REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/17-01/03
URBROJ: 2109/23-01-17-2
Strahoninec, 15. prosinca 2017. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 12. prosinca 2017. godine u 19:30 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen, Pozivom
KLASA: 021-01/17-01/03, URBROJ: 2109/23-03-17-1 dana 06. prosinca 2017. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Vladimir Lepen, Dražen Vidović, Dragutin Posavec, Mario
Topolnjak, Štefanija Tkalčec, Jasminka Poljanec, Nadica Jelaš, Sanja Krištofić, Dejan Drabić prisutan
od 19:45), Slađana Bujan, Markus Pilić, Petra Horvatić, Zdravko Vincetić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
predstavnici sredstava javnog informiranja
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Vladimir Lepen pozdravio je vijećnice i vijećnike
Općinskog vijeća Općine Strahoninec, predstavnike prisutnih medija i službenike Općine
Strahoninec i svima je zaželio uspješan i konstruktivan rad.
Konstatiranjem kvoruma prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec predsjednik
Općinskog vijeća otvorio je 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne vijećnike o imenovanju pročelnice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Lepen otvorio je aktualni sat.
Vijećnica Slađana Bujan, vezano uz rekonstrukciju raskrižja, zanima me sigurnost i efikasnost
raskrižja nakon rekonstrukcije.
Općinski načelnik, projekt rekonstrukcije raskrižja izradili su ovlašteni projektanti, imamo sve
dozvole. Također, rekonstrukciju raskrižja sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova.
Rekonstrukcijom će se doprinijeti sigurnosti cestovnog prometa.
Vijećnica Slađana Bujan, rečeno je da će se u ulici Žrtava fašizma izgraditi „ležeći policajci”.
Ljudi su ogorčeni i razočarani.
Općinski načelnik, izgraditi će se uzdignute plohe za smirivanje prometa, a ne ležeći policajci
kao i u Poljskoj ulici u Strahonincu. Za izgradnju uzdignutih ploha za smirivanje prometa
dobivene su sve potrebne dozvole.
Vijećnica Slađana Bujan, a koji je razlog izgradnje uzdignutih ploha za smirivanje prometa?
Općinski načelnik, radi sigurnosti sudionika prometa. Na području Općine Strahoninec
ograničenje brzine je 50 km/h, a u toj ulici ograničiti će se na 40 km/h. Također, cilj nam je i
preusmjeriti promet teretnih vozila (kamiona) na Čakovečku ulicu.
Zamjenik općinskog načelnika,vezano uz rekonstrukciju raskrižja, želio bih istaknuti da je
najbolje rješenje bilo izgradnja kružnog toka, no to zbog lokacije nije bilo moguće. Također
vertikalna signalizacija postavljena na tom raskrižju bila je pogrešna. Glavna prometnica sada će

biti Žrtava fašizma – Cvjetna. U Cvjetnoj ulici je planirano i proširenje te ulice otkupom
zemljišta.
Vijećnica Jasminka Poljanec, da li postoji mogućnost izgradnje uzdignutih ploha za smirivanje
prometa i u Čakovečkoj ulici? Neznam koje važnosti je ulica, no brzine koje vozači postižu
vozeći tom ulicom su prevelike.
Općinski načelnik, u Čakovečkoj ulici nam nisu dozvolili izgradnju uzdignutih ploha za
smirivanje prometa. Dozvolili su nam jedino ugradnju vibrirajućih traka kod OŠ Strahoninec.
Vijećnica Petra Horvatić, smatram da bi neku vrstu uzdignutih ploha za smirivanje prometa
bilo potrebno izgraditi i u Polevama. i tamo vozači voze brzinom većom od dopuštene.
Drugo pitanje vezano je uz službeni e-mail Općine, naime poslala sam e-mail 20.11. i mislim da
29.11. i nisam dobila odgovor. Da li taj e-mail funckionira?
Također, molila bih da mi se materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju u elektronskom
obliku budući da više boravim u Zagrebu.
Općinski načelnik, vezano uz uzdignute plohe u Polevama, pokrenuti ću postupak, no bojim se
da ću dobiti negativan odgovor kao i u Čakovečkoj ulici. Vezano uz e-mail provjeriti ću kod
službenica što se dogodilo.
Vijećnica Nadica Jelaš, pročitati ću dio članka objavljenog 05.10.2017. u Slobodnoj Dalmaciji a
koji je bio ponovljen i u Jutarnjem listu (vijećnica čita dio članka iz novina koji se odnosi na
kreditno zaduženje općina u Republici Hrvatskoj u kojem se spominje i Općina Strahoninec sa
6,6 milijuna kredita čini 149% njenih prihoda). Molim Vas objašnjenje.
Općinski načelnik, kada se prijašnja vlast zadužila kreditom HABOR-a na iznos od 2,8 milijuna
sa prihodima Općine od 2,3 milijuna, postotak zaduženja bilo je 120%. Postotak zaduženja
sadašnjeg kredita iznosi 9,7% godišnje na ukupne godine zaduženja (15 godina), a može biti
maksimalno 20% sukladno Pravilniku o zaduživanju. Zadužili smo se za iznos od 5 milijuna
kuna, a 1,6 milijuna je kamata na ukupno kreditno zaduženje za otplatu kredita na 15 godina.
Moram naglasiti da 60% kreditnog zaduženja plaća Međimurska županija.
Vijećnica Nadica Jelaš, moram reći da se SDP-ova vlast nije kreditno zadužila.
Općinski načelnik, vi ste ga reprogramirali.
Vijećnica Nadica Jelaš, da, mi smo ga samo reprogramirali, i odlično smo ga riješili, praktično
s tim kreditom HABOR-a nismo imali ništa.
Općinski načelnik, samo sam usporedio tadašnje i sadašnje zaduživanje. Postoji Pravilnik o
zaduživanju.Vidio sam i ja taj članak, nisam ga htio komentirati budući sam znao da će to biti
pitanje na sjednici Općinskog vijeća.
Pošto više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec zaključio je aktualni sat.
Aktualni sat završen je u 19:48 sati.
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 2. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec otvorio je raspravu.
Vijećnica Nadica Jelaš, zamolila bih da se ispravi dio zapisnika koji se odnosi na opomene
komunalnog redara vezano uz ambrozije. Također, moram istaknuti, neznam kako nam je to promaklo
na prošloj sjednici, a iz zapisnika se jasno vidi da Polugodišnji obračun proračuna Općine Strahoninec
nije prihvaćen. Iz zapisnika se vidi da je za prihvaćanje polugodišnjeg obračuna proračuna glasalo 6,
protiv 5 i 1 suzdržan. U članku 44. Poslovnika Općinskog vijeća stoji da se Proračun i Godišnji
izvještaj Proračuna donosi apsolutnom većinom glasova. Molila bih da današnji Dnevni red dopunimo
s točkom Dnevnog reda gdje ćemo ponovno raspravljati o Polugodišnjeg obračunu.
Vijećnica Petra Horvatić, u članku 68. Poslovnika također stoji da se apsolutnom većinom donosi
godišnji izvještaj Proračuna.
Općinski načelnik, na 2. sjednici prihvaćao se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, a ne
godišnji izvještaj. On će se donositi u 3. mjesecu. Evo, u Poslovniku Općinskog vijeća jasno stoji da se
apsolutnom većinom donosi Proračun i Godišnji izvještaj Proračuna.

