REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/16-01/01
URBROJ: 2109/23-01-16-2
Strahoninec, 24. ožujka 2016. godine

ZAPISNIK
6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 23. ožujka 2016. godine u 19:30 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Zdravko Vincetić, Pozivom
KLASA: 021-01/16-01/01, URBROJ: 2109/23-03-16-2 dana 16. ožujka 2016. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Dragutin Posavec, Mario Topolnjak, Zdravko Vincetić,
Vladimir Lepen, Martina Zdolec, Igor Šteinglin (od 20:45 h) Štefanija Tkalčec, Sanja Krištofić, Rajko
Lukman, Dejan Drabić (od 20:15 h), Markus Pilić, Marija Kovačić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
predstavnici sredstava javnog informiranja Međimurje Lista, Međimurskih novina i Internet portala
eMedjimurje, županijski vijećnici Nadica Jelaš i Dražen Vidović te zamjenik ministra znanosti,
obrazovanja i športa Hrvoje Šlezak
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Zdravko Vincetić 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 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Vincetić otvorio je aktualni sat.
Otvorivši aktualni sat u 19 sati i 35 minuta predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na
raspravu.
Načelnik, želio bih se ispričati zbog promjene termina sjednice.
Želio bih odgovoriti na pitanja s prethodne sjednice Općinskog vijeća, koje se odnose na spor Blagus,
„Dezel“ i riješene imovinsko pravne odnose vezane uz otvaranje ulice između Prvomajske ulice i ulice
Matije Gupca.
Vezano uz spor Blagus, presudom Vrhovnog suda, prihvatila se revizija Općine Strahoninec, te se
presuda Županijskog suda u Čakovcu preinačila. Vrhovni sud Republike Hrvatske presudio je u korist
Općine, tako da je g. Ivan Blagus dužan Općini Strahoninec dužan isplatiti naknadu štete u iznosu od
545.740,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama i nadoknaditi trošak parničnog postupka u iznosu
od 28.625,50 kuna.
Nakon presude, kontaktirao sam odvjetnika Ružića i pokrenute su sve radnje kako bi Općina namirila
svoje dugovanje. Gospodinu Blagusu su blokirani računi.
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Vezano uz spor „Dezel“, trajao je od 2002. godine, Građanski sud u Zagrebu 21.12.2015. donio je
presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tvrtke „Dezel“. Presudom je utvrđeno da tužitelj nije dokazao
visinu svog potraživanja, te je tužbeni zahtjev tužitelja tvrtke „Dezel“ u cijelosti neosnovan.
Tužitelj „Dezel“ je na zadnjem ročištu izričito izjavio da ne predlaže vještačenje na okolnost visine
tužbenog zahtjeva, dok s druge strane, zbog opširne i vrlo komplicirane dokumentacije, sud nema
stručnih računovodstvenih financijskih znanja za izvršenje točnog obračuna financijskih transakcija.
Vezano uz otvaranje ulice između Prvomajske ulice i ulice Matije Gupca, većim dijelom su riješeni svi
imovinsko pravni odnosi, pa krenimo redom. Između Općine Strahoninec i obitelji Bistrović, Općina
nije isplatila nikakvu naknadu, već je sklopljen ugovor kojim se omogućuje prijenos kupljenih
nekretnina na ime Općine Strahoninec, te je uknjiženo pravo vlasništva na k.č. 261 i 264/1 u korist
Općine Strahoninec.
Općina Strahoninec i obitelj Kolarić, Općina nije isplatila nikakvu naknadu, već je sklopljen ugovor
kojim se omogućuje prijenos kupljenih nekretnina na ime Općine Strahoninec, te je uknjiženo pravo
vlasništva na k.č. 753/2, 753/3 i 753/4 u korist Općine Strahoninec.
Općina Strahoninec i obitelj Zorković, dogovorom od 17.05.2005. godine obitelj Zorković prodati će
35 čhv-a Općini Strahoninec po cijeni od 50,00 eur/čhv, te da se dugovanje Zorković Kristijana za
razliku gradilišta od 17 čhv-a prebije sa potraživanjem njegovih roditelja, a da se razlika isplati obitelji
Zorković. Nakon izmjera na terenu utvrđena je razlika između nekretnina navedenih u privremenom
kupoprodajnom ugovoru i stvarno otkupljene površine. Radi se o razlici od 33 čhv-a te se Općina
postupila prema dogovoru iz 2005. godine. Vrijednost razlike otkupljenog gradilišta u iznosu od
12.452,42 kune, što odgovora protuvrijednosti 1.650,00 eur podmirena je prodavatelju na način da se
iznos od 6.414,88 kuna prijebojem dospjele tražbine koju Općina ima prema Kristijanu Zorković, dok
