REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRAHONINEC
KLASA: 021-01/16-01/03
URBROJ: 2109/23-01-16-2
Strahoninec, 30. rujna 2016. godine

ZAPISNIK
8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC
održane dana 29. rujna 2016. godine u 19:00 sati
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec Zdravko Vincetić, Pozivom
KLASA: 021-01/16-01/03, URBROJ: 2109/23-03-16-1 dana 23. rujna 2016. godine.
Sjednici su prisutni sljedeći vijećnici: Dragutin Posavec, Mario Topolnjak, Zdravko
Vincetić,Vladimir Lepen, Martina Zdolec, Sanja Krištofić, Dejan Drabić, Rajko Lukman, Markus
Pilić, Marija Kovačić
Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Franjo Lehkec, zamjenik općinskog načelnika Josip Šipek,
predstavnici sredstava javnog informiranja Međimurje Lista i Internet portala eMedjimurje.
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 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Vincetić otvorio je aktualni sat.
Otvorivši aktualni sat u 19 sati i 04 minuta predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike na
raspravu.
Vijećnik Markus Pilić, na sastanku Vijeća roditelja u OŠ Strahoninec roditelji su pitali dali postoji
mogućnost saniranja kritičnih točaka u prometu, odnosno iscrtavanje pješačkih prijelaza u ulici Žrtava
fašizma kod trgovine „Tina“, uređenja pješačke staze od zgrade Općine do Crkve, istaknuli su također
da je parkiralište kod ugostiteljskog objekta „Fortuna“ problem te mogućnost izrade parkirališta u
dvorištu škole.
Načelnik, srdačno pozdravljam sve vijećnice i vijećnike Općinskog vijeća. Vezano uz vaša pitanja,
ulica Žrtava fašizma u nadležnosti je Županijske uprave za ceste Međimurske županije pa ćemo uputiti
zahtjev za iscrtavanje pješačkog prijelaza.
Problem nedostatka pješačko – biciklističke staze između zgrade Općine pa do ulaza u ulicu Katarine
Zrinski je već uočen te će i taj zahtjev biti upućen Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije
budući je i ta cesta u njihovoj nadležnosti, također ćemo im uputiti i pitanje vezano uz parkiralište kod
ugostiteljskog objekta „Fortuna“.
Upoznat sam sa situacijom vezanom uz parkiranje kod škole, posebno sad kad je počela školska
godina te su upućeni apeli i prema Općini Strahoninec. Napominjem da je osnivač OŠ Strahoninec
Međimurska županija, a cesta je u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Moj
prijedlog je da se parkiralište izvede iz Poljske ulice na zelenoj površini do dječjeg igrališta. Jučer se
sastao školski odbor pa očekujem zahtjev ravnateljice za odobrenje korištenja površine.
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Vijećnik Markus Pilić, koji je omjer sufinanciranja školske sportske dvorane između Općine
Strahoninec i Međimurske županije, te koja je planirana dinamika opremanja dvorane budući da su
ova početna sredstva dovoljna za zatvaranje dvorane?
Načelnik, jučer je školski odbor donio Odluku o početku postupka javne nabave koja će se objaviti
idući tjedan. Sukladno troškovniku izgradnje dvorane, sredstva nisu dovoljna, ali ćemo krenuti u
razgovore s županijskim čelnicima da se u idući proračun i projekcije proračuna uvrsti i školska
sportska dvorana tako da se ona stavi u funkciju za školsku godinu 2017./2018.
Vijećnik Markus Pilić, znači u potpunosti će dvorana onda biti gotova?
Načelnik, da.
Vijećnik Markus Pilić, omjer financiranja dvorane?
Načelnik, omjer financiranja je 60:40, 60% Međimurska županija, 40% Općina Strahoninec.
Vijećnik Markus Pilić, vezano uz prehranu djece u OŠ Strahoninec, pojavila se zamolba roditelja da
Općina sufinancira užinu za treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji. Ukoliko škola to sama nebi
mogla financirati.
Načelnik, ponovno ponavljam, OŠ Strahoninec u nadležnosti je Međimurske županije pa bi razgovori
morali biti i s njima. Inicijativu mora pokrenuti OŠ Strahoninec i roditelji te djece.
Vijećnik Markus Pilić, radi se o obiteljima koje nisu socijalno ugroženi. Rade oba roditelja, ali s
prosječnim plaćama uz ostale troškove je i teško financirati prehranu za 3-4 djece. Takvi roditelji se
sami neće javiti i tražiti sufinanciranje. To bi više trebalo biti kao neka vrsta pronatalitetne politike.
Načelnik, mi smo socijalno osviještena općina. Svoj prijedlog možete uputiti za uvrštavanje u
Proračun Općine Strahoninec za 2016. godine.
Vijećnik Vladimir Lepen, na osnovi kojeg prekršaja je Općina Strahoninec platila kaznu u iznosu od
100.000,00 kn?
Načelnik, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Sjeverna Hrvatska, Služba za
prekršajni postupak, Vijeće za prekršajni postupak, u prekršajnom postupku pokrenutom po Optužnom
prijedlogu Ministarstva financija, Uprave za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor,
Sektora za financijski i proračunski nadzor je dana 19. svibnja 2016. godine izdalo prekršajni nalog
protiv: prvookrivljene pravne osobe (Općina Strahoninec) i odgovorne osobe u pravnoj osobi
(načelnica Sanja Krištofić) u sjedištu društva, Dravska 1, dugoročno zadužili Općinu Strahoninec dana
18. listopada 2011. godine sklapanjem Ugovora o građenju broj 11 216/11 sa trgovačkim društvom
TEAM d.d., i to za izgradnju i rekonstrukciju građevine društvene, a što se otplaćivalo i u razdoblju od
