
 IZVOD IZ ZAPISNIKA 

Sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 26.02.2021. 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-

05/21-01/3, Ur.broj:2109-06-21-01 od 19.02.2021. godine. 

 

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

Kolarić, Tomica Strahija, Snježana Pongrac, Zlata Tota, Borislav Čevizović, Margareta 

Zadravec, Božidar Fajić, Mladen Taradi  i Zlatko Ružić. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, zamjenik načelnika Mladen Čavlek, djelatnici Silvija Habuš, 

Romana Kovač i Robert Balent. 

 

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

vijećnika. 

 

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

u 18,01 sati otvorio aktualni sat, te je napomenuo da se zbog mjera skrati aktualni sat i da se 

postavljaju kratka i sažeta pitanja. 

Božidar Fajić je rekao kako nije dobio odgovor na pitanje koliko je plaćeno za udruge i za 

Društveni dom Sveti Juraj u Trnju koji još nije gotov. 

Načelnik odgovara da se u rebalansu točno vidi koliko sredstava je isplaćeno udrugama, a za 

Društveni dom je rekao da se trenutno radi veći zahvat – naručena je izrada kuhinje, probila je 

vlaga pa treba i to sanirati. Naručena je promjena stolarije, radi se fasada. 

Na pitanje za podrumski dio, načelnik odgovara da ima drugih prioriteta gdje treba uložiti. 

Božidar Fajić dodaje da treba sanirati pod i promijeniti vrata. 

Margareta Zadravec ističe da je u čl.11. Statuta navedena mogućnost suradnje sa drugim 

jedinicama lokalne samouprave zbog zajedničkog obavljanja pojedinih poslova, osobito u 

svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, te ju 

zanima da li je općina ostvarila takvu suradnju i koliko je sredstava dobila? Zatim je pitala za 

isplatu štete od mraza i za izvješće povjerenstva. 

Miljenko Horvat odgovara da nismo surađivali sa drugim JLS, jer možemo samostalno 

realizirati projekte. Zatim je rekao da Općina nije imala utjecaj na podjelu štete od mraza. 

Mladena Taradi zanima zašto je proračunom predviđeno 550.000 kn za izradu autobusne 

stanice, odnosno zašto se ta sredstva nisu utrošila za stambenu zonu Istok, te koji su 

argumenti za gradnju (koliko ljudi putuje autobusom)? 

Načelnik odgovara da je mjesni odbor inzistirao da se napravi autobusna stanica, a moramo je 

izmaknuti s ceste. Što se tiče stambene zone Istok – sva gradilišta su prodana. 

Nastavio je Mladen Taradi i zatražio zapisnik mjesnog odbora u kojem piše da traže 

autobusnu stanicu. Oni su tražili da se napravi autobusno stajalište. 

Na pitanje Borislava Čevizovića, da li se načelnik želi kandidirati u sljedećem mandatu, 

načelnik odgovara da se namjerava kandidirati. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 18,08 sati zaključuje aktualni sat. 

 

Predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 30. sjednice, koji je usvojen sa 7 glasova 

ZA i 5 suzdržana. 

 

Nakon usvajanja daje na usvajanje dnevni red koji glasi: 



DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec, 

2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, 

3. Prijedlog odluke o donošenju  I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

poduzetničke zone u Palinovcu, 

4. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Instalacija plina i 

centralnog grijanja u Društvenom domu u Hodošanu“, 

5. Prijedlog odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području 

Općine Donji Kraljevec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja 

nužnih epidemioloških mjera, 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji 

Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2020.g., 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području 

Općine Donji Kraljevec za 2020.g., 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina u 2020.g., 

9. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2020. godini, 

10. Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta, 

11. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Margareta Zadravec i Zoran Strahija. 

Predsjednik daje na usvajanje Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Donji Kraljevec. „Za“ je glasalo 10 vijećnika i 2 „suzdržano“. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće je sa 10 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ prihvatilo IV. izmjene i dopune 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o donošenju  I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

poduzetničke zone u Palinovcu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlg odluke o donošenju  I. izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja poduzetničke zone u Palinovcu. „Za „ je glasalo 8 vijećnika, 3 „protiv“ i 1 

„suzdržano“. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Instalacija plina i 

centralnog grijanja u Društvenom domu u Hodošanu“ 

 



U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Zlatko Ružić i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Instalacija plina i centralnog grijanja u Društvenom domu u Hodošanu“ „Za“ je glasalo 12 

vijećnika, te predsjednik konstatira da je prijedlog usvojen jednoglasno. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih objekata na području 

Općine Donji Kraljevec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom uvođenja nužnih 

epidemioloških mjera 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Božidar Fajić, Borislav Čevizović, Mladen Taradi 

i Margareta Zadravec. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog odluke o mjerama pomoći vlasnicima ugostiteljskih 

objekata na području Općine Donji Kraljevec kojima je privremeno obustavljen rad prilikom 

uvođenja nužnih epidemioloških mjera, koji je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji 

Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2020.g. 

 

Nazočni vijećnici su uz 11 glasova „za“ i 1 „suzdržani“ usvojili Prijedlog zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2020.g. 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području  

Općine Donji Kraljevec za 2020.g. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Donji 

Kraljevec za 2020.g. usvojen je sa 9 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina u 2020.g. 

 

Općinsko vijeće je uz 8 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ prihvatilo Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2020.g. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2020. godini 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Donji Kraljevec u 2020. godini usvojena je sa 8 glasova “za“ i 4 „suzdržana“. 

 

 

TOČKA 10. 

 Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta 

 

Općinskog vijeće jednoglasno je odlučilo da se kupi zemljište za potrebe proširenja groblja 



Sveti Juraj u Trnju. 

 

TOČKA 11. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Miljenko Horvat se osvrnuo na Rješenje Državnog odvjetništva, Ured za suzbijanje korupcije 

i organiziranog kriminaliteta koje su dobili i vijećnici,  u kojem se svi kazneni elementi 

odbacuju. 

Zoran Strahija ističe da načelnik može poduzeti korake protiv lažnih optužbi. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 18,37 sati završio sjednicu. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

 


