
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane dana 19.12.2022. godine s 

početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, 

Kolodvorska 52D. 

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Taradi, pozivom broj: Klasa:024-

02/22-01/05, Ur.broj:2109-6-01-22-1 od 09.12.2022. godine. 

  

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

Markati, Margareta Zadravec, Božidar Kolarić, Vladimir Sabol,  Tomica Strahija,  i Snježana 

Pongrac. 

 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni i: 

Načelnik Miljenko Horvat, predsjednica Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Miljenka 

Radović, djelatnici Kristina Janković Ružić, Robert Balent, Romana Kovač i Silvija Habuš, te 

predstavnici javnog priopćavanja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 9 

vijećnika. 

 

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

18,01 sati otvorio aktualni sat.  

 

Branko Međimurec ističe da je na prošloj sjednici ponovno raspravljao za transparentnost, 

vidim da su sada zavedeni računi. Zanima ga što se plaća za eko rentu i zašto je prikazana tri 

puta. 

Načelnik odgovara da je to uvedeno kao nova renta za odlaganje otpada, dugo smo pokušavali 

izbjeći plaćanje (preko suda). Bilo je više puta plaćeno jer su se plaćali zaostaci. 

Margareta Zadravec je rekla kako imamo predstavnika u ŽUC-u, te ju zanima da li će biti 

uvršteno uređenje Dravske ulice i djela ceste od Gornjeg Kraja do Svetog Jurja u Trnju.  

Zatim je pitala da li se planira raspisati natječaj za pročelnika za UO za gospodarstvo i financije? 

Miljenko Horvat objašnjava za Dravsku ulicu, da je nakon kanalizacije ulica smanjena za 1 

metar širine. Za spoj Gornjeg kraja je rekao kako nije županijska cesta i da čekamo da se uvrsti 

u županijske ceste. 

Za natječaj je rekao da je do sada dva puta objavljen, promijenili smo uvjete, te se nada da će 

se ovaj put netko javiti. 

Paula Markati postavlja pitanje pod pretpostavkom da se ispune uvjeti kad planirate početi i 

završiti radove na Društvenom domu Hodošan, a načelnik je odgovorio da će radovi početi 

kad se ispune pretpostavke. 

Kako više nije bilo pitanja u 18,06 sati završava aktualni sat. 

 

Prilikom usvajanja Izvoda iz zapisnika, Mladen Taradi je rekao da je došlo do greške u cijeni 

za kupnju zgrade u Hodošanu, piše cijena u eurima, a treba u kunama. 

Nadovezao se Miljenko Horvat i rekao da je isto tako došlo do greške u Prijedlogu Plana 

razvoja sustava CZ, gdje piše 40.000 €, umjesto 4.000. 

Zatim predsjednik daje na usvajanje izvod iz zapisnika sa 11. sjednice, koji je jednoglasno 

usvojen. 

 

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika, predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda s točkom 

prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o financiranju projekta Centar Dosti, te da to bude 



1.tč. dnevnog reda, a ostale točke se pomiču. 

Predsjednik daje na usvajanje predloženu dopunu, koja je jednoglasno usvojena. Zatim daje  

na usvajanje dnevni red koji glasi: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Centar Dosti 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g., 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2022.g., 

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

2022.g., 

d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja     

komunalne infrastrukture za 2022.g.,  

e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2022. g., 

3. Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu i projekcije Proračuna za  

2024. i 2025. g., 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. g., 

b) Program javnih potreba u kulturi za 2023.g., 

c) Program javnih potreba u sportu za 2023.g., 

d) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2023.g., 

e) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. g., 

f) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.,    

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

2023.godini, 

5. Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu, 

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta dječjeg 

vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec, 

7. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2023.g., 

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u   

       vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2023. 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 2022. 

godinu, 

11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2023.g.,  

12. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2023.g., 

13. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2023.g., 

14. Prijedlog odluke o zasnivanju prava služnosti na području katastarske općine Donji 

Kraljevec, 

15. Prijedlog odluke o zasnivanju prava služnosti na području katastarske općine Hodošan, 

16. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 1.  

 Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Centar Dosti 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenka Radović, Mladen Taradi i Božidar Kolarić. 



Predsjednik daje na usvajanje prijedlog o  potpisivanju Sporazum o sufinanciranju projekta 

Centar Dosti, koji je namijenjen unaprjeđenju infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u 

zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije. 

„Za“ su glasali svi vijećnici, te konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2022.g., 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2022.g., 

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

2022.g., 

d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja    

komunalne infrastrukture za 2022.g.,  

e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2022. g. 