01. siječnja 2013. do 30. lipnja 2015. godine, a za navedeno zaduženje, sukladno zakonu o proračunu,
bila im je potreba suglasnost Vlade, na prijedlog ministra financija a što nisu ishodili, čime su
postupili protivno odredbi čl. 87.stavka 1. Zakona o proračunu (NN br.87/08).Vijeće za prekršajni
postupak prvookrivljenoj pravnoj osobi Općini Strahoninec izreklo je novčanu kaznu u iznosu od
100.000,00 kuna (dugoročno zaduženje Općine Strahoninec sklapanjem Ugovora o građenju broj 11
216/11, 18. listopada 2011. sa trgovačkim društvom TEAM d.d., što se otplaćivalo i u razdoblju od 01.
siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2015. godine, a za navedeno zaduženje, sukladno zakonu o
proračunu (članak 87. stavak 1. ) bila im je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a što nije
Općina Strahoninec ishodila. Novčanu kaznu Općina je uplatila u roku od 15 dana od dana
pravomoćnosti. Obzirom da je kazna otplaćena u tom roku, otplaćeno je 2/3 kazne, odnosno 66.666,67
kuna. Moram naglasiti da se plaćena kazna odnosi se isključivo na sklapanje Ugovora o građenju broj
11 216/11, 18. listopada 2011. sa trgovačkim društvom TEAM d.d. i to za izgradnju i rekonstrukciju
građevine društvene djelatnosti.
Vijećnik Dragutin Posavec, vezano uz dug prema tvrtci Međimurske vode, bivša načelnica tvrdi da
duga nema, a tvrtka „Međimurske vode“ nas je tužila, molim za pojašnjenje cjelokupne situacije!
Načelnik, vezano uz ne/postojanje duga prema tvrtci „Međimurske vode“ d.o.o., opet naglašavam da
prilikom primopredaje vlasti nakon provedenih lokalnih izbora 2013. godine, nismo obaviješteni o
postojanju bilo kakvog duga prema navedenoj tvrtci. Dana 18. svibnja 2016. godine Jedinstveni
upravni odjel Općine Strahoninec zaprimio je tužbu tvrtke „Međimurske vode“ d.o.o. u kojem je
Općina Strahoninec tuženik, a radi potraživanja iznosa od 1.048.906,15 kuna, a radi neizvršavanja
obveza iz Sporazuma broj 38/2007. Prema tom Sporazumu, nositelj investicije izgradnje kanalizacije
Strahoninec bile su Međimurske vode d.o.o.. Predvidiva vrijednost investicije je bila 5.000.000,00 kn,
a potpisnici Sporazuma (Međimurska županija, Općina Strahoninec i Međimurske vode d.o.o.) utvrdili
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su da će predvidivu vrijednost investicije financirati Međimurska županija u iznosu od 1.500.000,00
kn, a ostatak od 3.500.000,00 kn Općina Strahoninec i Hrvatske vode, s tim što je bilo utvrđeno da će
Hrvatske vode financirati investiciju temeljem posebnog sporazuma između Hrvatskih voda, Općine
Strahoninec i Međimurskih voda d.o.o.. Dakle, u trenutku sklapanja Sporazuma 38/2007 nije se mogla
znati točna financijska obveza Općine Strahoninec, jer se unaprijed nije moglo znati s kojim iznosom
će investiciju sufinancirati Hrvatske vode i da li će investiciju uopće sufinancirati, jer to ovisi o Planu
upravljanja vodama i drugim aktima koje donose Hrvatske vode za svaku poslovnu godinu, a što je
bilo poznato svim potpisnicima navedenog Sporazuma. Moram napomenuti da je netočan je navod iz
novina gospođe Sanje Krištofić da Općina Strahoninec pokreće upravni spor protiv Međimurskih voda
d.o.o., već je tvrtka Međimurske vode d.o.o., podnijela tužbu Trgovačkom sudu u Varaždinu protiv
Općine Strahoninec radi potraživanja dugovanja na temelju Sporazuma 38/2007 u iznosu od
1.048.906,15 kn. Osim toga, moram naglasiti da kao načelnik Općine dužan sam reagirati na tužbu
Međimurskih voda. Ako smo tuženi, moramo se braniti. Iz svih gore navedenih razloga na Općinskom
vijeću Općine Strahoninec dana 29.06.2016. godine donijeta je Odluka o neprihvaćanju Sporazuma o
obročnom plaćanju duga koji su nam Međimurske vode d.o.o. dostavile. Sukladno Odluci Općinskog
vijeća želim da se istina i točne količine izvedenih radova te vrijednost izvedenih radova dokažu
sudskim vještačenjem, a na kraju će sud donijeti odluku koju će Općina Strahoninec poštivati.
Vijećnica Sanja Krištofić, vidim da se ponavljaju pitanja i nejasnoće, željela sam postaviti i pitanje
vezano uz zapisnik s prošle sjednice na kojoj mi nismo mogli prisustvovati. Zapisnik je takav kakav je.
U presudi Porezne uprave a vezano uz nadzor Ministarstva financija, na Općinskom vijeću je istaknuto
se da je kazna izrečena Općini Strahoninec samo za pogrešku koji sam ja učinila. To je djelomično
točno, Općina Strahoninec kažnjena je i zbog niza drugih nepravilnosti koje se navode u zapisniku
Ministarstva financija.
Na presudu Porezne uprave sam uložila žalbu, no rješenje nije stiglo. Općina Strahoninec je platila
svoju kaznu. Ja smatram da definitivno nisam oštetila Općinu Strahoninec a niti prekršila propise koji
su navedeni. Napominjem, 100.000,00 kuna obuhvaća moja djela i nedjela ali i načelnikova.
Presuda je podijeljena na tri djela.
Molim načelnika da navede i ostala prekršajna djela po kojim je Općina Strahoninec dobila kaznu od
sveukupno 100.000,00 kuna.
Načelnik, kod sebe imam prekršajni nalog, a viši referent će ga uskoro i svima podijeliti isti.
U tom nalogu piše citiram: „Točka 1. Prvookrivljena pravna osoba Općina Strahoninec Dravska 1,
drugookrivljena osoba Franjo Lehkec i trećeokrivljena Sanja Krištofić, krivi su, pod točkom 1. Općina