Vijećnica Petra Horvatić, u Poslovniku Općinskog vijeća nije definirano kako se uopće donosi
Polugodišnji izvještaj.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec konstatira da je zapisnik prihvaćen sa
12 ZA (JEDNOGLASNO)

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2017. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
a) Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.
- Predlagatelj Općinski načelnik
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2017. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2017. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
f) Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2017. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu projekcijama za
2019. i 2020. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
a) Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020.
- Predlagatelj Općinski načelnik
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
e) Prijedlog javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
f) Prijedlog Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
4. Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te naknadi
predsjedniku Općinskog vijeća Općine Strahoninec
- Predlagatelj Općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o visini naknada općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika Općine
Strahoninec kada dužnost ne obavljaju profesionalno
- Predlagatelj Općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
- Predlagatelj Općinski načelnik
7.Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2017/2018.
- Predlagatelj Općinski načelnik
8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Strahoninec za 2018. godinu

- Predlagatelj Općinski načelnik
9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Strahoninec
-predlagatelj zamjenik Općinskog načelnika
10.Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2017. godinu
- Predlagatelj zamjenik Općinskog načelnika
11. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018. godinu
- Predlagatelj zamjenik Općinskog načelnika
12. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
- predlagatelj Općinski načelnik
13. Prijedlog Odluke o donošenju Odluke o porezima Općine Strahoninec
- predlagatelj Općinski načelnik
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za
2017. godinu
Predsjednik općinskog vijeća predložio je vijećnicima da se rasprava o prihvaćanju II. Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2017. godinu i o programima vodi objedinjeno, a da se
glasuje pojedinačno.
Općinski načelnik, ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 12.660.610kn. Prihodi
poslovanja planirani su u iznosu od 8.160.610,00kn, primici od financijske imovine i zaduživanja
planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kn.
Izmjenama i dopunama proračuna za 2017 godinu smanjuju se prihodi u iznosu od 2.992.866,00 kn.
Najveći iznos smanjenja odnosi se na konto 633 u iznosu od 754.597,00 kn , razlog smanjena je što
nisu prihvaćeni svi projekti na koje smo se javili. Ostvareni su prihodi od ministarstva regionalnog
razvoja za ulicu Topolje 150.000,00 kn, ove godine dobili smo sredstva za izradu strateškog plana u
iznosu od 77.500,00kn, za izradu prostornog plana 34.500,00 kn i sredstva od Ministarstva u iznosu
od 271.000,00 kn. Kapitalna pomoć iz županijskog proračun za otplatu kredita je redovita. Od
Županijske uprave za ceste prihodovali smo za upis cesta i za vibracijske trake i rekonstrukciju
raskrižja. Općina Strahoninec prijavila je dogradnju i rekonstrukciju vrtića Strahoninec, na mjeru
7.4. međutim u ovoj godini su tek zahtjevi zaprimljeni i očekuje se ocjenjivanje u drugom mjesecu
2017., iz navedenog razloga smanjuje se konto 638 u iznosu od 2.392.200,00 kn. Prihodi od
komunalnog doprinosa smanjuju se u iznosu od 90.000,00 kn , u ovoj godini nije bilo tolike izgradnje
objekata. Prihodi od HZZ-a smanjeni su za 62.699,00 kn. Zavod za zapošljavanje odobrio nam je
samo tri osobe po šest mjeseci na javnim radovima. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od
12.660.610,00 kn , od čega su rashodi poslovanja 3.068.610,00 kn , rashodi za nabavu nefinancijske
imovine iznos od 8.937.000,00kn i izdaci za nefinancijsku imovinu i otplatu zajmova 655.000,00 kn.
Izmjenama i dopunama proračuna za 2017.godinu smanjuju se rashodi i izdaci u iznosu od
2.992.866,00 kn. Aktivnost 1001A10001 Rashodi za zaposlene povećava se za 7.733,00 kn, od
01.10. imamo zaposlenu Pročelnicu na četiri sata. Aktivnost 1001A10002 Organizacija i rad
Jedinstvenog upravnog odjela i izvršnih i zakonodavnih tijela, smanjuju se za 11.995,00 odnosi se na
naknade strankama. Aktivnost 1001A10003 Materijalni rashodi smanjuju se u iznosu od 3.097,00 kn
radna odjela (javni radovi). Aktivnost 1001A10004 rashodi za zaposlene preko javnih radova
smanjuju se za iznos od 62.695,00 kn zbog smanjenog broja odobrenih djelatnika od strane zavoda za
zapošljavanje. Aktivnost 1001A10005 Stručno osposobljavanje smanjeno u iznosu od 14.630,00 kn ,
u ovoj godini nismo imali nikoga na stručnom. Aktivnost 1001A10006 Lokalni izbori, predviđeno
sredstva smanjena su za 46.324,00 kn, imali smo jedak krug na lokalnim izborima pa su tako i
smanjeni troškovi isplate sudionicima u izborima. Program 1002 Komunalno gospodarstvo povećano
je za 111.500,00 kn. Aktivnost 1002A0002 Nabava strojeva i uređaja i opreme smanjena je u iznosu
od 113.300,00kn, u ovoj godini nije nabavljena planirana oprema za komunalno redarstvo i nije
nabavljen program za porez na nekretnine iz razloga što je porez ukinuti. Aktivnost 1002A10001
Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture povećana je za 224.800,00 kn a odnose se na
izgradnju cesta produžetak Topolje, izgradnja i rekonstrukciju raskržja. u ulici Žrtava fašizma ,
Matije Gupca ,Cvjetna i J.H.Zdelara. Program 1003 Društvene djelatnosti povećan je u iznosu od
105.359,00kn. Aktivnost1003A10002 Udruge civilnog društva, povećana je u iznosu od 26.359,00

