ZAPISNIK
sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Martijanec održane dana 29. travnja 2014.
godine u sali za sastanke općinske zgrade u Martijancu, Varaždinska 64 s početkom u 18,00
sati.
Sjednici nazočni:

Branimir Nađ, Florijan Zdelar, Anica Novosel, Antonija Zimec,
Marijana Vuk, Franjo Golubić, Sanela Puštek, Josip
Kolman, Saša Golubić, Branko Tkalčić i Dubravko Besek

Sjednici nisu nazočni: Majić Goran – opravdano
Mladen Henec – neopravdano
Ostali nazočni:

Marijan Horvat – načelnik Općine Martijanec,
Sanja Tkalčić Fajt – zamjenica načelnika Općine Martijanec
Saša Lenček – zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Martijanec,
Krunoslav Kosir – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Martijanec

Zapisničar:

Draga Borović

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Martijanec g. Branimir Nađ otvorio je sjednicu,
pozdravio prisutne te zamolio predsjednika Mandatne komisije g. Branka Tkalčića da podnese
Izviješće o stavljanju mandata vijećnice Kristine Plišo (HDZ) u mirovanje. Hrvatska
demokratska zajednica dostavila je obavijest o određivanju zamjenika vijećnika koji će
obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća i to Dubravko Besek iz Križovljana.
Zatim je predsjednik Vijeća g. Branimir Nađ zamolio g. Besek Dubravka da ustane, pročitao
prisegu koju je g. Besek potpisao.
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća g. Branimir Nađ zamolio je zapisničara da izvrši
prozivku. Nakon izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ konstatirao je da
sjednici prisustvuje 11 vijećnika te da isto može pravovaljano odlučivati.
Sukladno poslovniku, predsjednik Vijeća g. Nađ otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
1. Golubić Franjo – prilikom razmatranja izviješća o realizaciji plana gospodarenja
otpadom načelnik je izjavio da su potrebni ogromni novci za reciklažno dvorište da
postoje fondovi da se isto riješi. U tijeku je javni natječaj koji traje do 01. srpnja ove
godine koji je objavio Fond za energetsku učinkovitost – da li se Općina Martijanec
namjerava javiti na ovaj izuzetno povoljan natječaj ako ne, molim obrazloženje
načelnika. Drugo pitanje – pošto sukladno zakonu na.čelnik upravlja nekretninama –
koliko je od 2009. godine do danas Općina Martijanec naplatila poreza na korištenje
javnih površina odnosno zakupnine za korištenje zemljišta u vlasništvu općine u
pojedinoj godini i temeljem kojih propisa i odluke načelnika su pojedini korisnici
oslobođeni plaćanja poreza na korištenje javnih površina i zakupnine za korištenje
zemljišta u vlasništvu općine.
2. Puštek Sanela – molim dostaviti izviješća o radu i financijska izviješća svih vijeća
mjesnih odbora za 2013. godinu, planove o radu sa financijskim planovima za 2014.

godinu te podatke o broju sjednica koje je pojedino vijeće mjesnog odbora održalo u
2013. godini i za prva tri mjeseca 2014. godine. Drugo pitanje – o iznosu i broju
potraživanja Općine za komunalnu, vodnu i grobnu naknadu sa 31.12.2013.- godine
specificirano za građane, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te za
pravne osobe koja potraživanja su starija od 3 godine od datuma obveze plaćanja te da
li su za ista potraživanja pokrenuti postupci ovrhe.
3. Kolman Josip – što se tiče javne nabave – iskop kanala u iznosu od 120.000,00 kuna –
nije navedeno koji je to kanal, koje dužine i koji će se radovi na tom kanalu obavljati.
Drugo pitanje – kada sam uređivao put - da li načelnik zna da je to općinski put te da
ga je ista dužna održavati, kada će se realizirati.
Odgovori g. Horvata
1. Reciklažno dvorište – znamo točno što se daje, reciklažno dvorište se financira do
80%, razmatramo situaciju i vidjet ćemo što će se napraviti, što se tiče nekretnina –
ovog trenutka ne možemo reći, načelnik nije nikoga oslobodio plaćanja, za to postoji
Jedinstveni upravni odjel koji vodi te akte oko naplate i izdaje rješenja o naplati javnih
površina.
2. Što se tiče mjesnih odbora – ne moguće za sada odgovoriti, što se tiče potraživanja dat
ćemo pismeno.
3. Iskop kanala – Općina Martijanec je u vrlo lošem stanju što se tiče kanala, ne znam
koji kanal ne treba kopati, nismo imali uvedenu naknadu za uređenje voda, nismo
imali nikakve kontakte sa Hrvatskim vodama u određenom periodu, nismo sakupljali
komunalnu naknadu do 2010. godine koju smo uveli, do tada se samo ubiralo za
pravne osobe, a fizičke nije, izgubili smo preko 100.000,00 kuna godišnje, sada je
problem urediti kanale i nerazvrstane ceste koje su u katastrofalnom stanju. Što se tiče
puta –rekao sam da vi kao fizička osoba ne može uređivati put koji je javno dobro,
sklopljen je ugovor sa poduzećem PZC Varaždin koje će vršiti održavanje puteva, radi
se o više kanala.
G. Golubić – nisam zadovoljan odgovorom, da li će se Općina javiti na natječaj ili neće.
G. Horvat – razmatramo to pitanje i odlučit ćemo u trenutku kada to bude trebalo.
G. Golubić – načelnik upravlja imovinom – koriste se općinske površine i danas i svaki dan i
ne plaća se naknada za to.
G. Horvat – rekao sam da načelnik ne izdaje rješenja već Jedinstveni upravni odjel, naglasio
sam da načelnik nikada nije niti sada niti bude nekome pogodovao.
Nakon toga predsjednik Vijeća. Nađ dao je na verifikaciju zapisnik sa 6. sjednice Općinskog
vijeća te se za riječ javio g. Golubić.
G. Golubić – s kojim pravom je moja rasprava cenzurirana, tražim da sve što sam rekao bude
u zapisniku.
G. Nađ – pročitao čl. 89. Poslovnika u kojem piše da se upisuju sažeti prijedlozi po
govornicima.
G. Kosir – predlažem predsjedniku Vijeća da pripazi na ponašanje g. Golubića koji učestalo
krši Poslovnik o radu, Jedinstveni upravni odjel nemojte dirati, prestanite se igrati suda,
možete vrijeđati ali imajte mjere.
G. Horvat – upozoravam Vas i ne napadajte službenike.
G. Golubić – zaključak u ime Kluba vijećnika – Klub vijećnika HSS-a glasat će protiv
zapisnika iz razloga što više od pola moje rasprave u ovaj zapisnik nije stavljeno, tražit ću
svoja prava.

Zatim je predsjednik Vijeća dao na glasovanje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća te je
nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika za isto
glasovalo 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila protiv te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova.
Nakon toga predsjednik Vijeća g. Branimnir Nađ pročitao je predloženi dnevni red te je
predložio da se točka 5. Razmatranje prijedloga te izbor člana Mandatne komisije, člana
Odbora za izbor i imenovanje te Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost skine s
dnevnog reda iz razloga što Odbor za izbor i imenovanje nije imao kvorum, a da se točkama
3. i 4. zamijeni redoslijed tj. da 4. točka dnevnog reda postane 3. točka, a da 3. točka postane
4. točka dnevnog reda.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje da se točka 5. Razmatranje
prijedloga te izbor člana Mandatne komisije, člana Odbora za izbor i imenovanje te Odbora za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost skine s dnevnog reda te je nakon prebrojavanja
glasova konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika za navedeno glasovalo 11
vijećnika, dakle jednoglasno.
Nakon toga predsjednik Vijeća g. Nađ dao je na glasovanje prijedlog da točke 3. i 4.
zamijene redoslijed mjesta te je nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je za isto od
ukupno 11 prisutnih vijećnika glasovalo 11 vijećnika, dakle jednoglasno.
Zatim je predsjednik dao na glasovanje dnevni red te je nakon prebrojavanja glasova
konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika za navedeno glasovalo 11 vijećnika, dakle
jednoglasno, a isti glasi:
DNEVNI

R E D:

1. Informacija načelnika o realizaciji zaključaka sa posljednje sjednice Općinskog vijeća
te informacija o realizaciji tekućih projekata i drugim aktivnostima u Općini.
2. Razmatranje Izviješća o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2013. godinu te
donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2013.
godinu.
3. Razmatranje Izviješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine
Martijanec sa 31. 12. 2013. godine.
4. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Martijanec.
Točka 1.
Informacija načelnika o realizaciji zaključaka sa posljednje sjednice Općinskog vijeća te
informacija o realizaciji tekućih projekata i drugim aktivnostima u Općini
G. Horvat – što se tiče aktivnosti počela je realizacija uređivanja zida na groblju u Martijancu,
realizacija uređenja poljskih puteva i kanala te i drugi poslovi tekuće prirode zajedno sa
Jedinstvenim upravnim odjelom.
Zaključak – prima se na znanje informacija načelnika o realizaciji zaključaka sa posljednje
sjednice Općinskog vijeća te informacija o realizaciji tekućih projekata i drugim aktivnostima
u Općini.

Točka 2.
Razmatranje Izviješća o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2013. godinu te
donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec
za 2013. godinu
G. Horvat – temeljem članka 110. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08. i 136/12.) Pravilnika
o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“ 24/13.) te članka 31.
Statuta Općine Martijanec (SVVŽ 10/13. i 24/13.) dostavljen je godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Martijanec za 2013. godinu na razmatranje i donošenje.
U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec realizirani su u visini od
3.787.034,02 kn dok su rashodi realizirani u visini od 3.618.154,17 kn. Uz preneseni višak iz
prethodne proračunske godine od 1.619.089,08 kn te ostvareni višak tekuće godine u iznosu
od 168.879,85 kn ukupno raspoloživi višak u 2013. godini iznosi 1.787.968,93 kn.
Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 3.878.034,02 kn što je sa 14,04% više u odnosu
na ostvarenje prethodne proračunske godine ili za 0,4% više u odnosu na plan tekuće godine.
U dijelu prihoda od poreza nisu zabilježena značajnija odstupanja u odnosu na izvršenje u
2011. godini te plana za izvještajno razdoblje.
Indeks ostvarenja prihoda od pomoći u odnosu na plan ostvaren je sa 49,37% uslijed
izostanka planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 180.000,00 kn.
Prihodi od imovine u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine povećani su za
59,13% najvećim dijelom uslijed povećanja poslovne aktivnosti „Ceste Mineral“, a isto tako u
odnosu na planirano razdoblje povećani su za 4,61%.
Prihodi od pruženih usluga i donacija bilježe značajan rast u odnosu na izvještajno razdoblje
prošle godine kao i u odnosu na plan tekuće godine uslijed kapitalne donacije od fizičkih
osoba u iznosu od 182.841 kn iskazanih temeljem pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju.
2. Posebni dio Proračuna
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
01. 01. Predstavnička i izvršna tijela
Rashodi funkcioniranja predstavničkog i izvršnog tijela realizirani su sa indeksom
ostvarenja 91,55 u odnosu na plan za 2012. godinu. Izvršenje većine pozicija kreću se u visini
planskih veličina.
01. 02. Mjesna samouprava
Rashodi funkcioniranja mjesne samouprave realizirani su sa indeksom ostvarenja 64,01
u odnosu na plan za 2012. godinu.
Gotovo sve pozicije ostvarene su ispod planiranih veličina uslijed neizvršenih planiranih
aktivnosti pojedinih mjesnih odbora.
RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
02. 01 Jedinstveni upravni odjel
Rashodi funkcioniranja JUO-a realizirani su sa indeksom ostvarenja 83,56 u odnosu na
plan za 2012. godinu, a u strukturi realiziranih rashoda poslovanja učestvuju sa 26,93%.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su sa indeksom ostvarenja 311,64,
a povezano je s kapitalnom donacijom fizičkih osoba u iznosu od 182.841 kn temeljem
pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju, a transakcije su sprovedene u skladu s čl. 57. Pravilnika
o proračunskom računovodstvu te čl. 50. Zakona o proračunu.
02. 02 Komunalno gospodarstvo
Ukupni program komunalnog gospodarstva realiziran je indeksom ostvarenja 66,4.

U dijelu komunalnog gospodarstva tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, postrojenja, opreme i zaštite okoliša realiziran je sa indeksom ostvarenja 58,88.
Detaljniji prikaz izvršenja dan je u Izviješću o izvršenju Programa tekućeg održavanja
komunalne infrastrukture.
Izgradnja komunalne infrastrukture realizirana je sa indeksom ostvarenja 51,98 jer je
izostala izrada projektne dokumentacije za odvodnju komunalnih voda.
02.03 Gospodarstvo
Program gospodarstva realiziran je sa indeksom ostvarenja 95,35.
Tijekom 2012. godine provodile su se dvije deratizacije na cijelom području Općine
Martijanec. U sektoru poljoprivrede u 2012. godini regresirala se nabava sjemenskog
kukuruza poljoprivrednicima, a u sektoru obrtništvo subvencionirala se kamata po odobrenom
kreditu po projektu „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje iz 2009. godine.
02. 04 Groblja
Ukupni program održavanja groblja realiziran je sa indeksom ostvarenja 69,84.
Izgradnja i investicijsko održavanje groblja ostvaren je sa indeksom ostvarenja 75,65, a
prikaz je vidljiv kroz Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu.
02. 05 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje
Program vatrogastva, zaštite i spašavanja realiziran je sa indeksom ostvarenja 98,04.
Sukladno Programu javnih potreba za 2012. godinu za potrebe funkcioniranja
Vatrogasne zajednice te nabavu opreme i cisterne istoj je transferirano 255.000,00 kn, a
DVD-u Martijanec kao naknada troškova vatrogasnih intervencija u iznosu od 12.000,00 kn te
10.000,00 kn DVD-u Vrbanovec za 110-godišnjicu rada.
02. 06 Sport, kultura, religija
Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije ostvareno je sa indeksom
ostvarenja 100,0.
Projekt izgradnje prostora za mlade tokom 2012. nije realiziran.
02. 07 Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje
Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja realizirano je sa indeksom
ostvarenja 86,77 kn, a financiranje redovne djelatnosti Osnovne škole Martijanec sa 65,47.
Planirani projekt izgradnje dječjeg vrtića u iznosu od 600.000,00 kn nije realiziran.
02. 08 Socijalna skrb i ostale pomoći
Redovne aktivnosti financiranja socijalne zaštite realizirana je u 80,02%-nom iznosu.
Program planirane nabave stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe u iznosu od
92.500 kn u 2012. godini nije realiziran.
02. 09 Urbanizam
Rashodi za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja realiziran je u 49,14%-nom
iznosu iz razloga što projekt nije završen u 2012. godini već se on sprovodi i u 2013. godini.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
Tokom 2012.godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Tokom 2012. godine nije bilo trošenja proračunske zalihe.
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
Tokom 2012. godine nije bilo davanja jamstava niti su bili ostvareni izdaci po istima.

G. Nađ – na sjednici Odbora za financije i proračun raspravljan je Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2013. godinu te se predlaže Općinskom vijeću na
prihvaćanje.
G. Golubić – sudjelovao je u raspravi o izviješću izvršenju Proračuna Općine Martijanec za
2013. godinu. Nakon rasprave daje se sažetak – Klub vijećnika HSS-a glasat će protiv
prihvaćanja Godišnjeg obračuna proračuna iz razloga što nismo dobili strukturu viška sa
sredstvima koja su namjenska, nije donijeta odluka o namjeni utroška viška sredstava, isto
tako glasat ćemo protiv jer je Općina platila kaznu za koju načelnik ne želi obrazložiti za što
je plaćena, nije nam obrazloženo na što se troši komunalna naknada sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, ne znamo za što je plaćeno 91.000,00 kn za zemljište, iz
općinskog proračuna za 2013. godinu financirano je asfaltiranje privatnih prilaza koji se ne
smiju asfaltirati te iz razloga što su radovi na kanalu u Martijancu 100% skuplji od radova na
kanalu u Sudovčini, smatramo da je proračun za prošlu godinu bio neracionalno, nenamjenski
i ne marom dobrog gospodara korišten.
G. Kolman – što se tiče groblja – plan je realiziran sa nepunih 70% , zbog čega ukrasno bilje
koje je posađeno nije uređeno već je zaraslo u korov.
G. Golubić – želio bih odgovore na svoja pitanja.
G. Horvat – u čl. 5. Godišnjeg izvještaj piše kako će se rasporediti višak prihoda te će se
vijećnicima prezentirati, kapitalne pomoći bile su uprihodovane u iznosu od 691.156,00 kn u
odnosu na 2008. godinu 340.000,00 kn, komunalna naknada naplaćena je 2008. g. 245.000,00
kn, a sada 443.000,00 kn, oko naplate se poduzimaju mjere, što se tiče prilaza – radi se o
javnoj površini a ne privatnim površinama, rješavamo pitanje vodoopskrbom tri ulice u
Sudovčini i privodimo kraju asfaltiranje ulica u Slanju, što se tiče groblja – ono mora biti
uređeno, imati zelenilo, što se tiče Vatrogasne zajednice izvršavaju se svi zadaci vezano na
Proračun, mogu izraziti zadovoljstvo sa radom iste, što se tiče kazne – da ista je platila kaznu
za radove na Školskoj zadruzi po Vašoj prijavi, mjesni odbori radili su dobro, što se tiče
zemljišta – radi se o nasljeđivanju imovine po socijalnim pitanjima te predlažem Općinskom
vijeću da prihvati Godišnji izvještaj kako je predočen.
G. Kosir – ostvarenje prihoda primitaka za 2013. godinu urađen je sukladno odredbama
članka 108. do 112. Zakona o proračunu te Pravilnika o izvještavanju te su se poštivale u
potpunosti zakonske norme, odbacujem bilo kakve primjedbe koje bi se odnosile na sustav i
sadržaj Godišnjeg izvještaja te predlažem da se isti prihvati u ovakvom obliku.
Nakon provedene rasprave predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2013. godinu te je nakon glasovanja
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće prihvaća Izviješće o izvršenju Proračuna Općine
Martijanec za 2013. godinu te donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Martijanec za 2013. godinu. Za navedeni Godišnji izvještaj, od ukupno 11 prisutnih vijećnika,
glasovalo je 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila protiv te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Godišnjeg izvještaja odložen je uz ovjereni
primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 3.
Razmatranje Izviješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine
Martijanec sa 31. 12. 2013. godine
G. Lenček – podnio je detaljno izviješće o financijskom poslovanje Vatrogasne zajednice
Općine Martijanec sa 31.12.2013. godine te izviješće o radu iste. VZO pomagala je u okviru

svojih financijskih mogućnosti svim DVD-ima, održavali smo vatrogasna vozila vezano na
tehničke preglede, održavanje, servisa i dr. U 2013. godini organizirali smo Dan vatrogasaca u
naselju Hrastovljan, organizirali Javnu pokaznu vježbu dana 09.11.2013. godine, pridonijeli
smo promicanju vatrogastva u zemlji i inozemstvu, na županijskom natjecanju mladeži i djece
u Lepoglavi.
U 2013.godini zabilježeno je 14 intervencija od toga 5 požara i 8 tehničkih intervencija radovi na vodi poplave i 1 potraga za nestalom osobom, u 5. mjesecu pregledana je sva
hidrantska mreža, izvori pitke vode i crpilišta, podijeljeni letci vezano na preventivne mjere.
Dana 31.03.2013. došlo je do elementarne nepogode -poplave gdje smo sudjelovali te su se
isti događaji dogodili dana 11.11.2013. godine u mjestu Hrastovljan gdje smo također
sudjelovali sa svojim ekipama, sudjelovali smo u gašenju požara pilane u Velikom Bukovcu.
U 2013. godini organizirali smo školovanje za vatrogasna zvanja, vodili smo svu
dokumentaciju i čuvali arhivu.
Što se tiče financijskog izvještaja – višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 10.342,21
kn, prihod iz Proračuna Općine Martijanec 130.000,00 kn, ostali prihodi 26.000,00 kn –
ukupno 171.795,13 kn, rashodi – nabava opreme 2.000,00 kn, izdaci tekućeg održavanja –
44.000,00 kn, ostali troškovi 82.000,00 kn, ukupno 128.000,00 kn, višak prihoda 42.849,00
kn utrošen u 2013. godini. Nadzorni odbor pregledavajući financijsko izviješće ustanovio je
da nema primjedbi na rad i trošenje financijskih sredstava.
G. Golubić – Općinsko vijeće nije nadležno sukladno zakonu za usvajanje financijskih
izviješća Vatrogasne zajednice jer je to u nadležnosti njihove Skupštine, Vijeće može primiti
na znanje o radu te kako ostvaruju Plan zaštite od požara koji je donijela Općina Martijanec.
G. Kolman – nabava zimskih guma za kombi vozilo DVD-a Vrbanovec.
G. Lenček – plan moramo imati, predsjedništvo je donijelo odluku o financiranju kroz
program – DVD Vrbanovec je na redu 2015. godine.
G. Kosir – u obrazloženju dnevnog reda treba stajati 2013. godine, predlažem da se prihvati
točka kao ostvarenje o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice u 2013. godini.
G. Nađ – s obzirom na iznijeta mišljenja predlažem vijećnicima da ovu točku izmijenimo da
glasi: Razmatranje o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martijanec
za 2013. godinu.
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće prihvaća Izviješće o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Općine Martijanec za 2013. godinu. