
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 16.12.2021. godine sa 

početkom u 18,30 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52D. 

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

05/21-01/43, Ur.broj:2109-06-21-02 od 10.12.2021. godine. 

  

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

Markati, Mladen Čavlek,  Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Tomica Strahija i Franjo Jančec. 

 

Glasačke listiće su dostavili: Božidar Kolarić, Damir Far, Snježana Pongrac i Jurica Purić. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, direktor firme GKP Pre-kom Siniša Radiković, 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 13 

vijećnika. 

 

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

u 18,31 sati otvorio aktualni sat.   

Paula Markati pitala je kad je planiran početak i završetak radova u Društvenom domu u 

Hodošanu, a načelnik je odgovorio da radovi trebaju biti završeni za 60 dana. 

 

Branko Međimurec je rekao kako su se kroz proteklo razdoblje potrošila velika sredstva za 

navoženje šljunka po poljskim putevima u Općini. Također, vidimo u prijedlogu proračuna da 

se predviđa izdašni iznos u tu svrhu. Vidimo da je sanacija na ovaj način nesvrsishodna i 

preskupa, jer se ponavlja i dvaput godišnje i na kraju nam se događa da na prometnicama 

imamo blata od dolazaka poljoprivrednih strojeva na glavne prometnice i dolazi do klizavosti 

na asfaltu. Planirate li u skoro vrijeme se konzultirati oko nekog trajnijeg rješenja koje bi se 

dugoročno isplatilo, primjer kako je sanirana ulica između Ludbreške i Gornjeg kraja. 

Načelnik odgovara da imamo 15 km poljskih puteva unutar naselja. Prošle godine je izvođač 

odustao. Blato je od traktora koji kod oranja izlaze na put, naši putevi su opterećeni teškim 

traktorima.  

 

Zatim Branko Međimurec postavlja drugo pitanje - bez obzira na aktualnu epidemiološku 

situaciju u Općini Donji Kraljevec, u organizaciji same općine (zanemarimo aktivnosti 

pojedinaca, klubova i udruga, što je za pohvaliti) znači, nije organizirana ni jedna 

predblagdanska manifestacija, druženje ili koncert. Vidimo da su naše susjedne općine 

uspješno u skladu s mjerama organizirale razna događanja, samo kod nas nema nikakvih 

javnih događanja, te da li imate u planu organizaciju kakvih događanja povodom nadolazećih 

blagdana? 

Načelnik je na to rekao da se sve organizirane aktivnosti (u organizaciji Košarkaškog kluba, 

MO Palinovec, Udruga žena) održavaju uz podršku općine. Sutra se održava koncert u crkvi, 

a 7.1. u sportskoj dvorani. 

 

Zlatko Ružić veli da se općina javila na sufinanciranje iz EU sredstava sa dva velika projekta, 

zanima ga zašto nije prošla niti jedna mjera. Načelnik objašnjava za bodovanje za dječji vrtić 

da se koristi princip čim imaš manje izgrađeno, dobiješ više bodova, a s druge strane utječe i 

razvijenost jedinice lokalne samouprave. 



Franjo Jančec je rekao da općina postavlja kamere, s obzirom da načelnik opstruira rad DVD-

a, s kojim pravom je u elaboratu predviđeno da se kamere postave na zgradu DVD-a? Radnici 

su 06.12. došli postaviti kamere i tek me se onda kontaktiralo. Zanima ga zašto se postavljaju 

kamere bez znanja DVD-a i tko snosi odgovornost, te traži da načelnik predoči dozvolu. 

Miljenko Horvat odgovara da je Projekt videonadzora javnih površina rađen prije 4 godine, 

taj projekt je odobrio MUP. Realizira se puno kasnije. Komunalni redar me izvijestio da se 

predsjednik protivi postavljanju.  

Ako se smatra da ne mogu biti na zgradi DVD-a, kamere se mogu skinuti. Za javne površine 

odgovara općina, a ne DVD. 

Franjo Jančec ističe da nitko nije protiv kamera, ali zašto ih općina nije obavijestila, to ne 

vodi ničemu. Zatražio je da načelnik napiše izjavu da DVD ne snosi nikakvu odgovornost.  

Zlatko Ružić je pitao što je riješeno na mjesnom odboru za prodaju zemljišta iza Društvenog 

doma u Hodošanu, pošto nije bio prisutan jučerašnjem sastanku. A načelnik je rekao da on o 

tome ništa ne zna i da se to riješi na mjesnom odboru. 

Zoran Strahija je informirao prisutne i sve žitelje Općine Donji Kraljevec o kriminalističkom 

ispitivanju vijećnika na policijskoj postaji u Čakovcu, a razlog je prijevara Snježane Pongrac. 

Očito da je nekome jako sumnjiva prijevara Snježane Pongrac i sumnjivi izbor predsjednika 

Općinskog vijeća Donji Kraljevec i da je to sve skupa prijavio DORH-u. Priča koja se 

zakotrljala iza svega toga je zastrašujuća, detalji te priče su nevjerojatni, a akteri su i više 

nego poznati. Neka institucije odrade svoj posao, neka se svi detalji saznaju i objave, neka se 

počinioci kaznenih djela kazne i u pravosudne i istražne organe RH treba imati povjerenja! 

