
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 14.09.2021. godine sa 

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

Kolodvorska 52D. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Taradi, pozivom broj: Klasa:021-

05/21-01/22, Ur.broj:2109-06-21-02 od 09.09.2021. godine. 

  

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Mladen Taradi, Zlatko Ružić, Branko Međimurec, Paula 

Markati, Jurica Purić, Zoran Strahija, Mladen Čavlek, Vladimir Sabol, Božidar Kolarić, 

Tomica Strahija, Damir Far, Snježana Pongrac i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, djelatnici Ivona Lepen, Romana Kovač, Robert Balent i Silvija 

Habuš, te predstavnici javnog priopćavanja. 

Sjednici je također prisustvovala Margareta Zadravec. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 13 

vijećnika. 

 

Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, Mladen Taradi je 

u 19,01 sati otvorio aktualni sat. 

Zoran Strahija je uputio molbu predsjedniku vijeća - na prošlom aktualnom satu mi je za 

vrijeme mojeg izlaganja dobacivano od strane kolega iz hdz-a da lažem, da mi se uzme riječ, 

da sam bijesan... 

Da sam bio bijesan vjerojatno vikao, bacao namještaj, radio scene, ali ništa od toga nisam 

učinio nego sam mirno izlagao svoje argumente. 

Da bi mi se oduzelo pravo govora trebao sam povrijediti poslovnik što očito nisam učinio pa 

savjetujem da pojedini vijećnici prouče poslovnik OV. 

Da sam lagao, onda bi vjerojatno glavna akterica ove sramote reagirala i demantirala me. Ali 

pošto to nije učinila, očito je da sam govorio istinu. Čak naprotiv, svojim kasnijim izjavama se 

još više izblamirala i samu sebe ocrnila. 

Stoga molim predsjednika OV da sačuva i ono malo digniteta što je ostalo ovom OV i zaštiti 

bilo kojeg vijećnika od neumjesnih i nekorektnih dobacivanja ma s koje strane dolazilo i da 

osigura svakom vijećniku uvjete da ostvari svoja prava i obaveze u OV. 

I htio bih rasčistiti još jednu stvar. Iz medija smo imali priliku vidjeti da je Snježana Pongrac 

izjavila da je na prošlom vijeću s moje strane bilo spomenuto da je ona sad dio kriminalne 

organizacije. Obratio bih se kolegama vijećnicima iz hdz-a kojima bude sad možda ovo što ću 

reći malo neobično. Obratio se njima čisto da ih zaštitim od nevjerojatnih izjava Snježane 

Pongrac. Niti u jednom trenutku svojeg izlaganja nisam izrekao konstrukciju "kriminalna 

organizacija" nego sam njezin postupak okarakterizirao kao "politički kriminal" koji je 

nažalost nekažnjiv i moralno je upitan te sam usporedio Snježanu Pongrac s jadnim likovima 

kao što su Milanka Opačić, Saucha i drugi... Na sreću, sve sjednice OV su tonski snimane i 

vodi se zapisnik u koji sam tražio da se pismeno uvede moje izlaganje i vrlo lako se provjeri 

istinitost mojih tvrdnji. Od Snježane Pongrac smo već navikli na laž i manipulaciju i sigurno 

neću sebi dozvoliti da me osobe kao što je ona pokušaju ocrniti i prikazati me takvim kao što 

je ona: lažljivka i prevarantica. 

Mladen Taradi odgovara da je dobro da se potegnulo pitanje, i ja sam htio upozoriti na 

vrijeđanja, na prošloj sjednici je bilo vrijeđanja vijećnice osobno.  

 

Zatim Zoran Strahija postavlja pitanje predsjedniku OV, koji je ujedno i predsjednik OO HDZ-



a - na prošlim lokalnim izborima u kampanji Vaše stranke na općinskoj razini korišteni su 

plakati kojima tvrdite da su određeni radovi koje je financirala Općina neprimjereni i preskupi. 

Tvrdeći da su preskupi insinuirate da imate saznanja da radovi i procedura ugovaranja poslova 

nisu odrađeni po zakonu. 

U prilog toj tvrdnji idu i izjave Zlatka Ružića  sa sjednice MO Hodošan održane u 6 mj. gdje 

on tvrdi da ima saznanja da načelnik zadnjih 8 godina odabire najskuplje izvođače za radove 

na području Općine te da sumnja da se za namještanje tih poslova dijele provizije!? 

