
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 25.11.2021. 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-

05/21-01/40, Ur.broj:2109-06-21-02 od 19.11.2021. godine. 

  

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

Markati, Jurica Purić, Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Tomica Strahija i Damir Far. 

 

Glasačke listiće su dostavili: Božidar Kolarić, 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. 

 

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

vijećnika. 

 

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

u 19,01 sati otvorio aktualni sat.   

 

Branko Međimurec je rekao da ima jako puno upita za gradilišta, na prošlom vijeću je bilo 

dogovoreno da se pregovara s vlasnicima zemljišta. Primjećuje da u proračunu nema 

predviđenih sredstava za građevinsku zonu. 

Načelnik odgovara da se prešlo na proračunsko pitanje, što je tč. 1. dnevnog reda. 

Zatim je Branko Međimurec pitao za prelazak pješaka kod pružnog prijelaza, nogostup samo 

s desne strane, da li se može i napraviti i s lijeve? A načelnik odgovara da je nezgodno što 

ljudi ne poštuju prometna pravila, te da preporuča pješacima da koriste postojeće prijelaze, jer 

s lijeve strane nema dovoljno mjesta za izgradnju prijelaza. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 19,04 sati zatvara aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 4. sjednice, koji je usvojen s 11 

glasova. 

 

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

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu, 

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

aktivnosti u 2021.godini, 

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 

2022.godini, 

4. Prijedlog odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec, 

5. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji 

Kraljevec za 2022.g., 

6. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2022.g., 



7. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

Kraljevec za 2022.g., 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji Kraljevec u 

2020.g., 

9. Prijedlog odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja u opremanje sportske 

dvorane Osnovne škole Donji Kraljevec, 

10. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva- Hodošan, 

11. Prijedlog odluke o osnivanju prava stvarne služnosti, 

12. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu 

 

Miljenko Horvat je objasnio kako je proračun financijski posložen kao i u zadnjem prikazu. 

Redea radi Plan razvojnih programa, imat ćemo Proračun do 15.12. Možemo reći da je ovo 

socijalni proračun, što se vidi po iznosu od 3.091.000,00 kn izdvojenih za socijalnu zaštitu. 

Imamo planirana 2 velika projekta - dječji vrtić Ftiček, izgradnja vrtića u Hodošanu od oko 8 

mil. kn, od čega bi se iz fondova financiralo oko 6,5 mil. kn i Dom kulture u Donjem 

Kraljevcu, od oko 11 mil. kn investicije, od čega oko 9,5 mil.kn iz EU fondova.  Za Dom 

kulture u Hodošanu smo pred potpisivanjem ugovora. 

Proširujemo na dva upravna odjela, što će predstavljati temeljnu promjenu i organizacijski i 

financijski. Jedan UO će biti za opće poslove, a jedan za graditeljstvo, financije i komunalno 

gospodarstvo. Bit će 2 pročelnika, unutar toga još jedno radno mjesto. 

Što se tiče gradilišta, rekao je da postoje 2 modela dobivanja građevinske zone: prvi je da se 

kupi zemljište i onda imamo troškove zemljišta plus infrastrukture. Drugi model je da vlasnik 

otpusti 40% vlasništva u korist općine, a općina izgradi infrastrukturu, te vlasnik dobiva 60% 

građevinske parcele. Tako radi većina općina. 

U raspravu se uključio Branko Međimurec – rekli ste da ide po principu da vlasnici sami 

prodaju, a da općina ima 40% učešća u izgradnji komunalija. Ne bi li bilo bolje uzeti kredit i 

otkupiti zemljišta? 

Načelnik odgovara da vlasnici radije prodaju sami kao gradilišta. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih aktivnosti u 2021.godini 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo izmjenu Odluke o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih aktivnosti u 2021.godini. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 

2022.godini 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih aktivnosti u 2022.godini 

 



 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: 

Miljenko Hrvat, Branko Međimurec i Ivona Lepen. 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za 

poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec. 

„Za“ su glasali svi vijećnici. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji 

Kraljevec za 2022.g. 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec za 2022.g je jednoglasno 

donesen. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2022.g. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Plan djelovanja Općine Donji Kraljevec u području 

prirodnih nepogoda za 2022.g. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

Kraljevec za 2022.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Donji Kraljevec za 2022.g., koji je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji Kraljevec u 

2020.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Mladen Taradi. 

Predsjednik daje na usvajanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i 

stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite na području Općine Donji 

Kraljevec u 2020.g. „Za“ je glasalo 10 vijećnika, 1 „protiv“ i 1 „suzdržano“. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja u opremanje sportske 

dvorane Osnovne škole Donji Kraljevec 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Odluku o prijenosu vrijednosti investicijskog 

ulaganja u opremanje sportske dvorane Osnovne škole Donji Kraljevec. 

 



 

TOČKA 10. 

 Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva – Hodošan 

 

Predsjednik daje na glasanje Prijedlog da se Slavko Nushol uknjiži nad cijelim suvlasničkim 

dijelom Općine Donji Kraljevec kat. čest. br. 1333/A/36/2/1 te da nakon provedbe Isprave u 

zemljišnim knjigama bude upisan kao vlasnik nekretnine u cijelosti (u 1/1 dijela). 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 11. 

Prijedlog odluke o osnivanju prava stvarne služnosti 

 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog o davanju suglasnosti za osnivanje prava 

stvarne služnosti, radi izgradnje produžetka vodovodne mreže u Kolodvorskoj ulici u Donjem 

Kraljevcu. 

 

TOČKA 12. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Mladen Taradi je pitao vijećnike da li su suglasni za ovakav način održavanja sjednice i 

ubuduće. 

Zoran Strahija mu odgovara da je u prošlom sazivu bio jako protiv online sjednica. 

Miljenko Horvat je rekao da možemo probati video linkom. 

Tomica Strahija je rekao da je on za ovakav način i  dalje. 

 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik u 20,01 sati zaključuje sjednicu. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


