
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 15.03.2022. godine sa 

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

Kolodvorska 52D. 

Sjednicu je sazvao zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Božidar Kolarić, pozivom broj: 

Klasa:024-02/22-01/01, Ur.broj:2109-06-01-22-1 od 10.03.2022. godine. 

  

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Božidar Kolarić, Mladen Taradi, Zlatko Ružić, Branko 

Međimurec, Paula Markati, Margareta Zadravec, Damir Far, Mladen Čavlek,  Zoran Strahija, 

Vladimir Sabol, Tomica Strahija, Snježana Pongrac i Franjo Jančec. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: 

Načelnik Miljenko Horvat, djelatnici Romana Kovač, Robert Balent i Silvija Habuš, te 

predstavnici javnog priopćavanja. 

 

Božidar Kolarić je pozdravio prisutne, rekao kako smo između dvije sjednice ostali bez 

predsjednika Općinskog vijeća, te je on sazvao sjednicu kao zamjenik predsjednika. 

Predložio je da prvo predsjednik Mandatne komisije podnese izvješće i da se verificira 

mandat vijećnice Zadravec, kako bi mogla sudjelovati u aktualnom satu. 

 

Vlado Sabol je pročitao Izvješće u kojem stoji da je Margareta Zadravec 03.veljače 2022.g. 

dostavila pisanu obavijest o prestanku mirovanju mandata iz osobnih razloga, te da od 11. 

veljače 2022.g. nastavlja obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća, a zamjenik vijećnice 

Mladen Taradi prestaje 11. veljače 2022.g. obnašati dužnost zamjenika vijećnika.  

Jurica Purić stavlja u mirovanje vijećnički mandat iz osobnih razloga.  

Temeljem odluke  Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Donji Kraljevec, 

umjesto Jurice Purića za vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec imenuje se 

Mladen Taradi. 

Mandatno povjerenstvo utvrđuje da vijećnica Margareta Zadravec može priložiti prisegu te 

predlaže verifikaciju njenog mandata. 

 

Zamjenik predsjednika čita tekst prisege, a Margareta Zadravec  izgovara riječ „prisežem“  i 

potpisuje tekst prisege. 

 

Božidar Kolarić konstatira da je sjednici prisutno 13 vijećnika. 

Sukladno članku 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, otvara aktualni 

sat.   

Branko Međimurec pozdravlja sve prisutne, te upućuje pitanje načelniku – primjećuje da je 

transparentno objavljen popis isplaćenih donacija. Prošli put sam pitao za manifestacije, 

zanima me zašto na božićnom koncertu nije nastupio Puhački orkestar s obzirom da su primili 

12.000 kn i u kojem je statusu orkestar? 

Načelnik odgovara da je Puhački orkestar u sklopu svog rada opravdao primljena sredstva i to 

je potrošeno. Mi kao općina nemamo utjecaj na rad udruge. Zbog korone nisu imali uvjete za 

probe.  O statusu udruge možete pitati predsjednika, ja nemam kontakte s njim. Znam da su 

imali uspješno održan ljetni kamp. 

Zatim Branko Međimurec pita da li su stigli zahtjevi za izmjene i dopune Prostornog plana, s 

obzirom da su se zahtjevi zaprimali do 28.02. 

Miljenko Horvat je odgovorio da je zaprimljen 1 zahtjev, treba prvo izraditi Ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Na pitanje Margarete Zadravec kome i koji iznos je isplaćeno na ime zakonske obaveze prema 



strankama, načelnik je odgovorio da je isplaćeno prema Odluci o financiranju političkih 

stranaka. 

Zlatko Ružić je rekao kako je prošle godine nešto napravljeno na groblju Hodošan, krenulo se 

s izgradnjom ograde i zanima ga da li će se to završiti. Načelnik je rekao da se planira završiti 

uređenje groblja. 

Nastavio je Zlatko Ružić i rekao da je održana skupština DVD-a Hodošan na kojoj je bio 

prisutan i načelnik. Vatrogasci su predali zamolbu za obnovu prostorija vatrogasnog doma, 

osam godina im se obećavalo i do sada ništa nije napravljeno. Kad će se krenuti u adaptaciju 

vatrogasnog doma? Načelnik je odgovorio da je izdana narudžbenica za projekte i da su 

projekti u izradi. 

Paulu Markati zanima rekonstrukcija društvenog doma Hodošan – koliko sredstava je došlo 

preko LAG-a a koliko je Općina financirala, te kada će se završiti? Miljenko Horvat je 

odgovorio da smo preko LAG-a dobili 300.000 kn, a naših je 200.000 kn, te da će se za 

mjesec dana završiti ova faza 

Mladen Taradi je rekao da smo mijenjali ustrojstvo općine i imali raspisane natječaje za dva 

pročelnička mjesta, zanima ga tko su novo imenovani pročelnici. 

Načelnik objašnjava da je za pročelnika UO za opće poslove, pravne i mjesnu samoupravu 

bilo 4 prijava i da je za pročelnicu imenovana Kristina Janković Ružić, a za pročelnika UO za 

graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo je bio jedan kandidat, ali nije imao uvjete i 

trebamo ponoviti natječaj. 

Margareta Zadravec postavlja pitanje zašto je Povjerenstvo napravljeno van općine i koliko 

košta, a načelnik odgovara da košta 3.000 kn, bili su tu 3-4 puta i obavili su sigurno i 

transparentno. 