Moje pitanje Vama glasi: dali ćete sada kada ste u poziciji vlasti istražiti poslovanje Općine i 

općinskog načelnika, kako ćete to učiniti i kojim mehanizmima, a ako to nećete učiniti zašto 

nećete to učiniti? 

Jedan mali savjet: ako ćete pročešljati poslovanje Općine svakako u svoj tim uključite i 

Snježanu Pongrac, ona je tokom četiri godine obnašala dužnost donačelnice Općine pa Vas 

sigurno može usmjeriti i savjetovati u kojem smjeru istraživati. A na kraju, krajeva tokom 

predizborne kampanje ona sama je na sav glas govorila, citiram: Da je hdz izgradio nadstrešnice 

na tržnici i groblju u Hodošanu sigurno bi bile barem tri puta skuplje. 

Predsjednik odgovara da se na aktualnom satu pitanja podnose načelniku i stručnim službama. 

Što se tiče predizborne kampanje, bilo je svačega. Nikada nismo raspravili izgradnju tržnice u 

Donjem Kraljevcu – koliko smo uložili i koliko smo dobili, a isto tako i za grobnu kuću u 

Hodošanu. 

Miljenko Horvat objašnjava da smo imali prijave na proračunsku inspekciju i krim policiju, 

nije bila pronađena ni jedna greška, dobili ste zapisnike nadzora na uvid.  

Zoran Strahija ima repliku – žalosno što ste iskoristili tuđe plakate za svoju kampanju, a 

Mladen Taradi odgovara da ih nisu ljudi izabrali da se bave s time, već da nešto radimo. 

Na pitanje Branka Međimurca što je poduzeto za proširenje stambene zone Istok, načelnik 

odgovara da se na mjesnom odboru dosta raspravljalo o tome što treba poduzeti. Imamo 

problem s vlasnicima koji trebaju prodati zemljište za cestu. 

Snježana Pongrac je rekla da zahvaljuje na svim upućenim riječima, plakatima i porukama. Ja 

sam govorila o održavanju groblja, a ne o grobnoj kući. Zatim postavlja pitanje načelniku 

zašto je zapušten voćnjak kojeg je do sada obrađivala Katarina Horvat? 

Načelnik odgovara da je DORH oduzeo voćnjake zbog neplaćanja zakupa. 

Mladen Čavlek ističe da treba staviti grijanje u Dom kulture u Svetom Jurju u Trnju, a 

načelnik odgovara da će se prije zime staviti zidne grijalice. 

Jurica Purić postavlja pitanje kakav je status kućama i dvorištima u kojima nitko ne živi, 

odnosno ruševnim kućama? Miljenko Horvat odgovara da općina nema ingerenciju nad 

privatnom imovinom, osim ako ugrožava živote. 

Robert Balent objašnjava da se za kuće gdje se zna vlasnik, šalju opomene. U fazi rušenja se 

zove inspektor kako bi izdao nalog za rušenje. Urušene kuće smo već zbrinjavali. 

Damira Fara zanima zaštita od buke u Donjem Hrašćanu? 

Načelnik odgovara da je bilo obećano 2013.g. da će se napraviti zaštitni zid, od tada nisu ništa 

napravili. 

Branko Međimurec pita kako je prošao ljetni kamp kojeg je provodio Puhački orkestar, te veli 

da ima saznanje da je predsjednica dala ostavku, i da li će sada Donji Kraljevec ostati bez 

puhačkog orkestra? Na što je načelnik odgovorio da je kamp dobro prošao, a da drugo pitanje 

nije za njega već za nekoga iz Puhačkog orkestra. 

Zoran Strahija drugo pitanje postavlja načelniku - Iz medijskih natpisa imali smo priliku vidjeti 

da se Snježana Pongrac samoprozvala borcem za pravdu, osobom koja će ispraviti krivi smjer 

Općine, osobom koja će ujediniti lijeve i desne, osobom koja će Općinu okrenuti ka napretku i 

prosperitetu, osobom čije ideje i inicijative nisu prihvaćene od Vaše strane itd... 