kn.(zamolba KUD Strahoninec, i NK blokada). Aktivnost 1003A10003 Odgoj i obrazovanje povećana
je u iznosu od 49.000,00kn. Povećanje se odnosi na ljetni kamp 43.000,00 kn i tekuće donacije za
školu u iznosu od 6.000,00kn. Aktivnost 1003A1004 Socijalna skrb povećana je za 30.000,00 kn , a
povećanje se odnosi na naknadu za novorođenu djecu u iznosu od 10.000,00. isplaćuje se 1500,00
kn za prvo dijete i 2000,00 za treće za sada je isplaćena naknada za 29. djece od kojih su neki i treće
dijete u obitelji.
Pomoć obitelji i kućanstvima povećana je u iznosu od 28.000,00 kn. Općina ima od ove godine u
vanjskim vrtićima šestero djece što mjesečno iznosi 3.000,00 kn. Prisiljeni smo sufinancirati
roditeljima vrtić jer je u vrtiću Tikvica previše djece.
Program 1004 Prostorni razvoj općine smanjuje se za 230.000,00 kn
Aktivnost 1004A10001 Prostorni planovi smanjuje se u iznosu od 50.000,00 kn a odnosi se na
izradu izradu projektne dokumentacije za izradu spomenika N.Zrinskom, prebacuje se u 2018
godinu.
Aktivnost 1004A10002 katastarske izmjere općine smanjuje se u iznosu od 50.000,00kn prebacuje se
na slijedeću godinu.
Aktivnost 1004A10004 usluga agencija, odnosi se na usluge odvjetnika, i usluge agencija smanjuje se
u iznosu od 30.000,00 kn u ovoj godini smanjili su se troškovi odvjetničkih usluga.
Aktivnost 1004T10001 kupnja zemljišta smanjuje se u iznosu od 100.000,00 kn, planirana kupnja
zemljišta za otvaranje ulice izlaz na obilaznicu nije realizirana.
Program 1005 otplata kredita i kamata smanjuje se za 14.537,00 kn
Aktivnost 1005A10001 otplata kredita smanjuje se u iznosu od 3.537,00 kn, visina anuiteta ovisi od
tečaju EUR - a.
Aktivnost 1005A140002 otplata kamata po kreditima smanjuje se za iznos od 11.000,00 kn visina
kamate je svakim mjesecom manja zbog približavanja konačne otplate kredita.
Program 1007 izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata povećava se za 93.000,00 kn.
Aktivnost 1007a10001 Izgradnja objekata odnosi se na aglomeracija , na početku godine planirani
iznos nisu bili uključeni manipulativni troškovi, izgradnja kanalizacije u Topolju.
Program 1009 Predškolski odgoj 2018 smanjen je u iznosu od 2.384.200,00kn.
Smanjenje se odnosi na Aktivnost 1009A100002 Usluga nadzora na dogradnji o opremi vrtića
Strahoninec 36.200,00, Aktivnost 1009K100001 Dogradnja dječjeg vrtiće i energetske učinkovitost
stari dio 2.175.000,00, Aktivnost 1009K10002 Opremanje vrtića – nova nabava 173.000,00.
Sve ove aktivnosti odnose se na dogradnju rekonstrukciju vrtića Strahoninec, i poboljšanje energetske
učinkovitosti na starom dijelu vrtića, prebacuju se na 2018 godinu.
Program 1010 obilježavanje dana Općine povećava se u iznosu od 2.020.00kn
Aktivnost 1010A10001 obuhvaća troškove organiziranja dana Općine , i povećava se za 2.020,00 kn nepredvidivi troškovi.
Program 1013 program gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i objekata kanalizacije
smanjuje se u iznosu od 345.000,00 kn.
Aktivnost 1013A odnos se na Izradu idejnog i glavnog projekta vodovod i kanalizacija stambene
zona između Prvomajske i Matije Gupca u planiranom iznosu od 345.000,00 kn. U 2018. godine
izgradit će se projekti.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnica Nadica Jelaš, na prošloj sjednici kada se raspravljalo o Polugodišnjem izvještaju Proračuna
rekli smo da se neki kapitalni projekti neće realizirati, a što se sada i pokazalo. Evidentno je dobro
punjenje proračuna od prihoda od poreza na dohodak, a nije dobro smanjenje proračuna koji se odnosi
na prihode od komunalnog doprinosa. Iz proračuna je vidljivo povećanje donacija udrugama civilnog
društva.
Zamolila bih da ubuduće vijećnici Općinskog vijeća u pisanom obliku dobiju obrazloženja proračuna i
izmjena i dopuna proračuna, iz praktičnih razloga lakšeg praćenja. Zamolila bih g. Vidovića da
općinskom načelniku pokaže kako izgleda obrazloženje proračuna Međimurske županije.
Općinski načelnik, povećanje udrugama civilnog društva u iznosu od 26.359,00 odnosi se na 3
zamolbe KUD-a Strahoninec i NK Strahoninec (organizacija koncerta Halida Bešlića 2012. godine za

koji nisu plaćeni svi troškovi tada - ZAMP) kojeg su blokirali te su troškovi s 500,00 kn porasli na
6.000,00 kn.
Vijećnica Nadica Jelaš, a kapitalne donacije?
Općinski načelnik, manipulativni troškovi vezani uz Aglomeraciju Čakovec.
Vijećnik Dejan Drabić, molim da se svim vijećnicima Općinskog vijeća tijekom idućeg dana dostavi
analitička kartica glavne knjige do razine konta 5 u PDF obliku na e-mail.
Općinski načelnik, pošaljite službeni zahtjev na e-mail pa ćemo vam odgovoriti.
Vijećnik Dejan Drabić, ne može tako, ako postoji zahtjev vijećnika, u Poslovniku piše da mu se mora
odgovoriti.
Vijećnica Nadica Jelaš, mogu samo zaključiti da ćemo u buduće dobivati pisano objašnjenje uz
Proračun i polugodišnji i godišnji izvještaj proračun?
Općinski načelnik, da, hoćete.
Vijećnica Nadica Jelaš, u Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa u točci 4.2.1. izgradnja
kanalizacije u 2017. godinu planirano je 450.000,00 kuna, a potrošeno je 140.000,00 kuna. U 2018.
godini se ponovno planira 450.000,00 kuna. Kako to?
Općinski načelnik, radi se o spoju ulica Prvomajske ulice i ulice Matije Gupca, svake godine smo
planirali izgradnju kanalizacije ovisno o dinamici probijanja ulice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su II. izmjene i dopune Proračuna Općine
Strahoninec za 2017. godinu prihvaćene sa