Moje pitanje za načelnika glasi: da li je upoznat s činjenicom da se vijećnici i djelatnici 

Općine Donji Kraljevec pozivaju na kriminalističko ispitivanje u PP Čakovec, da li zna zašto 

se pozivaju i koje je njegovo mišljenje o svemu tome. 

Načelnik veli da je o tome saznao tek kad je pročelnica išla na ispitivanje, a kasnije i vijećnici. 

Sve ostalo ne znam i nadam se da bude završilo. 

U 18,54 sati završen je aktualni sat. 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 5. sjednice – Franjo Jančec je rekao 

da se zaključak Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda dostavi svim DVD-ima. 

Izvod iz zapisnika sa 5. 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. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Donji Kraljevec, 

2. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Donji Kraljevec, 

3. Prijedlog odluke o 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g., 

b) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2021.g., 

c) Prijedlog odluke o 2.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2021.g.,  

d) Prijedlog odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2021. g., 

4. Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za  

2023. i 2024. g., 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. g., 



b) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, 

c) Program javnih potreba u kulturi za 2022.g., 

d) Program javnih potreba u sportu za 2022.g., 

e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2022.g., 

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. g., 

g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.,    

5. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2022.g., 

6. Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu, 

7. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim odjelima Općine Donji Kraljevec, 

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u   

       vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu,  

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

       zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec,  

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2021. 

godinu, 

11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2022.g.,  

12. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2022.g., 

13. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.g., 

14. Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Donji Kraljevec,  

15. Ostala pitanja, prijedlozi  i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Siniša Radiković, Miljenko Horvat. 

Predsjednik daje na usvajanje Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec. „Za“ su glasali svi vijećnici. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Donji Kraljevec 

 

U raspravi su sudjelovali: Siniša Radiković, Mladen Taradi i Miljenko Horvat. 

„Za“ su glasali svi vijećnici. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g., 

b) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2021.g., 

c) Prijedlog odluke o 2.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2021.g.,  

d) Prijedlog odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2021. g. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo 2. izmjene i dopune Proračuna za 2021. g. s 



pripadajućim programima. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za  

2023. i 2024. g., 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. g., 

b) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, 

c) Program javnih potreba u kulturi za 2022.g., 

d) Program javnih potreba u sportu za 2022.g., 

e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2022.g., 

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. g., 

g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Mladen Taradi, Branko Međimurec i Zoran 

Strahija. 

Predsjednik daje na glasanje Proračun Općine Donji Kraljevec za 2022.g. sa pripadajućim 

programima na glasanje. „Za“ je glasalo 12 vijećnika i 1 „suzdržano“. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog Plana davanja koncesija za 2022.g 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Plan davanja koncesija za 2022.g. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o prekoračenju po poslovnom računu. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim odjelima Općine Donji Kraljevec 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima 

Općine Donji Kraljevec jednoglasno je prihvaćena. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u   

       vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu 

 

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu  

Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu jednoglasno je 

prihvaćen. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

       zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području općine Donji Kraljevec jednoglasno je prihvaćen. 

 



TOČKA 10. 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2021. 

godinu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Franjo Jančec, Branko Međimurec, Mladen 

Taradi, Ivona Lepen i Mladen Čavlek. 

Predsjednik daje na usvajanje Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji 

Kraljevec za 2021. godinu. „Za“ je glasalo 6 vijećnika i 7 „protiv“, te predsjednik konstatira 

da prijedlog nije prihvaćen. 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2022.g. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji 

Kraljevec za 2022.g. 

 

TOČKA 12. 

 Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2022.g 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Program utroška spomeničke rente za 2022.g. 

 

TOČKA 13. 

 Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.g 

 

Program utroška šumskog doprinosa za 2022.g jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 14. 

 Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Donji Kraljevec 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se odobri uporaba grba Općine Donji 

Kraljevec u amblemu i znaku Vatrogasne zajednice Općine Donji Kraljevec.  

 

TOČKA 15. 

 Ostala pitanja, prijedlozi  i informacije 

 

Mladen Taradi je rekao da nema Plana djelovanja civilne zaštite općine Donji Kraljevec na 

općinskim web stranicama, a načelnik je objasnio da se radi rekonstrukcija stranice i da će biti 

jača vidljivost. 

Franjo Jančec ističe da u Statutu Vatrogasne zajednice Općine Donji Kraljevec piše da općina 

daje jednog člana u predsjedništvo. 

Miljenko Horvat je na to rekao da dobro zna što piše, jer je on pisao Statut. Financiranje 

DVD-ova će ići striktno preko zajednice, a člana (predstavnika općine) predlaže načelnik. 

Mladen Taradi čestita nadolazeće blagdane. 

Miljenko Horvat zahvaljuje na radu, čestita i poziva na domjenak. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 



 

 