Snježana Pongrac obnašala je dužnost donačelnice Općine u jednom mandatu, te je vijećnica u 

OV sad i u prošlom mandatu. Moje pitanje za načelnika glasi: koje inicijative je pokrenula ona 



kao donačelnica i vijećnica, koje projekte je ona pokrenula, koliko sredstava je ona svojim 

djelovanjem namaknula za dobrobit Općine i njenih žitelja, iz kojih fondova se financiraju 

projekti koje je pokrenula te dali su ti projekti realizirani te molim načelnika da odgovori na 

pitanje: Što smatra najvećim uspjehom u političkom djelovanju Snježane Pongrac? 

Miljenko Horvat odgovara da je Snježana Pongrac kao zamjenica načelnika djelovala u 

izvršnoj vlasti, ne mogu iznijeti njezin samostalni projekt, te da se ograđuje od daljnih 

komentara. 

Franjo Jančec tražio je pismeni odgovor na pitanje – zašto nisu sredstva za vatrogasce za 

2018., 2019. i 2020.g. isplaćivana do 15. u mjesecu kako je predviđeno Zakonom o 

vatrogastvu. Drugo pitanje postavlja vezano za kanalizaciju, koliko domaćinstava je 

priključeno na kanalizacijsku mrežu? 

Načelnik objašnjava da smo imali nadzor vatrogasne inspekcije, te da nisu utvrdili 

nepravilnosti, a za priključke na kanalizaciju je rekao da Međimurske vode provode 

priključenje domaćinstava i da ne znamo tko se priključuje. 

Jurica Purić je rekao da DVD Palinovec druge nedjelje ide na Varaždin na natjecanje i da li 

mogu računati na pomoć Općine? 

Načelnik veli da prvi put čuje za to i da predsjednik DVD-a treba doći i predati zamolbu. 

Nastavio je Franjo Jančec i rekao da je predsjednik DVD-a zvao nekoliko puta načelnika, ali 

se nije javio, a slao sam i mailove. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik je u 19,28 sati zaključio aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 2. sjednice.  

Franjo Jančec imao je primjedbu da je rekao da su nabavljena 2 vozila, a piše 3 vozila. 

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice  je jednoglasno usvojen. 

 

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

 

D N E V N I    R E D 

1. Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g., 

2. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova komisija i odbora, te Socijalnog 

vijeća: 

    a)  Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina  

    b) Komisija za procjenu nekretnina 

    c)  Povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda  

    d) Komisija za popis imovine 

    e) Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu  

    f) Odbor za prostorno planiranje   

    g) Socijalno vijeće 

3. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za sport, 

4. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu, 

5. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir prijedloga javnih 

priznanja, 

6. Obračun Proračuna do 30.06.2021. g., 

7. Prijedlog o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec, 

8. Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta na području k.o. Donji Kraljevec, Murska 

ulica, 

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina na području k.o. Donji Hrašćan, 

10. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Donji Pustakovec, 

11. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Palinovec, 



12. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec, 

13. Prijedlog odluke o imenovanju ulice u naselju Donji Kraljevec, 

14. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Franjo Jančec. 

Predsjednik daje na usvajanje Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća načelnika za 

razdoblje siječanj-lipanj 2021.g. 

„Za“ je glasalo 13 vijećnika, te predsjednik konstatira da je zaključak jednoglasno donesen. 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova komisija i odbora, te Socijalnog vijeća: 

    a)  Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina  

    b) Komisija za procjenu nekretnina 

    c)  Povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda  

    d) Komisija za popis imovine 

    e) Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu  

    f) Odbor za prostorno planiranje 

    g) Socijalno vijeće 

 

Mladen Taradi je pročitao zapisnik sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje. 

Božidar Kolarić objašnjava da je kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje predstavljao 

listu koja je osvojila 7 mandata. Predlagao je da lista dobije 3 odbora, dok je član liste koja je 

dobila 5 mandata došao s prijedlogom da imaju predsjednike i većinu članova u svih 10 

odbora. Mi se povlačimo iz svih odbora. 