7 ZA

0 PROTIV

6 SUZDRŽANI

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za
razdoblje 2017. - 2019. prihvaćene sa

12 ZA

0 PROTIV

1 SUZDRŽANI

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu prihvaćene sa

12 ZA

0 PROTIV

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su Izmjene
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12 ZA

0 PROTIV

1 SUZDRŽANI

i dopune Programa održavanja

1 SUZDRŽANI

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
kulturi Općine Strahoninec za 2017. godinu

12 ZA

PROTIV

1 SUZDRŽANI

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
sportu Općine Strahoninec za 2017. godinu
12 ZA

PROTIV

1 SUZDRŽANI

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2017.
godinu prihvaćene sa
12 ZA

PROTIV

1 SUZDRŽANI

Ad 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Strahonine cza 2018. godinu s
projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Predsjednik općinskog vijeća predložio je vijećnicima da se rasprava o Odluci o prihvaćanju
Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. i o
programima vodi objedinjeno, a da se glasuje pojedinačno.
Općinski načelnik, ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.724.429,00kn. Prihodi
poslovanja (konto 6) planirani su u iznosu od 8.504.429,00kn, prihodi od prodaje nefinancijske
imovine (konto 7 ) planiraju se u visini 220.000,00kn. Prihodi od poreza na dohodak (konto 6111)
planiraju se u visini od 3.009.892,00kn temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (koji će se početi primjenjivati od 01. siječnja 2018 godine) doći
će do nekih promjena u sustavu financiranja lokalnih jedinica s ciljem da se na jednostavniji ,
razumljivi i pravedniji način definira raspodjela prihoda od poreza na dohodak. Porez na nepokretnu
imovinu (zemlje, kuće i, gradilišta i ostalo ) planiran je u iznosu od 150.000,00kn. Pomoći iz
inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna konto 63 planirane su u ukupnom iznosu od
4.381.145,00kn. Od tekući pomoči možemo istaknuti pomoć o Međimurske županije za drva , i
tekuće pomoći od županije. Od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna iz ESI fondova očekuje se
udio u sufinanciranju za izradu projektne dokumentacije, pješačke i biciklističke staze , te udio u
izradi projekata krajobraznog uređenja Sportskog parka, za oba projekta javili smo se na natječaj
MRRFEU. Kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme planirane su u iznosu od 230.000,00 kn
, sredstva će se tražiti od Ministarstva graditeljstva, koji svake godine raspiše natječaj. Kapitalne
pomoći iz županijskog Proračuna planiraju se u iznosu od 506.300,00 kn. Dio tih prihoda 258.000,00
kn odnosi se na udio u sufinanciranju kredita za izgradnju dvorane, a razlika se odnosi na
sufinanciranje izgradnje pješačke staze u ulici Žrtava fašizma. Kapitalne pomoči
od
izvanproračunskih korisnika u iznosu od 90.000,00 kn odnose se na izradu idejnog i glavnog projekta
vodovoda i kanalizacije stambena zone između Prvomajske ulice, ulice Matije Gupca i Čakovečke
ulice. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznos
u 3.114.345,00kn, a odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna prijenosa EU sredstva za
rekonstrukciju i dogradnju vrtića (mjera 7.4.1 ) kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
prihod od LAG Međimursko doli i bregi, Kapitalne pomoći od MUP (izgradnja parkirališta kod
škole), i kapitalne pomoći od MRRFEU nastavak uređenja ulica Topolje.
Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 276.100,00kn a odnose se na prihode od najamnine za
dječji vrtić, koncesija , prihod od dividendi, i kamate po viđenju. Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od
528.500,00 kn , najveći dio tih prihoda je od prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa,
prihoda od grada Čakovca za kredit, vodni i šumski doprinos naknada za nezakonitu izgradnju, i
prihod od Hrvatskog telekoma za mrežu. (novi prihod). Ostali prihodi odnose se na prihode od HZZ-a