je razlika od 6.037,54 kune isplaćena u korist Branka i Nade Zorković, te je uknjiženo pravo
vlasništva u korist Općine.
Općina Strahoninec i Zdravko Vincetić, ugovorom o kupoprodaji od 25.09.2015. godine Općina
Strahoninec je otkupila od g. Zdravka Vincetić 28 čhv-a k.č. 756/4 u iznosu od 3.192,00 kune,
odnosno 15 eur/čhv, te je uknjiženo pravo vlasništva u korist Općine.
Općina Strahoninec i Miljenka Balić i Ivan Pfeifer, održani je sastanak između predstavnika Općine,
Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja u Općini Strahoninec i
Miljenke Balić i Ivana Pfeifer. Oni su vlasnici zemljišta k.č. 747. Na sastanku je zaključeno da Općina
ima namjeru kupiti dio zemljišta radi otvaranja ulice, međutim, vlasnici su iznijeli zahtjev da za dio
zemljišta traže 25.000,00 eur-a i građevinsku parcelu u vlasništvu Općine (koji je otkupljen od obitelji
Bistrović), što je za Općinu neprihvatljivo.
U materijalima za sjednicu dobili ste Službenu zabilješku o kupoprodaji zemljišta između Općine
Strahoninec i Vincetić Zdravka, u kojoj stoji da se zemljište u vlasništvu Vincetić Zdravka otkupljuje
po cijeni od 15,00 eur/čhv, budući se vlasnik nalazi na dužnosničkoj funkciji u Općini Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, hvala na odgovorima koje smo tražili na prošloj sjednici. Vezano uz
predmet Kolarić, dali se korigirala cijena u ugovoru? Budući je njemu plaćeno više nego što mu je
oduzeto.
Zamjenik načelnika, cijeli slučaj vodio je odvjetnik Ivan Ivković. Nije bilo lako ni s predmetom
Kolarić ni Zorković, no ubrzo su shvatili da nemaju zakonske osnove za svoje traženje, te su slučajevi
razriješeni u korist Općine Strahoninec, te smo uspjeli uknjižiti pravo vlasništva na svim česticama.
Vijećnica Sanja Krištofić, slučaj predsjednika Općinskog vijeća mogao se staviti na Vijeće, i ako bi
Vijeće donijelo Odluku o visini cijene, po toj Odluci bi se postupilo.
Kod Pfeifera je predviđena županijska cesta.
Načelnik, nije županijska cesta.
Vijećnica Sanja Krištofić, maknuli su?
Načelnik, iz Ministarstva su nas obavijestili da to više nije županijska cesta.
Vijećnica Sanja Krištofić, zašto?
Načelnik, zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, pa se cesta ne može otvoriti.
Vijećnica Sanja Krištofić, predlažem da se inicira ponovni razgovor s Županijskom upravom za
ceste, te da se pokuša ucrta kao županijska cesta.
Vijećnik Dragutin Posavec, kad smo već kod ulice Matije Gupca, vidim da su se postavili prometni
znakovi za ograničenje težine. Zanima me na koji način ćemo ih kontrolirati ili zabraniti vožnju?
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Načelnik, dalje je to u domeni Policijske uprave Međimurske.
Zatražiti ćemo pojačani nadzor prometa u toj ulici.
Vijećnik Markus Pilić, u kojoj fazi je zahtjev gospodina Lisjaka za otkup k.č.290/1 u ulici Marka
Kovača?
Načelnik, Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja u Općini
Strahoninec će se sastati nakon Uskrsa, te će svoj prijedlog Komisija dati na Vijeće.
Vijećnik Mario Topolnjak, u kojoj fazi je izrada Strateškog razvojnog programa?
Načelnik, Strateški razvojni plan će se početi izrađivati nakon Uskrsa. Izrada Strateškog plana je
prijavljena na natječaj u svibnju prošle godine, dobili smo privremenu Odluku o raspodjeli sredstava u
iznosu od 77.500,00 kuna. Formirati će se Radna skupina za izradu Strateškog razvojnog plana.
Vijećnica Štefanija Tkalčec, kad će započeti s izgradnjom kanalizacijske mreže u ulici Topolje?
Načelnik, ove godine mora biti napravljena. A točan početak radova još nije poznati. Potpisali smo
ugovor o partnerstvu na projektu „Građenje vodnih građevina na području Aglomeracije Čakovec“,
kojim je između ostalog obuhvaćena i izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Topolje u iznosu od
265.000,00 kuna, a Općina će cijeli projekt sufinancirati cca. 25.000,00 kuna.
Vijećnik Dragutin Posavec, legalizacija bespravno sagrađenih objekata? Do sada to košta cca.
25.000,00 kuna, koji objekti u vlasništvu Općine Strahoninec su do sada legalizirani, a koje još treba
legalizirati, te koliko ćemo još izdvojiti iz Proračuna za tu namjenu?
Načelnik, legalizirani je Sportski park, odnosno dio koji se vidio na orto foto snimci iz 2011. godine, a