Zatim predsjednik daje na glasovanje prijedloge za imenovanje članova odbora: 

a) Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina  

Predsjednik – Branko Međimurec 

Članovi – Božidar Fajić i Josip Čemerika 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

b) Komisija za procjenu nekretnina 

Predsjednik – Jurica Purić 

Članovi – Kristijan Baranašić i Ivan Borović 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

c) Povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda 

Predsjednik – Zlatko Ružić 

Članovi – Pavao Kučandi, Antun Marodi, Tomica Mihalec i Ivan Borović 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

d) Komisija za popis imovine 

Predsjednik – Jurica Purić 

Član – Tihana Bartolić 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 



e) Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu 

Predsjednik – Zlatko Ružić 

Članovi – Josipa Markušić i Antun Marodi 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

f) Odbor za prostorno planiranje 

Predsjednik – Mladen Taradi 

Članovi – Zlatko Ružić i Antun Marodi 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

g) Socijalno vijeće 

Predsjednica – Margareta Zadravec 

Članovi – predstavnici MO i predstavnik Udruge umirovljenika 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za sport 

 

Predsjednica – Paula Markati 

Članovi – Franjo Jančec i Nenad Tisaj. 

„Za“ je glasalo 6 vijećnika i 7 „suzdržano“, te predsjednik konstatira da prijedlog nije 

prihvaćen. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za kulturu 

 

Predsjednica – Margareta Zadravec 

Članovi – Natalija Blagus i Snježana Gašparić 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir prijedloga javnih 

priznanja 

 

Predsjednik – Branko Međimurec 

Članovi – Ivan Sinković i Kristijan Baranašić 

„Za“ je glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“ 

 

TOČKA 6. 

Obračun Proračuna do 30.06.2021. g. 

 

U raspravi sudjelovao: Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na usvajanje Obračun Proračuna do 30.06.2021.g. „Za“ je glasalo 13 

vijećnika, te predsjednik konstatira da je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec 

 

Nazočni vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup 



poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji 

Kraljevec. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o kupoprodaji zemljišta na području k.o. Donji Kraljevec, Murska 

ulica 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Branko Međimurec. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog da Općina Donji Kraljevec radi potrebe uređenja trga u 

Murskoj ulici u naselju Donji Kraljevec, pokrene postupak stjecanja prava vlasništva temeljem 

kupoprodaje na nekretnini kat.čest.br. 4476, k.o. Donji Kraljevec. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o prodaji nekretnina na području k.o. Donji Hrašćan 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je odlučilo da Općina Donji Kraljevec proda slijedeće nekretnine 

na području k.o. Donji Hrašćan: kat.čest.br.325, 326, 327 i 328.  

 

TOČKA 10. 

 Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Donji Pustakovec 

 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prodaji nekretnine na području k.o. Donji 

Pustakovec, kat.čest.br.498/3, s početnom cijenom od 70.300,00 kn. 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog odluke o prodaji nekretnine na području k.o. Palinovec 

 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku o prodaji nekretnine na području k.o. 

Palinovec, kat.čest.br.1973/6, s početnom cijenom od 197.000,00 kn. 

 

TOČKA 12. 

 Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi sudjelovao: Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na glasanje donošenje odluke  o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Općine Donji Kraljevec. „Za“ je glasalo 13 vijećnika. 

 

TOČKA 13. 

 Prijedlog odluke o imenovanju ulice u naselju Donji Kraljevec 

 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog odluke o određivanju  imena i protezanju ulice u novoj 

stambenoj zoni Istok naselja Donji Kraljevec: Športska ulica– a nalazi se na: k.č.br. 4467/1.  

 

TOČKA 14. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Snježana Pongrac pita Zorana Strahiju zašto je mrzi, koji je njegov interes? Ti si mene otjerao. 

Franjo Jančec postavlja pitanje Zoranu Strahiji o izvršenju Programa za sport za 2019. g., 

zašto nogometni klubovi Donji Kraljevec i Donji Hrašćan nisu dobili sredstva u istom iznosu? 



U Palinovcu se klub zatvorio jer su se tako dijelila sredstva. Troškovi su isti, broj igrača je 

isti. 

Zatim je rekao da Udruga žena Palinovec nije dobila sredstva za 2019.g. 

Miljenko Horvat objašnjava kako su prije mjesni odbori određivali visinu donacije za udruge, 

a sada klubovi na početku godine predaju programe. Nitko nije uskraćen, svima se dodjeljuje 

u istom postotku. Udruge su neprofitne i neutrošena sredstva trebaju vratiti u proračun. 

Zoran Strahija je rekao da se NK Hodošan financira najmom kafića, te da oni dobivaju 

najmanje iz proračuna, ako se to tako izračuna. Napomenuo je i da klub održava općinske 

terene. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 


