi slijedeće dokumentacije koja će se proslijediti općinskom  
                              vijeću.  
 
Gosp. T. Borošak: Koliko košta priključak električne energije koji traži Bojan?  
 
Gosp. I. Slavec: Oko 1.600,00 kuna za kw. Znači, oko 10.000,00 kuna. 
 
 

Obzirom da daljnjih pitanja nema, Predsjedavajući zaključuje sjednicu te se svima 
zahvaljuje na suradnji. 

 
 
 

Zaključeno u 20:35 sati. 
  
 
 
 

              Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća 
                Referent 

11 
 



 
  Ivica Slavec   Antun Hrelja  
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