Strahoninec, prvookrivljena pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi u sjedištu pravne osobe
što su dugoročno zadužili Općinu Strahoninec dana 18.10.2011. sklapanjem ugovorom s tvrtkom
„Team“ d.d. za izgradnju zgrade Općine bez prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Dakle, to je kazna Općine.
Ja, kao drugookrivljeni sam kriv samo što sam sklopio Ugovore o izgradnji kanalizacije i vodovoda
bez prethodne Odluke Općinskog vijeća. Prekršajni nalog je jasan, sad ćete ga dobiti.
Vijećnica Sanja Krištofić, načelniče, zašto krivo navodite vijećnike, kako ste mogli izdvojiti svoja i
moja prekršajna djela i tvrdite da se kazna Općine Strahoninec navodi samo na moja prekršajna djela?
Načelnik, to se isčitalo iz prekršajnog naloga koji ćete ga sad dobiti.
Vijećnica Sanja Krištofić, tko je to isčitao? Na što smo se mi sveli? Na isčitavanje pravnika?
Načelnik, sad ćete dobiti prekršajni nalog pa ćete vidjeti.
Vijećnica Sanja Krištofić, vi nas pored zdravih očiju uvjeravate da se kazna odnosi na moja
prekršajna djela.
Načelnik, kaznu od 100.000,00 kuna Općina Strahoninec je dobila zbog sklapanja ugovora s tvrtkom
„Team“ d.d.
Vijećnica Sanja Krištofić, načelniče, vi stojite pri svojoj tvrdnji?
Načelnik, da, tako piše u prekršajnom nalogu.
Vijećnica Sanja Krištofić, a zbog vaših prekršaja Općina nije kažnjena ni s jednom lipom? Bili ste
upozoreni da ste sklopili ugovore u vrijednosti od 500.000,00 kn bez prethodne odluke Vijeća, i tvrdite
da zbog toga Općina nije kažnjena?
Načelnik, da, postoji objašnjenje Ministarstva financija i Vijeća za prekršajni postupak zbog čega je
Općina kažnjena. Nisam ja pisao prekršajni nalog, pisala ga je predsjednica tog Vijeća Marija Vadas.
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Inspektorica Ministarstva financija nakon provedenog nadzora prijavila nas je tom Vijeću koje je
donijelo takvu odluku.
Vijećnica Sanja Krištofić, meni je bilo uručeno samo rješenje, dok je vama omogućeno pisanje
prigovora i žalbi. Za vrijeme dok sam ja bila načelnica i predsjednica Općinskog vijeća ni jednom nisu
kontaktirali s nama, to sam rekla i inspektorici.
Predsjednik Općinskog vijeća, dobiti ćete prekršajni nalog u ruke i nakon toga možemo komentirati
ako želite.
Vijećnica Sanja Krištofić, ja sam uložila žalbu, pa isto mogu pitati zašto je uopće Općina
Strahoninec platila kaznu? Zbog čega?
Načelnik, pravne službe koje nas zastupaju predložile su da platimo 2/3 kazne s obzirom da se radi o
prvom prekršaju Općine te je kazna izrečena u minimalnom iznosu. Također, kazna za ovakve
prekršaje propisana je zakonom u daleko većem iznosu i minimalna kazna je propisana u iznosu od
500.000,00 do 2.000.000,00 kuna.
Vijećnica Sanja Krištofić, a ako moja žalba bude pozitivno riješena?
Načelnik, opet ćemo se konzultirati s pravnim službama i prema tome postupiti.
Vijećnik Dragutin Posavec, vezano uz „Mlin“, zašto se stalo s postupkom rušenja istog? Znam da su
komplicirani imovinski odnosi, no dali ćemo čekati da se nekome nešto dogodi?
Zamjenik općinskog načelnika, ovdje je prisutan i jedan od vlasnika „Mlina“, pa molim da nas on
informira o stvarnoj situaciji.
Vijećnica Sanja Krištofić, vlasnici su tražili odgodu izvršenja Rješenja zbog više okolnosti. Mislili
smo ga obnoviti, ali ćemo u narednom tjednu to sanirati.
Zamjenik općinskog načelnika, osmero je vlasnika mlina, gđu. Krištofić najbolje poznajem pa smo
iz tog razloga s njom komunicirali.
Načelnik, da li ste pokušali poduzeti radnje vezane uz restauraciju „Mlina“?
Vijećnica Sanja Krištofić, prijašnjih godina bili su pokušaji, no zbog postojanja sukoba interesa, tada
sam bila načelnica, to nismo mogli provesti. Također, razmišljali smo i o prijenosu vlasništva na
Općinu Strahoninec. Radi se o spomeniku koji je i vojni orijentir i nalazi se u vojnim kartama. Pojavili
su se i fondovi EU na koji se projekt mogao prijaviti, ali nije bilo sluha između svih vlasnika.
Vijećnik Dejan Drabić, dali je načelnik u tim svojim prekršajima prekršio Zakon o javnoj nabavi,
dali ga je Općinsko vijeće upozorilo da radi mimo odluka Općinskog vijeća?
Načelnik, nadzorom je utvrđeno da sam sklopio ugovore o izvođenju radova bez odluke Općinskog
vijeća. Javna nabava je provedena sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Zbog sklapanja tih ugovora ja sam dobio kaznu.
Smatrao sam da mogu sklopiti ugovore jer su stavke o izvođenju tih radova bile uvrštene u Proračun.
Inspekcija je utvrdila taj prekršaj i zbog toga sam kažnjen.
Nepravilnosti se više ne događaju.
Moram napomenuti, da osim te inspekcije, proveden je inspekciji nadzor nekoliko ministarstava.
Bio sam upozoren da sam sklopio ugovore bez odluke Općinskog vijeća.
Vijećnik Dejan Drabić, moram naglasiti da se ovdje nalaze vijećnici koji su bili i u prethodnim
sazivima Općinskih vijeća i da se ranije takve stvari nisu događale.
Čak sam i sam upozorio načelnika da ne čini stvari bez prethodne odluke Općinskog vijeća iako je
Općinsko vijeće marginalizirano.
Predsjednik Općinskog vijeća, vijećniče nemojte podcjenjivati rad ovog Općinskog vijeća. Odluke
koje je donio načelnik bile su u prethodnom sazivu Općinskog vijeća. Ako se ne sjećate, provjerite si
datume.
Vijećnik Vladimir Lepen, želim dati komentar vijećniku Drabić.