u iznosu od 106.792,00. naknada za plaće djelatnika na javnim radovima i stručno usavršavanje.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju građevinskog zemljišta, u
novootvorenoj građevinskoj zoni. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 8.724.429,00 kn ,
od čega su rashodi poslovanja 3.179.796,00 kn , rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznos od
5.057.070,00kn a izdaci za nefinancijsku imovinu i otplatu zajmova 487.563,00 kn. Na razdjelu 001
Općina Strahoninec, 8.724.429,00 kn a odnosi se na slijedeće programe i aktivnosti 1001A10001
Rashodi za zaposlene 404.185,00kn, 1001A10002 Organizacija i rad Jedinstvenog upravnog odjela i
izvršnih i zakonodavnih tijela, ukupno planirani rashodi od 268.556,00 odnose se na sitni inventar,
usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršenih tijela, naknade strankama,
reprezentacije, organizacije raznim manifestacija ( 1. maj, dani kruha, advent i sveti Nikola, članarine,
LAG, udruga općina, HGSS i e redar) , rashodi protokola . 1001A10003 Materijalni rashodi u iznosu
od 104.000,00 kn odnose se na uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje i održavanje, radna
odjela (javni radovi) , telefon, poštarina, računalne usluge, premije osiguranja imovine i usluge
platnog prometa. 1001A10004 Rashodi za zaposlene preko javnih radova planirani su u iznosu od
92.549,00kn planirano je četiri djelatnika po šest mjeseci. 1001a10005 Stručno osposobljavanje ,
jedna osoba, planirano od 01.09 14.630,00kn. Program 1002 Komunalno gospodarstvo planiran je u
iznosu od 2.215.259,00kn. Aktivnost 1002A0002 Nabava strojeva i uređaja i opreme u iznosu od
286.000,00kn, planirana je nabava računalne opreme, oprema za civilnu zaštitu, oprema za uređenje
parkova (traktor) oprema za garažu, dvoranu, novogodišnja rasvjeta , videonadzor i ulaganje u
računalne programe. Aktivnost 1002A10001 Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture
planirani su izdaci u iznosu od 1.929.259 a odnose se na energiju,materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, (voda, smeće
deratizacija, zimska služba, čistačica. U izgradnji je planirana izgradnja cesta produžetak Topolje,
izgradnja pješačke u postojećim ulicama, izgradnja parkirališta za osobna vozila kod škole, izgradnja
uzdignutih ploha (smirivanje prometa) u ulici Žrtava fašizma, obnova dijela javne rasvjete, od opreme
se planira nabava igrala za dječje igralište , klupa za odmor po parkovima. Program 1003 Društvene
djelatnosti planirana je u iznosu od 1.423.680,00kn. Aktivnost 1003A10001 Zaštita od požara
planirana je u iznosu od 243.850,00 kn, a odnosi se na održavanja sustava vatrodojava u iznosu od
9.050,00 kn sufinanciranje JVP na temelju sporazuma u iznosu od 52.400,00 kn , naknada JVP decentralizirana sredstva iznos od 51.400,00 kn i tekuće donacije za DVD Strahoninec, 4,7 posto
prema ostvarenim prihodima u iznosu od 131.000,00kn. Aktivnost1003A10002 Udruge civilnog
društva,planirani iznos u iznosu od 381.830,00 kn. Na području na području općine aktivno je
dvanaest udruga, raspisat će se Javni poziv korisnicima Proračuna općine Strahoninec za dostavu
prijava za financijske potpore projektima i programima za 2018 godinu. U toj aktivnosti planirani su
i troškovi režija za zgradu NK i zgradu udruga u iznosu od 40.000,00kn. Na kontu 382 planirani su i
donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 20.000,00kn. Aktivnost 1003A10003 Odgoj i obrazovanje
planirana je u iznosu od 686.000,00kn.
Stipendije, ljetni kamp, općina prijatelj djece, tekuće donacije škola i udio u sufinanciranju dječjeg
vrtića. Aktivnost 1003A1004 Socijalna skrb panirana je u iznosu od 112.000,00kn, planiran je
naknada za novorođenu djecu, (1500,00 kn za prvo dijete i 2000,00 za treće i dalje,)
Pomoć obitelji i kućanstvima, specijalistički pregled, preventivne mjesečne kontrole.
Program 1004 Prostorni razvoj općine 664.170,00 kn
Aktivnost 1004A10001 Prostorni planovi planirana je u iznosu od 489.170,00 kn a odnosi se na
izradu dokumentacije prostornog uređenja, izradu projektne dokumentacije za izradu spomenika
N.Zrinskom, izrada tehničke dokumentacije za pješačke i biciklističke staze, izrade tehničke
dokumentacije krajobraznog uređenja sportsko rekreacinog parka.
Aktivnost 1004A10002 katastarske izmjere općine planirana je u iznosu od 60.000,00kn pripreme za
izmjere cijele općine.
Aktivnost 1004A10004 usluga agencija, odnosi se na usluge odvjetnika, i usluge agencija u iznosu od
40.000,00 kn.
Aktivnost 1004T10001 kupnja zemljišta planirana u iznosu od 75.000,00 kn, planirana je kupnja
zemljišta za otvaranje ulice izlaz na obilaznicu.
Program 1005 otplata kredita i kamata planirana je u iznosu od 490.000,00kn

Aktivnost 1005A10001 otplata kredita planirana je u iznosu od 487.563,00 kn. Općina ima dva
dugoročna kredita . Jedan se odnosi na kredit prema HBOR preko PBZ ,čija otplata završava
31.03.2018 godine i kredit za dvoranu. Iznos za otplatu kredita prema PBZ iznosi 55.563,00 a
godišnji anuitet za Erste iznosi 432.000,00 kn zajedno sa kamatom.
Aktivnost 1005A140002 otplata kamata po kreditima odnosi se na kamatu koja je do 31.03.2018
iznosi 2.437,00 kn.
Aktivnost 1007a10001 Izgradnja objekata odnosi se na aglomeracija u ovoj godini preostali iznos
koji se odnosi na općinu Strahonineci znosi 5.200,00 kn.
Program 1008 subvencije i kapitalne donacije građanima planiranja je u iznosu od 10000,00 kn.
Program 1009 Predškolski odgoj 2018 planira je u iznosu od 2.437.000,00kn .
Aktivnost 1009A100002 Usluga nadzora na dogradnji o opremi vrtića Strahoninec
Aktivnost 1009K100001 Dogradnja dječjeg vrtiće i energetske učinkovitost stari dio
Aktivnost 1009K10002 Opremanje vrtića – nova nabava
Sve ove aktivnosti odnose se na dogradnju rekonstrukciju vrtića Strahoninec, i poboljšanje energetske
učinkovitosti na starom dijelu vrtića.
Program 1010 obilježavanje dana Općine planirana je u iznosu 62.000,00kn
Aktivnost 1010A10001 obuhvaća troškove izrade monografije Općine Strahoninec i troškove
organiziranja dana Općine.
Aktivnost 1011K10001 planirana je u iznosu od 300.000,00 kn za izgradnju dvorane.
Program 1013 program gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i objekata kanalizacije
planiran je u iznosu od 90.000,00 kn.
Aktivnost 1013A odnos se na Izradu idejnog i glavnog projekta vodovod i kanalizacija st. zona
između Prvomajske i Matije Gupca u planiranom iznosu od 90.000,00kn.
Aktivnost 1014 zaštita životinja planirana je u ovoj godini 13.000,00 kn, odnosi se na zbrinjavanje
psa lutalica.
Aktivnost 1015A10001 planirana je u iznosu od 130.000,00 kn. Pošto je od ukupno pokopanih ljudi
na groblju u Nedelišću 20% sa područja općine Strahoninec, u tom dijelu i općina sudjeluje u obnovi
groblja.
Na prijedlog podnesenog prijedloga Proračuna Općine Strahoninec podnosim amandman:
Na prihodovnoj strani, konto 638 – energetska učinkovitost postojećeg djela vrtića povećanje u iznosu
od 380.686,26 kuna i i konto 451 na rashodovnoj strani povećava se za 380.686,26 kuna (energetska
učinkovitost, raspisani natječaj na koji smo se javili, a povećanje se odnosi na povrat sredstava koji
smo do sad uložili u natječajnu dokumentaciju).
Predsjednik Općinskog vijeća obavještava vijećnike da osim amandmana općinskog načelnika, postoje
3 amandmana koji su podnijeli vijećnik Markus Pilić, te dva amandmana Klub vijećnika SDP-a.
Vijećnik Markus Pilić podnio je amandman za povećanje aktivnosti 1003A1003 Odgoj i obrazovanje
u iznosu od 36.575,00 kuna a odnosi se na sufinanciranje toplog obroka za sve učenike s područja
Općine Strahoninec u vrijednosti 50% dnevnog obroka u školskoj godini 2018./2019. Aktivnost
1003A10002 Udruge civilnog društva umanjuje se za 36.575,00 kuna.
Klub vijećnika SDP-a podnijeli su amandmane koji se odnose na aktivnost 1002A100001 Održavanje
i izgradnja komunalne infrastrukture koja se povećava za 530.000,00 kuna (izgradnja optičkog kabla
za brzi internet). Za iznos od 530.000,00 kuna povećao bi se konto 63 na prihodovnoj strani, pomoći iz
inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; te na aktivnost 1001A100002 Organizacija i rad
JUO, izvršnih i zakonodavnih tijela smanjuje se za 20.000,00 kuna (predviđene naknade vijećnicima
za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća). Za iznos od 20.000,00 kuna povećala bi se stavka
1003A100003 Odgoj i obrazovanje unošenjem pozicije „Plaćanje toplog obroka za školsku djecu
slabijeg imovnog stanja.
Općinski načelnik, prihvaćam amandman vijećnika Pilić Markusa.
Amandman vijećnika Pilić Markusa prihvaćen je jednoglasno.

Općinski načelnik, prihvaćam amandman Kluba vijećnika SDP-a koji se odnosi na izgradnju
optičkog kabla za brzi internet.
Amandman Kluba vijećnika SDP-a prihvaćen je jednoglasno.
Općinski načelnik, ne prihvaćam amandman Kluba vijećnika SDP-a koji se odnosi za plaćanje toplog
obroka za školsku djecu slabijeg imovnog stanja, budući sam prihvatio amandman vijećnika Markusa
Pilića. A Caritas i škola već svojim programima doprinose plaćanju toplog obroka djeci slabijeg
imovnog stanja. A amandman vijećnika Markusa Pilić odnosi se na sve učenike bez obzira na
imovinsko stanje. Možda u narednim godinama i budemo u mogućnosti i 100% financirati topli obrok,
kao što je rekao vijećnik Markus Pilić, možda u suradnji s Međimurskom županijom.
Vijećnica Nadica Jelaš, zašto nebi bili prvi u Međimurskoj županiji koji bi 100% financirali topli
obrok?!
Vijećnik Dejan Drabić, želio bih reći da bi vijećnici na naknade za rad koje su predviđene u
Proračunu morali plaćati porez, a ovim našim prijedlogom za osiguranje toplog obroka napravili bi
lijepu gestu za našu djecu.
Petra Horvatić, također sam razmišljala o vijećničkim naknadama, i kako taj novac bolje utrošiti.
Smatram da je amandman Kluba vijećnika SDP-a dobar način kako utrošiti taj novac.
Vijećnica Sanja Krištofić, samo želim naglasiti da se ne radi o 200,00 kuna vijećničke naknade, nego
skoro o 400,00 kuna u bruto iznosu.
Vijećnik Dejan Drabić, trebali bi se svi zajedno založiti jer smo vrlo blizu da osiguramo financiranje
toplog obroka u 100% iznosu.
Općinski načelnik, ne prihvaćam amandman Kluba vijećnika SDP-a koji se odnosi za plaćanje toplog
obroka za školsku djecu slabijeg imovnog stanja, budući sam prihvatio amandman vijećnika Markusa
Pilića. A rebalansom Proračuna osigurati ću financiranje toplog obroka u 100% iznosu za školsku
godinu 2018./2019.
Amandman Vijećnika SDP-a nije prihvaćen s 6 glasova ZA.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnica Petra Horvatić, mene zanima stavka za zaštitu životinja na području Općine Strahoninec.
Na koji način će se provesti taj program?
Općinski načelnik, svaka jedinica lokalne samouprave mora imati ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica
s tvrtkom Bioinstitut i azilom.
Vijećnica Nadica Jelaš, smatram da je Proračun realan. Kroz amandmane će dobiti jednu socijalnu
notu. Na prihodovnoj strani me malo zabrinjava predviđen iznos prihoda od komunalnog doprinosa.
Općinski načelnik, otvaranjem novih ulica stvoriti će se preduvjeti za osiguranje prihoda od
komunalnog doprinosa u predviđenom iznosu.
Vijećnik Dejan Drabić, puno lakša bi bila rasprava da imamo proračun na 5. razini. Molim
objašnjenje povećanja rashoda na kontu za zaposlene.
Općinski načelnik, rashodi su povećani zbog prijema u službu pročelnice Jedinstvenog upravnog
odjela i naknade za rad vijećnicima Općinskog vijeća.
Vijećnica Jasminka Poljanec, zašto je u Socijalnom programu u odnosu na 2017. godini smanjeni
iznos za 10.000,00 kuna za novorođenu djecu?
Općinski načelnik, u 2017. godini planirano je bilo 30.000,00 kuna, no zbog većeg broja rođene djece
izmjenama i dopunama Proračuna taj je iznos povećan na 50.000,00 kuna koliko je i bilo isplaćeno. U
2018. godini planirano je 40.000,00 kuna, to je neka srednja vrijednost.
Vijećnica Petra Horvatić, u Socijalnom programu piše da se roditeljima može dodijeliti dar za
novorođeno dijete, pa me zanima kome se on dodjeljuje?
Općinski načelnik, dodjeljuje se roditeljima s područja Općine Strahoninec za svako novorođeno
dijete. Ostale socijalne pomoći dodjeljuju se starijima od 75 godina u obliku bonova.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o prihvaćanju Proračuna Općine
Strahoninec s projekcijama za 2019. i 2020. godinu prihvaćena sa

11 ZA

1 PROTIV

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. 2020. prihvaćen sa
1 SUZDRŽANI