za ostatak je napravljena projektna dokumentacija, te se sa tim dijelom zgrade postupa kao da ni ne
postoji, odnosno kao da se tek gradi.
Vijećnik Vladimir Lepen, čujem da je izvršen neki nadzor u Općini Strahoninec, koji su sve nadzori
izvršeni u Općini Strahoninec u ovom sazivu Vijeća?
Načelnik, 17.03. 2016. godine Ministarstvo uprave, Državni arhiv Međimurje, Ministarstva financija,
Državna revizija.
Pošto više nije bilo vijećničkih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec zatvorio je
aktualni sat i zahvalio vijećnicima na konstruktivnoj raspravi.
Aktualni sat završen je u 19:59 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, predložio
je da se 16. točka, Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva makne s Dnevnog
reda i da se na to mjesto stavi Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja
javnih zelenih površine na području Općine Strahoninec.
Vijećnica Sanja Krištofić, zašto se s Dnevnog reda skida prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i
registraturnog gradina?
Viši referent Silvija Žižek, u Pravilniku nedostaje sumarni popis gradiva s rokovima čuvanja.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje da se prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i
registraturnog gradiva skine s Dnevnog reda.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje da se prijedlog Odluke o povjeravanju komunalne
djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Strahoninec uvrsti u Dnevni red
pod 16. točkom.
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Predsjednik Općinskog vijeća, daje na glasanje izmijenjeni Dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sa 13 glasova ZA prihvaćen izmijenjen Dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Svečana prisega vijećnice Marije Kovačić
2. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec za 2015. godinu
- Predlagatelj Načelnik Općine
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2015.
godinu
- Predlagatelj Načelnik Općine
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
- Predlagatelj Načelnik Općine
5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu
- Predlagatelj Načelnik Općine
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Strahoninec za
2015. godinu
- Predlagatelj Načelnik Općine
7. Prijedlog Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Strahoninec za 2016. godinu –
Predlagatelj Načelnik Općine
8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Strahoninec za
2016. godinu
- Predlagatelj Načelnik Općine
9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju
- Predlagatelj Načelnik Općine
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za područje Općine
Strahoninec
- Predlagatelj Načelnik Općine
11. Prijedlog Odluke o Registru imovine Općine Strahoninec
- Predlagatelj Načelnik Općine
12. Prijedlog Odluke o korištenju prostora u vlasništvu Općine Strahoninec
- Predlagatelj Načelnik Općine
13. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Strahoninec
- Predlagatelj Općine
14.Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta
- Predlagatelj Načelnik Općine
15. Suglasnost na izmjenu Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
- Predlagatelj Načelnik Općine
16. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih
površina na području Općine Strahoninec
- Predlagatelj Načelnik Općine
17. Zaključak o prihvaćanju najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji prometnice i
staze u novootvorenoj ulici Katarine Zrinski u Strahonincu
- Predlagatelj Načelnik Općine
Predsjednik Općinskog vijeća, daje na glasanje izmijenjeni Dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sa 9 glasova ZA prihvaćen izmijenjeni Dnevni red.
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Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 5. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Vijećnik Rajko Lukman, primjedba je vezana da u opisu prisutnih nema mog imena, a dalje u
raspravi se navodi moje ime.
Viši referent Silvija Žižek, ispričavam se zbog greške, ispraviti ćemo Zapisnik.
Predsjednik vijeća je nakon primjedbi vijećnika dao na glasovanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog
vijeća na usvajanje.
Predsjednik vijeća konstatira da je zapisnik sa izmjenama prihvaćen sa
8 ZA

0 PROTIV

Ad 1. Svečana prisega vijećnice Marije Kovačić
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitanog teksta prisege pozvao je Mariju Kovačić na
potpisivanje izjave o davanju prisege.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec za 2015.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, ukupni prihodi u 2015. godinu 3.892.972,60 kn, rashodi iznosi 3.063.534,80 kn, a višak
prihoda poslovanja iznosi 829.437,80 kn. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 190.173,69 kn,
stoga je ukupan višak prihoda poslovanja 639.264,11 kn.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Sanja Krištofić, proračun za 2015. godinu se izuzetno dobro punio, i načelnik mora biti
zadovoljan. Općina Strahoninec je ostvarile dobre prihode, s obzirom da neke općine nisu imale tako
dobre prihode. Zanimljivi su komunalni doprinosi i naknadi, koji nikad nisu dosegli iznos od cca.
500.000,00 kuna što se djelomično može zahvaliti i legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada.
Proračun Općine iznosi skoro 4.000.000,00 i to bez dodatnih prihoda iz državnog i županijskog
proračuna. S osnove dobrog punjenja proračuna, očekuju se onda i veća ulaganja u razvitak općine.
Razočaravajuće je stavka rashodi za nabavu nefinancijske imovine koja iznosi 450.000,00 kuna.
Nakon rasprave vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Strahoninec za 2015. godinu
Predsjednik vijeća konstatira da Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Strahoninec za 2015. godinu prihvaćen sa
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Ad. 3 Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za
2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, prema godišnjem obračunu Proračuna za 2015. godinu utvrđen je slijedeći rezultat
poslovanja. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 190.173,69 kn, višak prihoda poslovanja iznosi
829.437,80 kn, ukupni višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznosi 639.264,11 kn koji
će se rasporediti na investicije koje će se realizirati tijekom 2016. godine.
Nakon izlaganja Načelnika Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu.
Pošto nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o
utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Općine Strahoninec za 2015. godinu

Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata
poslovanja Općine Strahoninec za 2015. godinu prihvaćen sa

8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad.4 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku.
Načelnik, tijekom 2015. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je kako
slijedi, građenje javnih površina 17.251,50 kn, građenje nerazvrstanih cesta i pješačko biciklističkih
staza 174.382,50 kn, ulaganje u nefinancijsku imovinu 50.660,73kn, energetski vodovi 28.774,29 kn.
Sveukupno to iznosi 271.069,02 kn.
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu.
Županijska vijećnica Nadica Jelaš, ranijih godina bili smo naučeni vidjeti puno veće financijske
stavke u ovakvim izvješćima. Dobro je kad se ne posluje s manjkom, i da se pravilno gospodari s
javnim sredstvima. Nikada u povijesti općine nije ostvareni toliki višak prihoda, a manje realizirano s
tim novcima.
Pošto više nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu prihvaćen sa
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Ad. 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik , u tijeku 2015. godine izvršen je Program održavanja komunalne infrastrukture koja se
financira iz komunalne naknade Općine Strahoninec za slijedeće aktivnosti kako slijedi, javna rasvjeta,
odnosno troškovi električne energije 66.089,66 kn, javna rasvjeta – održavanje 15.856,75 kn,
iluminacija 13.549,38 kn, održavanje javnih i zelenih površina 69.887,13 kn, održavanje nerazvrstanih
cesta 109.660,68 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz
sredstava komunalne naknade za 2015. godinu bio je predviđen u ukupnom iznosu od 272.500,00
kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od 248.857,70 kuna. Komunalna naknada u tijeku 2015.
godine naplaćena je u iznosu od 215.532,76 kune.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Pošto nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu prihvaćen sa
8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad.6 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine
Strahoninec za 2015. godinu
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, u materijalima za sjednicu Općinskog vijeća nalazi se Izvješće o izvršenju Socijalnog
programa Općine Strahoninec za 2015. godinu. Ukoliko imate pitanje, izvolite.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnica Sanja Krištofić, dali se preventivne mjesečne kontrole i dalje redovno vrše jer su mali
iznosi?
Referent za računovodstvo i financije Miljenka Zver, da, vrše se redovno.
Pošto više nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2015. godinu
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2015. godinu prihvaćen sa

8 ZA

3 SUZDRŽANA

7

Ad. 7 . Prijedlog Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Strahoninec za 2016.
godinu
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, izmjene i dopune Proračuna Općine Strahoninec odnose se na jednu stavku, a to je stavka
izgradnje školske sportske dvorane u Strahonincu, u iznosu od 5.000.000,00 kn, koja se s konta
kapitalne donacije seli na konto kapitalne investicije.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Županijska vijećnica Nadica Jelaš, ako sam dobro razumjela, nakon izgradnje, dvorana će biti u
potpunom vlasništvu Međimurske županije?
Načelnik, Međimurska županija će nam dati suglasnost za ulaganje u njezinu imovinu, a nakon
izgradnje dvorana će biti u vlasništvu Međimurske županije.
Županijska vijećnica Nadica Jelaš, znači, radimo izmjene i dopune proračuna samo kako bismo
iznos za izgradnju dvorane prebacili s konta donacije na konto investicije? Po meni, ovo znači da će
automatski dvorana biti u vlasništvu Međimurske županije.
Načelnik, da, biti će u vlasništvu Međimurske županije.
Vijećnica Sanja Krištofić, samo da si pojasnim, škola je i sad vlasnik. Mi samo formalni dio
odrađujemo, prebacivanje s konta 3 na konto 4, i dalje ih ništa ne zanima. Ministarstvo ne zanima da u
formalnim papirima vlasnik mora biti škola? Samo ovaj list papira? Meni suglasnost Međimurske
županije ništa ne znači. Ovo nema veze s vezom, Međimurska županija je i sad vlasnik, i dalje će biti
vlasnik. Konto 4 je ulaganje u vlastitu imovinu.
Načelnik, ministarstvo pravno zadovoljava prebacivanje na drugi konto.
Referent za računovodstvo i financije Miljenka Zver, bili smo u Ministarstvu financija, kod g.
Jusupa, koji nam je objasnio da se općina ne može zaduživati za kapitalnu donaciju, nego samo za
izgradnju. A na kontu 382 se vode kapitalne donacije, prebacivanjem ćemo staviti na konto 4 gdje se
vode kapitalne investicije. U vrijeme izgradnje, dvorana će biti naše osnovno sredstvo, a po završetku
izgradnje, prebaciti ćemo vlasništvo na Međimursku županiju.
Pošto više nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o 1.
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Strahoninec za 2016. godinu
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Strahoninec za 2016. godinu prihvaćen sa

8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad 8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Strahoninec za 2016. godinu
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, u odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Strahoninec za
2016. godinu mijenja se članak 21. koji glasi: U 2016. godini Općina planira realizirati sredstva po
ugovoru o dugoročnom zaduživanju u iznosu glavnice kredite od 5.000.000,00 kuna za potrebe
financiranja nastavka izgradnje školske sportske dvorane u Strahonincu.
U članku 21- iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
Na dan 01.01.2016. godine Općini strahoninec preostalo je za platiti glavnicu po kreditu iz 2006.
godine u iznosu od 506.504,95 kuna.

8

Očekivani iznos duga po svim kreditima u kunama na dan 31.12.2016. godine iznosi: Preostali kredit
iz 2006. godine glavnica iznosi 276.497,88 kuna (ističe 31.03.2018.), kredit iz 2016. godine iznosi
4.893.492,68 (ističe 01.07.2031.).
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Pošto nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Odluke o Izmjenama i
dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Strahoninec za 2016. godinu
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Strahoninec za 2016. godinu usvojena sa

8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad. 9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju u članku 2. stavku 2. mijenja se
točka 6. koja glasi: kamatna stopa: 3,49% fiksna, te se mijenja članak 3. koji glasi: Ovom Odlukom
ovlašćuje se načelnik Općine Strahoninec da poduzme sve pravne radnje vezane uz sklapanje ugovora
o kreditiranju nakon ishođenja suglasnosti za zaduživanje od Vlade Republike Hrvatske.
Vijećnik Markus Pilić, u Odluci u izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju niste uvrstiti
amandman HRAST-a s prošle sjednice, kojim se traži potpisivanje sporazuma s Međimurskom
županijom kojim se Međimurska županija obvezuje preuzeti dio obveza po kreditu. Zašto se
amandman nije uvrstio?
Načelnik, prema objašnjenju Ministarstva financija, ukoliko bi se takav članak nalazio u Odluci,
Međimurska županija bi morala proći cijeli postupak zaduživanja.
Županijska vijećnica Nadica Jelaš, molim samo da nas se sve podsjeti kolika je bila kamatna stopa u
izvornoj Odluci o zaduživanju?
Viši referent Silvija Žižek, 3,59 % EKS.
Županijska vijećnica Nadica Jelaš, 3,49% nije EKS, Kolika će biti EKS?
Referent za računovodstvo i financije Miljenka Zver, 3,59% je EKS, a fiksna je 3,49%, prema
uputi Ministarstva na Odluci je potrebno upisati fiksnu kamatnu stopu.
Pošto više nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke
Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju.
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o
zaduživanju usvojena sa
8 ZA

3 PROTIV

Ad. 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provođenju Planu gospodarenja otpadom za
područje Općine Strahoninec
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, Izvješće kojeg ste dobili u prilogu izrađeno je sukladno podacima dostavljenim iz tvrtke
Čakom d.o.o., a odnosi se na količine odvezenog otpada s područja Općine Strahoninec.
9

Pošto nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o
prihvaćanju Izvješća o provođenju Planu gospodarenja otpadom za područje Općine Strahoninec.
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provođenju Planu
gospodarenja otpadom za područje Općine Strahoninec usvojen sa
12 ZA
Ad. 11. Prijedlog Odluke o Registru imovine Općine Strahoninec

Predsjednik Vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, Odlukom o Registru imovine Općine Strahoninec propisati će se način uspostave,
sadržaj, oblik i način vođenja Registra. Nalazom Revizije naloženo je da Općina Strahoninec
ustroji Registar imovine Općine Strahoninec. Registar će se sastoji od popisa imovine u
vlasništvu Općine i popisa poslovnih udjela u vlasništvu Općine Strahoninec.
Jedinstveni upravni odjel će po donošenju ove Odluke započeti s uspostavom Registra s
rokom završetka 31.12.2018. godine.
Vijećnica Sanja Krištofić, temeljem kojeg Zakona je Vas Revizija obvezala uspostaviti Registar
imovine?
Načelnik, temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.
Vijećnica Sanja Krištofić, ovaj Zakon obavezuje samo Republiku Hrvatsku, u njoj nema ni jednog
članka koji bi obvezivao Općinu na uspostavu Registra. Zašto se Općina obvezuje uspostaviti
Registar? A to ne morate? Razumijem da trebamo imati popise imovine, ali Registar je sasvim drugo.
Županijska vijećnica Nadica Jelaš, samo bih htjela komentirati da je u članku 8. nespretna
formulacija rečenice. Umjesto „Popis nekretnina sastoji se od popisa“, bolje bi bilo napisati „Popis
nekretnina obuhvaća“.
Pošto više nije bilo pitanja Predsjednik je završio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o
Registru imovine Općine Strahoninec.
Predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o Registru imovine Općine Strahoninec
usvojen sa
11 ZA
Ad. 12. Prijedlog Odluke o korištenju prostora u vlasništvu Općine Strahoninec
1: 23 min
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i dao na usvajanje točku 11.
Suglasnost za proporcionalno preuzimanje vlasničkih prava JVP a Čakovec prihvaćena je .
11ZA
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Ad.12 Suglasnost za provedbu ulaganja u dogradnju dječjeg vrtića u Strahonincu
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Suglasnost je potrebna za prijavu na natječaj o čemu smo ranije raspravljali.
Vijećnik Hrvoje Šlezak je podnio amandman da se iza članka 1. doda članak 2. koji glasi
Općina Strahoninec iz općinskog Proračuna financirat će izgradnju dječjeg vrtića Suncokret s
maksimalno 20% vlastitih sredstava od ukupne vrijednosti investicije.
Načelnik, djelomično prihvaća amandman ovisno o visini postotka dobivenih sredstava jer ne bi bilo
dobro da se ograničavamo sa postocima.
Vijećnica Sanja Krištofić, Klub vijećnika SDP-a
potrebnih za glasovanje.

će biti suzdržan zbog nedostatka parametra

Predsjednik vijeća završio je raspravu i dao točku 12 na glasovanje.
Suglasnost za provedbu ulaganja u dogradnju dječjeg vrtića u Strahonincu je prihvaćena.
8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad.13. Suglasnost za provedbu ulaganja u građenje nerazvrstane ceste na području Općine
Strahoninec za cestu k.č. broj 812/4 k.o. Strahoninec –ulica Katarine Zrinski
Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku.
Načelnik, Suglasnost se odnosi na radove asfaltiranja i dovršetka kompletne infrastrukture jer nam je
namjera javiti se na natječaj.
Vijećnica Sanja Krištofić , opet nema defeniranih elemenata u Odluci da li se ova suglasnost odnosi
na asfaltiranje ili kanalizaciju, ovo je bjanko Odluka koju možete koristiti u bilo kojem obliku, na što
se odnosi provedba.
Načelnik, provedba obuhvaća oborinsku odvodnju i asfaltiranje ulice.
Predsjednik vijeća završio je raspravu i dao Odluku na glasovanje,
Suglasnost za provedbu ulaganja u građenje nerazvrstane ceste na području Općine
Strahoninec za cestu k.č. broj 812/4 k.o. Strahoninec –ulica Katarine Zrinski prihvaćena je.
8 ZA

3 SUZDRŽANA

Dovršeno u 23:19.
Zapisničari, Miljenka Zver
Silvija Žižek
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Vincetić
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