Kako više nije bilo pitanja u 19,20 sati završen je aktualni sat 

 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 6. sjednice, koji 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 

 

3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec, 

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

godinu, 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Donji Kraljevec za razdoblje srpanj-prosinac 2021.g., 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju 

otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2021. godini, 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine na području Općine Donji 

Kraljevec za 2021. godinu, 

8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Donji Kraljevec, 

9. Prijedlog odluke o imenovanje ulice u naselju Donji Kraljevec, 

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

Općine Donji Kraljevec za 2021.g., 

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

Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2021.g., 

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



poljoprivrednih rudina u 2021.g., 

13. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Donji Kraljevec u 2021. godini, 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava 

od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom  u 2021.g., 

15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

16. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 3. 

 Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec  

 

Božidar Kolarić je rekao da moramo imati kandidacijski postupak i da imamo dvije 

mogućnosti za to: prijedlog grupe vijećnika ili da se napravi kratka pauza i Odbor za izbor i 

imenovanja održi sastanak i iznese prijedlog. Dogovoreno je da se iznesu prijedlozi grupe 

vijećnika: 

1.prijedlog grupe vijećnika je iznio Branko Međimurec – predlažu Mladena Taradija 

2.prijedlog grupe vijećnika je iznio Božidar Kolarić – predlažu Damira Fara. 

Predsjedavajući prvo daje na glasanje prijedlog da se Damir Far bira za predsjednika OV – 

„za“ je glasalo 6 vijećnika i 7 „suzdržano“. 

Zatim daje na glasanje prijedlog da se Mladen Taradi bira za predsjednika OV – „za“ je 

glasalo 7 vijećnika i 6 „suzdržano“, te konstatira da je većinom glasova Mladen Taradi 

izabran za predsjednika Općinskog vijeća.  

Sjednicu nastavlja voditi predsjednik OV Mladen Taradi, zahvaljuje svima koji su ga podržali 

i g. Kolariću na dobro obavljenom poslu. 

 

TOČKA 4. 

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

godinu 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Franjo Jančec i Mladen Taradi.  

Predsjednik daje na glasanje prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu. „Za“ je glasalo 11 vijećnika i 2 „suzdržano“. 

 

TOČKA 5. 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Donji Kraljevec za razdoblje srpanj-prosinac 2021.g. 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat, Margareta Zadravec, Franjo Jančec i Branko 

Međimurec. 

Predsjednik daje na glasanje prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika. 

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

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju 

otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2021. godini 

 



Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o 

gospodarenju otpadom na području Općine Donji Kraljevec u 2021. godini 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine na području Općine Donji 

Kraljevec za 2021. godinu 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine na području Općine Donji 

Kraljevec za 2021. godinu. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području 

Općine Donji Kraljevec 

 

Nakon kratke rasprave, odlučeno je uz 12 glasova „za“ i 1 „suzdržani“ da se ova točka 

prolongira za sljedeću sjednicu. 

 

TOČKA 9. 

 Prijedlog odluke o imenovanje ulice u naselju Donji Kraljevec 

 

Jednoglasno je donesena Odluka o određivanju imena i protezanje ulice naselja Donji 

Kraljevec: Cvjetna ulica – a nalazi se na: k.č.br. 5617/1, upisana u zk.ul.br.5992, k.o. Donji 

Kraljevec. 

 

TOČKA 10. 

 Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području 

Općine Donji Kraljevec za 2021.g. 

 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Donji Kraljevec za 2021.g. 

jednoglasno je prihvaćeno. 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji 

Kraljevec u području prirodnih nepogoda za 2021.g. 

 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Donji Kraljevec u području prirodnih nepogoda 

za 2021.g. prihvaćeno je sa 12 glasova „za“ i 1 „suzdržani“. 

 

TOČKA 12. 

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

poljoprivrednih rudina u 2021.g. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o primjeni mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina u 2021.g. 

 

TOČKA 13. 

 Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2021. godini 



Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2021. 

godini jednoglasno je prihvaćeno. 

 

TOČKA 14. 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja 

sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom  u 2021.g. 

 

Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  u 2021.g. 

usvojeno je uz 12 glasova „za“ i 1 „protiv“. 

 

TOČKA 15. 

 Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su usvojili Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava 

od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu. 

 

TOČKA 16. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Načelnik je informirao vijećnike da trenutno imamo 15 izbjeglica iz Ukrajine u hostelu, 

trebamo ih smjestiti. Privatni smještaj nemamo, bio sam na razgovoru s biskupom i 

svećenikom da zajedno završimo župnu zgradu u Donjem Kraljevcu, a dalje bi Karitas 

preuzeo brigu. Dogovoreno je sa školom i vrtićem za smještaj.  

Margareta Zadravec pohvaljuje prihvat izbjeglica. Zanima je što će biti s ulaganjem u farof, 

kakav je odnos crkve i općine? Kruže priče i za smještaj izbjeglica u školsku dvoranu.  

Načelnik odgovara da se prvo pune dvorane u Ivanovcu i Pribislavcu, a što se tiče ulaganja u 

crkvu rekao je da uvije dajemo donacije crkvama. 

U 19,55 sati završena je sjednica. 

 

ZAPISNIČAR:               ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OV: 

Silvija Habuš           Božidar Kolarić 

 

 

 

                    PREDSJEDNIK OV: 

                         Mladen Taradi 