12 ZA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Plan gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture prihvaćen sa
13 ZA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu prihvaćen sa
13 ZA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Općine
Strahoninec za 2018. godinu prihvaćen sa
13 ZA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Program javnih potreba u sportu Općine
Strahoninec za 2018. godinu prihvaćen sa
13 ZA
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Socijalni program Općine Strahoninec za 2018.
godinu prihvaćen sa
13 ZA
Ad 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu
Općinski načelnik, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu identična je
Odluci od prošle godine, a prijedlog ste dobili u materijalima.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Strahoninec za 2018. godinu prihvaćena sa
13 ZA

Ad 4. Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te
naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća
Općinski načelnik, člankom 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11, 144/12 i 19/13, 137/15 )
propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog
tijela. Članci 35. i 39. Statuta predviđaju da predsjednik Općinskog vijeća i članovi Općinskog vijeća
za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu sukladno odluci Općinskog vijeća.
Ovom Odlukom se određuje visina naknade vijećnicima Općine Strahoninec kao i visina naknade
predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnica Nadica Jelaš, vrlo kratko, vijećnici SDP-a biti ćemo protiv ove Odluke. Kao što imam
saznanja, i u ostalim Općinama u kojima tek sad uvode naknade, također će ih donirati. Predlažem
da na snazi ostaje Odluka prema kojem bi predsjedniku pripala naknada od 800,00 kuna.
Vijećnik Zdravko Vincetić, naknada za rad predsjedniku Općinskog vijeća iznosila je 0,00 kuna.
Vijećnica Sanja Krištofić, ta odluka je na snazi samo se nije provodila.
Vijećnica Petra Horvatić, smatram da vijećničke naknade nisu potrebne.
Vijećnik Markus Pilić, moramo poći sa stanovišta da se svačiji rad treba cijeniti. Nekima je 200,00
kuna potrebno. A tu naknadu možemo donirati onima kojima je to neophodno i taj iznos će ga
razveseliti.
Vijećnik Vladimir Lepen, svoju naknadu za rad kao predsjednik Općinskog vijeća utupam Župnom
Caritasu Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o visini naknade za prisustvovanje na
sjednicama Općinskog vijeća ne naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća prihvaćena sa
7 ZA

6 PROTIV

Ad 5. Prijedlog Odluke o visini naknada općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika
Općine Strahoninec kada svoju dužnost ne obavljaju profesionalno
Općinski načelnik, sukladno članku. 90a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15),
općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika koja svoju dužnost obavlja volonterski, ima pravo
na naknadu za rad. Prema članku. 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) naknada za rad općinskog načelnika i njegovih zamjenika,
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška
koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i
osnovice za obračun plaće. Odluku o visini naknade za rad donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Prema navedenome, predlaže se isplata naknade za rad općinskom načelniku u neto iznosu od
3.500,00 kuna mjesečno,a zamjeniku općinskog načelniku 2.500,00 kuna mjesečno.
Vijećnica Nadica Jelaš, koji je argument za ovo povećanje? U vrlo kratkom vremenu zaposlili smo
dvije osobe, od nedavno pročelnicu, i Silviju Žižek, koje pretpostavljam, obavljaju veći dio posla.
Općinski načelnik, do sada nikad nismo iskoristili ni jednu dnevnicu za putovanja, koristili smo
vlastite automobile, iz privatnih sredstava plaćali što je bilo potrebno, pa smatram da je ovo dovoljno
argumentirano.
Vijećnik Dražen Vidović, samo da povežem raspravu, činjenica je da vijećnici Općinskog vijeća do
sad nisu nikad primali naknadu za rad, ali isto tako činjenica je da je Općina Strahoninec ranije imala
načelnika profesionalca i zamjenika koji su za svoj rad primali plaću, odnosno naknadu. Općinski
načelnik i zamjenik zaista rade veliki posao i uključeni su u veliki broj projekata koji se do ranije nisu
realizirali. I s ovim povećanjem naknada, nismo ni na 50% troškova plaće prethodnog načelnika.
Osobno ću podržati ovaj prijedlog Odluke jer smatram da je ispravan i realan.
Vijećnica Nadica Jelaš, jako mi je žao što je vijećnik Vidović narušio dobru atmosferu, i što se ide na
osobnu razinu. Mi nismo osporavali da načelnik i zamjenik ne rade i nemaju projekte. Trošak plaća i
naknada danas neusporedivo su veći nego ranije. I prijašnji načelnik, odnosno načelnica, radila je
krvavo i efikasno da izvuče Općinu iz problema koji su ostali od ranijih vlasti.
Vijećnica Sanja Krištofić, samo vas molim da prestanete potezati priču sadašnji – bivši. Ni jedan
načelnik se ne može uspoređivati s prijašnjim. Ne možemo omalovažavati i osporavati nečiji rad.
Vijećnik Dejan Drabić, činjenica je da su ranije bila teža vremena, proračun manji, a zaduženost
Općine veća pa nije možda bilo puno prostora za sve što se željelo učiniti.
Vijećnik Mario Topolnjak, naša Općina nije siromašna, većina Općina ima naknade za rad vijećnika.
Svi smo rekli da ćemo se svoje naknade odreći ili donirati. Bilo bi dobro da počnemo cijeniti svoj rad i
zalaganje i nemojmo se sramiti što primamo naknadu za rad.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o visini naknada općinskom načelniku i
zamjeniku općinskog načelnika Općine Strahoninec kada dužnost ne obavljaju profesionalno
prihvaćena sa

7 ZA

5 PROTIV

Ad 6. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Strahoninec
Općinski načelnik, razlog izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec su
usklađenje kartografskih podloga s novim koordinatnim sustavom Državne geodetske uprave,
usklađenja sa zakonima i propisima usvojenih nakon posljednje izmjene Prostornog plana, usklađenje
statusa kulturnih dobara – arheološko nalazište „Stara Ves“, usklađenja stanja izvedene infrastrukture
na cijelom području Općine, korekcije dijela stambenog područja, posebno u pogledu usklađenja s
postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada, usklađenja izgrađenih površina funkcionalnih
zona u naseljima, prema stvarnom stanju korištenja, korekcije stanja u prostoru prema zahtjevima
tijela s javnim ovlastima, korekcija namjene dijela područja namijenjenog za poslovnu zonu u ulici
Topolje, micanje zelenih površina u ulici Žrtava fašizma u naravni ne postoje.
Vijećnica Sanja Krištofić, dali su izmjene i dopune bile razmatrane na Odboru?
Općinski načelnik, izmjene i dopune bile su na javnoj raspravi i omogućeni je javni uvid.
Vijećnica Sanja Krištofić, po kojim točkama su rađene izmjene i dopune?
Općinski načelnik, izmjene i dopune rađene su sukladno Odluci o II. Izmjenama i dopunama.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Strahoninec prihvaćena sa
12 ZA
Ad 7. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2017./2018.
Vijećnik Markus Pilić, temeljem raspisanog javnog natječaja o dodjeli stipendija za akademsku
godinu 2017./2018. i pristiglih molbi, predlažem donošenje Odluke sukladno prijedlogu Odluke o
stipendiranju studenata za akademsku godinu 2017./2018. godinu.
Na temelju raspisanog javnog natječaja pristiglo je 45 molbi. U prijedlogu Odluke o dodjeli stipendija
predviđa se dodjela 43 stipendija (1 student ostvario je pravo na državnu stipendiju a 1 stipendiju
Zaklade Mikec). Izuzetni veliki broj roditelja studenata bili su sudionici Domovinskog rata, to je moje
zapažanje koje sam htio podijeliti s vama.
Vijećnica Nadica Jelaš, zašto ste u dokumentaciji to tražili?
Općinski načelnik, natječaj je raspisan sukladno Odluci o stipendiranju, koja je vrlo široka i traži
veliki broj dokumentacije.
Vijećnik Markus Pilić, morati ćemo pokrenuti proces izrade nove odluke o stipendiranju. Vijećnica
Sanja Krištofić, potrebno je naglasiti da Općina Strahoninec uvijek daje stipendije, a ne kao ostale
Općine kredite uz uvjet redovnog polaganja.
Vijećnik Markus Pilić, novina je što od ove godine stipendiju dobivaju i studenti prvih godina..
Vijećnik Dejan Drabić, možda bi se trebalo u novu odluku uvesti i element deficitarnosti pojedinih
zvanja, a koja su potrebna za razvoj društva.
Vijećnik Markus Pilić, i mi smo već o tome razmišljali, i takve studente treba posebno potaknuti.
Vijećnica Nadica Jelaš, ovo je dobra socijalna mjera, bilo bi dobro razmišljati o povećanju stipendije,
500,00 kuna za studente koji studiraju u Zagrebu je malo. Htjela bih predložiti da u Odluci stoje nazivi
fakulteta na kojima studiraju studenti. Mi financiramo kadrove za cijelu Županiju, a i Hrvatsku, budući
je Općina Strahoninec premalo područje na kojem bi radili naši stipendisti.
Zamjenik općinskog načelnika, moram istaknuti da naši studenti imaju izrazito visoke prosjeke
ocjena.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o stipendiranju studenata za akademsku godinu
2017./2018. prihvaćena je sa
13 ZA
Ad 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2018. godinu
Općinski načelnik, temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe sredstva
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se
određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se
proračun donosi.
Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno
na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz stavka 3. ovoga članka.
Vijećnica Nadica Jelaš, mala opaska, potreban je ispravak u članku 8. Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec za 2018. godinu prihvaćena sa

13 ZA
Ad 9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Strahoninec
Zamjenik općinskog načelnika, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„NN“ br. 82/15) predstavničko tijelo donosi Procjenu ugroženosti rizika od velikih nesreća.
Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim
razlozima koji uključuju standariziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih
sektora, prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu, unaprjeđenje shvaćanja
rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim
srodnim aktivnostima. Kao smjernice izrade Procjene rizika od velikih nesreća koristile su se
Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije. Procjena
rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju
potencijalne prijetnje i procjenjuje se postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti
stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Procjena rizika je cjelokupni
proces koji uključuje identifikaciju rizika, analizu rizika te evaluaciju rizika.
Raprave nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Strahoninec prihvaćena sa
13 ZA
Ad 10. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2017. godinu
Zamjenik općinskog načelnika, Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i
građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina
Strahoninec dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak
1. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“, broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na

prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Na području Općine Strahoninec, mjere i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: Stožer civilne zaštite
Općine Strahoninec, Dobrovoljno vatrogasno društvo Strahoninec, Gradsko društvo Crvenog križa
Čakovec, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec, Postrojba civilne zaštite opće
namjene, Povjerenici civilne zaštite, Koordinatori na lokaciji, Pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području
Općine Strahoninec za 2017. godinu prihvaćena sa

13 ZA
Ad 11. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018.
godinu
Zamjenik općinskog načelnika, člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj
82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Na temelju
Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Strahoninec i Smjernica za organizaciju
sustava civilne zaštite na području Općine Strahoninec za vremensko razdoblje od 2016. do 2019.
godine donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Strahoninec za 2018. godinu. (u daljnjem
tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na planske
dokumente, operativne snage sustava civilne zaštite, pravne osobe u sustavu civilne zaštite, sustav
uzbunjivanja građana, financiranje sustava zaštite i spašavanja.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine
Strahoninec za 2018. godinu prihvaćen sa
13 ZA
Ad 12. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Varaždinu
Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec dana 08. studenog 2017. godine
zaprimio dopis Međimurske županije, Skupštine Međimurske županije, Odbora za izbor i imenovanja
vezan uz podnošenje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu Prema
članku 117. Zakona o sudovima („NN“ br. 28/13, 33/15 i 82/15) za suca porotnika može biti
imenovani punoljetni hrvatski državljanin koji se imenuju na četiri godine i po isteku tog roka mogu
biti ponovno imenovani.
Referent za računovodstvo i financije Miljenka Zver, do sada je sudac porotnik bila Nada Janžek
koja je izrazila želju za daljnjim mandatom.
Općinski načelnik, predlažem da za suca porotnika predložimo Nadu Janžek,
Rasprave nije bilo.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca
porotnika Županijskog suda u Varaždinu prihvaćen sa
13 ZA
Ad 13. Prijedlog Odluke o donošenju Odluke o porezima Općine Strahoninec
Općinski načelnik, ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Strahoninec kao jedinici
lokalne samouprave.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Odluka o porezima Općine Strahoninec prihvaćena sa
13 ZA
Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je sjednicu.
Dovršeno u 21:37.
Zapisničar,
Jasna Hranilović
Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Lepen