 

Načelnik navodi da je vijećnicima u materijalima dostavljeno obrazloženje u kome se mogu 

vidjeti najbitnije stavke vezane uz izmjene i dopune Proračuna. 

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune Proračuna za 2022. g. s 

pripadajućim programima. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu i projekcije Proračuna za  

2024. i 2025. g., 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023. g., 

b) Program javnih potreba u kulturi za 2023.g., 

c) Program javnih potreba u sportu za 2023.g., 

d) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2023.g., 

e) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. g., 

f) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g 

 

Načelnik objašnjava kako su vijećnici u materijalima dobili proračun za 2023. godinu sa 

projekcijama za 2024. i 2025. godinu, sa nadopunom od 1. čitanja proračuna – 20.000 € 

prihoda od prodaje ošasne imovine, a raspodjeljujemo ih na kupnju nekretnina u Hodošanu i 

Donjem Kraljevcu. 

Predsjednik daje na glasanje donošenje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2023.g. sa 

pripadajućim programima na glasanje. „Za“ su glasali svi vijećnici, te je Proračun 

jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 

2023.godini 

 

U raspravi su sudjelovali: Miljenko Horvat i Margareta Zadravec. 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih aktivnosti u 2023.godini 

 

TOČKA 5.  

Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu 

 



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

maksimalnog iznosa do 66.361,40 €. 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta dječjeg 

vrtića „Ftiček“ Donji Kraljevec 

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Ftiček“ Donji 

Kraljevec u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ftiček“ na 11. sjednici. 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog Plana davanja koncesija za 2023.g. 

 

Nazočni vijećnici jednoglasno su prihvatili Plan davanja koncesija za 2023.g. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u   

       vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu 
 

Predsjednik daje na usvajanje Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2023. godinu s predviđenim prihodom u 

iznosu od 15.000,00 €, a raspoređuje se za povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta kroz 

održavanje poljskih puteva.  

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec  

       

Jednoglasno je prihvaćen  Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec, kojim su planirana sredstva u 

iznosu od 400,00 €, a namjenski će se koristiti za financiranje poboljšanja infrastrukturno nedovoljno 

opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema ovom programu. 

 

TOČKA 10. 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2022. 

godinu 

 

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

Kraljevec za 2022. godinu, koja je jednoglasno usvojena. 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2023.g. 

 

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

Kraljevec za 2023.g. uz ispravak u tč.4. – visina planiranih sredstava za JVP Čakovec iznosi 

4.000 €, a ne 40.000. 

 

TOČKA 12. 

 Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2023.g 

 

Planiran prihod od raspodjele spomeničke rente u Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2023. 



godinu iznosi 50,00 €, a utrošit će se za troškove zaštite i očuvanja kulturnih dobara u naseljima: 

Sveti Juraj u Trnju, Donji Kraljevec, Hodošan. 

 

TOČKA 13. 

 Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2023.g., 

 

Predsjednik daje na usvajanje Program utroška šumskog doprinosa za 2023. g. s planiranim  

prihodom u iznosu od 10,00 €. Sredstva će se utrošiti za sufinanciranje održavanja komunalne 

infrastrukture u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na 

području Općine Donji Kraljevec (sanacija poljskih putova). 

„Za“ su glasali svi vijećnici, te je konstatirano da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

TOČKA 14. 

 Prijedlog odluke o zasnivanju prava služnosti na području katastarske općine Donji 

Kraljevec 

 

Nazočni vijećnici donijeli su jednoglasnu odluku da Općina Donji Kraljevec daje na 

raspolaganje nekretninu kat.čest.br. 2756/2, k.o. Donji Kraljevec, nerazvrstana cesta, površine 

75m2, na temelju osnivanja prava služnosti u svrhu izgradnje industrijskog kolosjeka i 

korištenja istog. 

 

TOČKA 15. 

 Prijedlog odluke o zasnivanju prava služnosti na području katastarske općine Hodošan 

 

Donesena je jednoglasna odluka da Općina Donji Kraljevec daje na raspolaganje nekretnine na 

području k.o. Hodošan, na temelju osnivanja prava služnosti u svrhu rekonstrukcije dijela 

magistralnog vodovoda Prelog-Turčišće sukladno ucrtanoj trasi. 

 

TOČKA 16. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Pod ovom točkom je Mladen Taradi zaželio svima blagoslovljen Božić i Novu godinu, a 

čestitki se pridružio i Miljenko Horvat. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Mladen Taradi 

 