Predsjednik Općinskog vijeća, ne možete, pitanja se mogu postavljati samo načelniku.
Vijećnica Sanja Krištofić, samo se želim osvrnuti na Međimurske vode, načelniče, što sam ja to
izjavila u novinama?
Načelnik, izjavili ste da Općina Strahoninec pokreće upravni spor protiv Međimurskih voda. Mi ništa
ne pokrećemo, Međimurske vode su pokrenule upravni spor protiv nas, mi smo tužena strana u
postupku i samo se branimo.
Vijećnica Sanja Krištofić, dali su Međimurske vode pokrenule postupak?
Načelnik, dana 18. svibnja 2016. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec zaprimio je
tužbu Međimurskih voda d.o.o. u kojem je Općina Strahoninec tuženik, a radi potraživanja iznosa od
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1.048.906,15 kuna, a radi neizvršavanja obveza iz Sporazuma broj 38/2007. Nudili su nam tužbu ili
otplatu duga. Mi smo odlučili da ne prihvaćamo otplatu i onda su pokrenuli spor protiv nas.
Vijećnica Sanja Krištofić, što će se dobiti sudskim vještačenjem?
Načelnik, vještačenje je naš prijedlog. Ovisi o sucu dali će prijedlog prihvatiti.
Vijećnica Sanja Krištofić, da li će se sudsko vještačenje odnositi na količine izvedenih radova ili na
financijski dio?
Načelnik, sudsko vještačenje će se odnositi na jedno i drugo. Nije sporno da su radovi izvedeni,
sporna su samo posljednja 3 km. Neka se to vještačenjem utvrdi pa da konačno znamo na čemu smo.
Vijećnica Sanja Krištofić, samo da se nadovežem na vijećnika Pilića, također su molili mještani da
se u ulici Žrtava fašizma kod caffe bara „Imprimis“ iscrta pješački prijelaz.
Načelnik, uputiti ćemo zahtjev.
Vijećnica Marija Kovačić, da li je i koliko opomena i kazni upućeno vlasnicima zemljišta koji nisu
otklonili ambroziju?
Načelnik, komunalni redar uputio je desetak opomena.
Vijećnica Marija Kovačić, da li su vlasnici reagirali na opomenu?
Načelnik, jesu.
Vijećnik Dejan Drabić, gledajući ove dokumente, sjetio sam se detalja. Da li ste na Općinskom
vijeću rekli da je omjer onog prvog financiranja 50:50 s Međimurskom županijom? Govorim o onih
600.000,00 kn?
Načelnik, pregovori su se vodili u tom smjeru, ali na kraju je financirano iz Općine 400.000,00 kn a iz
Županije 200.000,00kn.
Vijećnik Dejan Drabić, imam pravo to reći, Općinsko vijeće je bilo marginalizirano i nisu im dati
istiniti podaci.
Vijećnik Rajko Lukman, sad kad nema više sukoba interesa vezano uz „Mlin“ dali se sada nešto
može poduzeti od strane Općine?
Načelnik, znam da su i privatne osobe bile zainteresirane. Prijedlog za to moraju vlasnici uputiti
Općini i da zajedno nešto učinimo.
Vijećnik Dejan Drabić, početkom ljeta u pozivu za sjednicu Općinskog vijeća u materijalima smo
dobili Odluku o prihvaćanju obročne otplate, a na stolu prije sjednice nas je čekao prijedlog Odluke o
neprihvaćanju obročne otplate?! Preporučujem da bude dosta opreza prilikom sudskog vještačenja.
Načelnik, odluka o prihvaćanju obročne otplate ne bi bila prihvaćena na Općinskom vijeću. Nakon
konzultacija s pravnim službama odlučeno je da se donese Odluka o neprihvaćanju obročne otplate.
Ako dug ne postoji, naravno da nećemo platiti.
Vijećnik Dejan Drabić, da li ćete utvrditi prvo postojanje pravnog temelja za takvu tužbu ili ćete
odmah tražiti sudsko vještačenje?
Načelnik, vijećniče Drabić nije Općina podnijela tužbu. Mi smo tužena strana u ovom postupku. Sudu
smo asocirali određene točke koje su nas sporne. Vještačenje će platiti strana koja izgubi sud.
Vijećnik Dejan Drabić, tko je predložio sudsko vještačenje?
Načelnik, Općinsko vijeće.
Vijećnik Dejan Drabić, što je cilj sudskog vještačenja?
Načelnik, utvrđivanje stvarnog stanja izvedenih radova.
Vijećnik Dejan Drabić, koji je slijed nakon vještačenja?
Načelnik, smatram da je izvedba radova pretplaćena. Nikad nismo dobili okončanu situaciju, ni
zapisnik o primopredaji radova a nismo imali ni uvid u građevinske dnevnike. Ne znamo točno što se
za te novce stvarno napravilo. Imamo samo zahtjeve za plaćanja.
Vijećnica Sanja Krištofić, vještačenje će pokazati stvarno stanje izvedenih radova i vrijednost
radova, ugovori su potpisani i temeljem tih ugovora dug ne postoji.
Načelnik, moramo doći do kraja te sage o Međimurskim vodama a ne da nam još nekoliko narednih
godina skidaju po nekoliko tisuća kuna mjesečno.
Vijećnica Sanja Krištofić, ovo je tema za Nadzorni odbor Međimurskih voda.
Načelnik, Nadzorni odbor dao je ovlasti direktoru društva da podnese tužbu protiv nas.
Vijećnica Sanja Krištofić, nije mi jasno zašto Nadzorni odbor nije pozvao sve aktere situacije da se
sve razjasni.
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Vijećnik Dragutin Posavec, bivša načelnica izjavila je da je ona uvijek tu za pojašnjenja,
dokumentiranje i da se situacija razjasni. Zanima me zašto se nije inicirao sastanak s predstavnikom
Međimurskih voda, načelnikom i bivšom načelnicom?
Načelnik, pokušali smo inicirati sastanak, dali su nam dvije mogućnosti. Ili tužba ili dogovor o otplati.
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 19:58 sati.
Prije predlaganja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća obavještava vijećnike o dopuni
Dnevnog reda, pa je tako 8. točka Dnevnog reda Izvješće načelnika za razdoblje od 01.01.2016.30.06.2016. godine.
Predsjednika Općinskog vijeća, predložio je slijedeći:

DNEVNI RED:
1. Odluka o prihvaćanju Obračuna Proračuna Općine Strahoninec 01.01.2016. – 30.06.2016.
- Predlagatelj Općinski načelnik
2. Odluka o porezima Općine Strahoninec
- Predlagatelj Općinski načelnik
3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sastav civilne zaštite Općine Strahoninec
- Predlagatelj zamjenik Općinskog načelnika
4.Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
- Predlagatelj Općinski načelnik
5. Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Strahoninec za 2016. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
6.Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2016. godinu
- Predlagatelj Općinski načelnik
7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec u 2015. godini
- Izvjestitelj Općinski načelnik
8. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016.
godine
Predsjednika Općinskog vijeća, daje na usvajanje Dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sa 11 glasova ZA prihvaćen Dnevni red.
Prije prelaska na Dnevni red predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec otvorio je raspravu.
Budući nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je raspravu.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec konstatira da je zapisnik prihvaćen sa
8 ZA

3 SUZDRŽANA

Ad 1. Odluka o prihvaćanju Obračuna Proračuna Općine Strahoninec 01.01.2016. – 30.06.2016.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, ukupni prihodi i primitci iznose 2.247.998,87 kn, višak iz prethodnih godina iznosi
639.264,11 kn, ukupni rashodi i izdaci iznose 1.872.754,40 kn. Dakle višak prihoda za obračunsko
razdoblje iznosi 1.014.508,51 kn. Od poreza na dohodak uprihodovali smo 1.565.821,16 kn što je
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nešto više od prethodne godine. Iznimka je dividenda tvrtke Međimurje plina koja iznosi 110.500,00
kn. Ostali prihodi su prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine, pristojbi i ostali nespomenuti prihodi.
Rashodi se odnose na plaće službenika, materijalni rashodi i usluge. U materijalima je obračun, pa
možete postaviti pitanja.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Sanja Krištofić, nikad u povijesti Općine prihodi nisu bili tako veliki, to je vrlo pohvalno.
Na rashodovnoj strani, na kontu 4 sredstva bi trebalo utrošiti na investicije. Na prvoj stavci je izuzetno
nizak rashod, dali je razlog tome nefakturiranje situacija obzirom da se grade pješačke staze. Ni
dividenda tvrtke „Međimurje plin“ nikad nije bila tako velika. Izostala su sredstva iz Državnog
proračuna. Vidljivo je da nisu utrošena sredstva za razvoj, a naknade građanima i kućanstvima iznosi
123.717,81 kuna i tekuće donacije u novcu iznose 450.418,75 kn gdje smo premašili polugodišnja
planirana sredstva. Koji je razlog tome? Da li imamo ugroženo stanovništvo? I zašto je došlo do
povećanja sredstva za troškove sudskih postupaka? Koji su ostali nespomenuti financijski rashodi od
66.659,58 kn?
Na kojim objektima će se raditi? I stavka za umjetnička i literarna i znanstvena djela u iznosu od
56.187,50 kn?
Načelnik, vezano uz konto 4, tek sad će nam stići situacije za izvršene radove. Odvjetničke usluge su
povećane zbog spora s tvrtkom „Dezel“ ( zatražili smo povrat sredstava) i troškove vezane za tužbu
tvrtke „Međimurske vode“.
Referent za računovodstvo i financije, konto 3434, ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se
na JVP temeljem zakona i temeljem Sporazuma.
Vijećnica Sanja Krištofić, lakše je kad se na više konta isprinta.
Referent za računovodstvo i financije, konto 3721, naknade građanima i kućanstvima odnose se na
stipendije, naknadu za novorođenu djecu koja je i povećana te za specijalističke zdravstvene preglede.
Vijećnica Sanja Krištofić, predlažem da se na više razina printa.
A konto 3811 tekuće donacije u novcu?
Referent za računovodstvo i financije, odnosi se na Crveni križ, donacije udrugama prema
projektima, DVD Strahoninec koji se isplaćuje prema zakonskoj obvezi, troškovi režija udruga,
sufinanciranje Dječjeg vrtića, kapitalna donacija Aglomeracija, vjerska zajednica.
Vijećnica Sanja Krištofić, konto 4263?
Referent za računovodstvo i financije, izrada Strateškog razvojnog programa i izrada projekata
Plana gospodarenja otpadom.
Vijećnik Dejan Drabić, da li sredstva dana svim udragama?
Referent za računovodstvo i financije, svim udrugama koje su dale zahtjev. Udruzi MIS donacija je
dana u srpnju.
Vijećnik Dejan Drabić, da li su sve udruge obranile projekte?
Referent za računovodstvo i financije, nekim udrugama su projekti još u tijeku, obranili su Udruga
žena, Streljački klub, Udruga oboljelih od celijakije, MIS….
Nakon realizacije projekta udruge moraju donijeti izvješća i račune kamo su novci utrošeni.
Vijećnik Dejan Drabić, zašto je problem načelniku dati detaljna izvješća?
Načelnik, postupamo sukladno Zakonu.
Vijećnik Dejan Drabić, ako građanin ili vijećnik traži detaljne podatke zašto ih nedate?
Načelnik, poštovani vijećniče, u prijepodnevnim satima mogli ste doći u Jedinstveni upravni odjel i
tražiti podatke.
Vijećnik Dejan Drabić, radi se o temeljnom ljudskom pravu. Neznam zašto ne želite dati podatke,
mogu se samo asocirati na to da nešto skrivate ako ne želite dati podatke.
Načelnik, ništa se nije skrivalo, niti se skriva i nikad se neće skrivati. Ranije sam već napomenuo da
smo imali niz inspekcija, male pogreške su bile koje smo ispravili.
Vijećnik Dejan Drabić, zakon je vrlo jednostavan. Molim da ga se pridržavate i dajete informacije
kad to netko zatraži. Dugi niz godina kršite zakon i ne dajete podatke.
Pozitivno vas upozoravam, ako se traži informacija u elektroničkom obliku u takvom ga dajte, a ne
možete reći da ćete dati kopiju u pismenom obliku.
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Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
prihvaćanju Obračuna Proračuna Općine Strahoninec 01.01.2016. – 30.06.2016.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec konstatira da je Odluka
Obračuna Proračuna Općine Strahoninec 01.01.2016. – 30.06.2016.
8 ZA

o

prihvaćanju

3 PROTIV

Ad. 2. Odluka o porezima Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Strahoninec. Porezi Općine
Strahoninec su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor te porez na tvrtku ili naziv.Porez na
potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića, prirodna i specijalna vina, piva i bezalkoholnih pića
koji su prodani u ugostiteljskim objektima. : Ovaj prijedlog Odluke o porezima Općine Strahoninec u
odnosu na prošlu Odluku o porezima Općine Strahoninec donijete 2004. godine je isti. Zbog potrebe
usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i uprave moramo donijeti novu Odluku o porezima.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pošto nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća je zatvorio je raspravu i dao na usvajanje
prijedlog Odluke o porezima Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog Odluke o porezima Općine Strahoninec
prihvaćen sa
11 ZA

Ad. 3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sastav civilne zaštite Općine Strahoninec
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Zamjenik općinskog načelnika, sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj
(regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana
u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na
prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga
koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Pravne osobe su DVD Strahoninec, GTT d.o.o., KUD Strahoninec, NK Strahoninec, Udruga veterana
domovinskog rata i Općina Strahoninec.Moram napomenuti da je u zakonskoj obvezi Općine
Strahoninec da se napravi pokazna vježba u kojoj će sudjelovati DVD Strahoninec, DVD Savska Ves,
OŠ Strahoninec i Općina Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
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Vijećnik Dejan Drabić, Centar za društvene, javne i kulturne potrebe Općine Strahoninec nije pravna
osoba, radi se samo o formalnoj grešci. Bilo je ispravno da piše Općina Strahoninec – Centar za
društvene, kulturne i javne potrebe.
Zamjenik općinskog načelnika, ovo je samo prijedlog Odluke. Ispraviti ćemo taj dio Odluke.
Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje prijedlog Odluke o
određivanju pravnih osoba od interesa za sastav civilne zaštite Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sastav civilne zaštite Općine Strahoninec usvojen sa
10 ZA

0 PROTIV

Ad.4. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva
s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na
koji u konkretnoj situaciji treba upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara. Planom
upoznavanja stanovništva regulira se način na koji je stanovništvo obaviješteno o događajima koji
prethodne nastanku požara, metodama preventive i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.
Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave (u daljnjem tekstu: osobe nad kojima se provodi nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite
od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega,
planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te drugim općim aktima iz područja.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pošto nije bilo pitanja predsjednik je zatvorio raspravu i dao na glasovanje Prijedlog Odluke o planu,
programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog Odluke o planu, programu i načinu
upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
10 ZA

0 PROTIV

Ad. 5. Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Strahoninec za 2016. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, sukladno članku 13. stavku 6. Zakona o zaštiti požara Općinsko vijeće mora jednom
godišnje usklađivati Plan zaštite od požara za Općinu Strahoninec. Plan zaštite od požara za Općinu
Strahoninec usvojen je 16. rujna 2014. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Plan zaštite od požara za Općinu Strahoninec koji je usvojen 2014. godine nije se mijenjao, ali zbog
poštivanja zakonskih odredaba potrebno je donijeti Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za
Općinu Strahoninec.
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pošto nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća je zatvorio raspravu i dao na usvajanje prijedlog
Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Strahoninec za 2016. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od
požara za Općinu Strahoninec za 2016. godinu usvojen sa
10 ZA

0 PROTIV

Ad. 6. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2016.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona o zaštiti od požara Općinsko vijeće donosi
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svaku godinu pojedinačno, a na temelju Procjene
ugroženosti od požara. Procjenu ugroženosti za područje Općine Strahoninec Općinsko vijeće Općine
Strahoninec prihvatilo je 16. rujna 2016. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Strahoninec.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pošto nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća je zatvorio raspravu i dao na usvajanje prijedlog
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Strahoninec za 2016. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog Odluke o usklađenju Plana zaštite od
požara za Općinu Strahoninec za 2016. godinu usvojen sa
10 ZA

0 PROTIV

Ad. 7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec u 2015. godini
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, Općina Strahoninec temeljem Zakona o zaštiti od požara dužna je organizirati zaštitu od
požara na svom području te skrbiti o stanju zaštite od požara. Odgovorna osoba za provođenje zaštite
od požara je načelnik Općine. Jednom godišnje podnosi Izvješće o stanju zaštite od požara Općinskom
vijeću. U izvješću su opisane aktivnosti DVD- Strahoninec. DVD Strahoninec sudjelovao je na 3
natjecanja i 1 Kupu u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Čakovca i Vatrogasne zajednice
Međimurske županije. Članovi DVD-a Strahoninec prošli su osposobljavanje u organizaciji Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec pa je 5 članova dobilo čin vatrogasca, 1 član je dobio čin vatrogasnog
dočasnika I. klase i 2 člana su dobili čin vatrogasnog časnika I. klase.
U predžetvenoj i žetvenoj sezoni u obavljali su ophodnje sukladno Planu zaštite od požara.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
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Pošto nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća je zatvorio raspravu i dao na usvajanje Izvješće
o stanju zaštite od požara na području Općine Strahoninec u 2015. godini.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Izvješće o stanju zaštite od požara na području
Općine Strahoninec u 2015. godini usvojeno sa
11 ZA

0 PROTIV

Ad. 8. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje od 01.01.02016.30.06.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ predlagatelju.
Načelnik, izvješće o radu općinskog načelnika odnosi se na razdoblje od 01.01.2016.- 30.06.2016.
godine. Izvješće se odnosi na djelovanje općinskog načelnika koje obuhvaća područje financija,
naplatu proračunskih prihoda, područje urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite
okoliša, područje odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, područje
kulture, športa, vatrogastva i civilne zaštite, područje socijalne skrbi i ostalo.
U Općini Strahoninec na dan 30. lipnja 2016. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ukupno
je 3 službenika (viši referent, referent za računovodstvo i financije i komunalni redar). U radnom
odnosu na određeno vrijeme je 3 djelatnika zaposlenih putem javnih radova u sklopu programa
„Pomoć zajednici“. Kao općinski načelnik u izvještajnom razdoblju sam inicirao i nadzirao poslove
vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem
proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje
prihoda koji pripadaju Općini Strahoninec te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko
poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i regionalnoj
(područnoj) samoupravi. U izvještajnom razdoblju ostvarene su pomoći i to: pomoć HZZ-a: 65.819,52
kn Ukupni prihodi i primici poslovanja Općine Strahoninec planirani su: prihodi poslovanja:
9.393.640,00 kn, primici od financijske imovine i zaduživanja: 5.000.000,00. Ukupni rashodi i izdaci
poslovanja Općine Strahoninec planirani su: rashodi poslovanja:2.869.740,00 kn, rashodi za nabavu
nefinancijske imovine:11.184.000,00 kn, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: 339.900,00
kn (po Sporazumu s gradom Čakovcem). Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina:639.264,11.
Proračun Općine Strahoninec za 2016. godinu donesen je 28. prosinca 2015. godine. Jedinstveni
upravni odjel prati naplatu proračunskih prihoda te usklađuje podatke o naplati istih. Vlastiti prihodi
Općine Strahoninec su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi od koncesija i
najma poslovnog prostora. Na području Općine Strahoninec nastavljeni su veliki infrastrukturni
projekti: uređenje novootvorene ulice i pješačke staze Katarine Zrinski, nastavljen je projekt
„Aglomeracija Čakovec“, javna rasvjeta u ulici Katarine Zrinski, izgradnja pješačke staze u ulici
Pavleka Miškine, izgradnja pješačke staze u ulici Matije Gupca, postavljeni reklamni panoi na 4
mjesta, izgradnja uzdignutih ploha za umirivanje prometa u Poljskoj ulici, sanirani su poljski putovi,
izrađen Plan gospodarenja otpadom, Strateški plan razvoja Općine Strahoninec te se ovih dana očekuje
ugradnja LED katadioptera i vibracijske trake u Čakovečkoj ulici koje će ŽUC sufinancirati u iznosu
od 70% ukupnog iznosa. U upravnom postupanju Jedinstveni upravni odjel iz područja urbanizma,
graditeljstva, komunalnog gospodarstva provedeno u prvoj polovici 2016. godine provedeno je
ukupno 82 upravna postupka: 34 rješenja u postupku naplate naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih objekata; 11 rješenja o utvrđivanju obveze naplate komunalne naknade i 37 rješenja o
utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa.
Općina Strahoninec mjesečno sufinancira polazak djece s područja Općine Strahoninec u Dječjem
vrtiću „Tikvica“ u iznosu od 38.000,00 kuna. Dječji vrtić „Tikvica“ polazi 90-tak djece koji su
podijeljeni u 4 skupine.
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Općina Strahoninec, temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske dobivene 23. lipnja 2016. godine
dugoročno se zadužila kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 5.000.000,00 kuna radi
nastavka izgradnje školske sportske dvorane u Strahonincu.
Na području Općine Strahoninec djeluje 12 udruga, te je isplaćeno ukupno 137.417,75 kuna u prvih
šest mjeseci 2016. godine.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu, DVD -u Strahoninec isplaćeno je 85.000,00 kuna u prvih šest mjeseci
2016. godine.
Temeljem socijalnog programa Općine Strahoninec osigurala su se sredstva za podmirenje troškova. U
Socijalnom programu osigurana su sredstva u iznosu od 713.890,00 kuna.
U sklopu Socijalnog programa, Općina Strahoninec sufinancira specijalističke zdravstvene preglede
temeljem Ugovora sklopljenog s Poliklinikom Medikol. Iznos sufinanciranja za prvih šest mjeseci
iznosi 4.550,00 kuna, iznos sufinanciranja mjesečnih preventivnih kontrola iznosi 506,27 kuna.
Subvencioniranje pohađanja dječjeg vrtića za prvih šest mjeseci iznosi 228.000,00 kuna, studentske
stipendije isplaćene su u iznosu od 75.300,00 kuna - stipendirani je 31 student. Naknada za
novorođenu djecu isplaćena je u iznosu od 40.000,00 kuna.
Dana 17. ožujka 2016. godine provedeni je neposredni inspekcijski nadzor Ministarstva uprave,
Sektora za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predmet nadzora, sukladno članku
10., 11., 12., i 13. Zakona o upravnoj inspekciji bili su opći akti, službenički odnosi, primjena propisa
kojima se uređuje opći upravni postupak i posebni upravni postupci, primjena propisa o uredskom
poslovanju, primjena propisa o sadržaju naziva tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, primjena propisa o pečatima i žigovima s grbom RH te drugih propisa koja se uređuje
način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Temeljem Zapisnika o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru dostavljenog Općini
Strahoninec dana 18. travnja 2016. godine, općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine
Strahoninec naložene su mjere koje je potrebno izvršiti, a sukladno Zapisniku o provedenom
neposrednom inspekcijskom nadzoru. Naložene mjere su izvršene djelomično, o čemu je i
obaviješteno Ministarstvo uprave, Sektor za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mjere koje nisu izvršene odnose se na imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Strahoninec i ustrojavanje uredskog poslovanja Općine Strahoninec (mjera djelomično izvršena).
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Markus Pilić, vezano uz naknade isplaćene za novorođenu djecu, rekli ste je isplaćeno
40.000,00 kuna za 11- tero djece. To je super, ako je tako.
Načelnik, za prvo i drugo rođeno dijete naknada iznosi 1.500,00 kuna, a za treće i svako slijedeće
naknada iznosi 2.000,00 kuna.
Iznos od 40.000,00 kn je planirani u Proračunu a ne isplaćeni.
Vijećnica Sanja Krištofić, ovdje se vjerojatno radi o odluci načelnika, jer sad imamo 1.500,00 kn za
prvo i drugo dijete i 2.000,00 kuna. Od kad je ta Odluka?
Načelnik, od 2015. godine
Vijećnica Sanja Krištofić, ovaj iznos DVD- Strahoninec je isplaćen?
Referent za računovodstvo i financije, planirano je 137.417,75 kn i toliko će biti isplaćeno do kraja
godine budući je to zakonska obveza.
Vijećnik Dejan Drabić, da li su to sredstva koja će biti utrošena za DVD Strahoninec ili za općinske
zabave i proslave?
Načelnik, dio se iskoristio za proslavu 1. Maja budući su oni sami izrazili želju da organiziraju taj
događaj kako bi dio novca vratili svojoj zajednici. Iduće godine također će obnoviti jedno dječje
igralište.
Vijećnica Sanja Krištofić, budući u Izvješću općinskog načelnika piše da je izrađen projekt
rekonstrukcije Dječjeg vrtića molim da se za iduću sjednicu pripremi projekt.
Načelnik, naravno da može.
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Pošto više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća je zatvorio raspravu i dao na usvajanje
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje od 01.01.02016.- 30.06.2016.
godine.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
općinskog načelnika Općine Strahoninec za razdoblje od 01.01.02016.- 30.06.2016. godine.

8 ZA
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Budući više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je sjednicu.

Dovršeno u 20:50
Zapisničari, Miljenka Zver
Silvija Žižek
Predsjednik Općinskog vijeća
Zdravko Vincetić
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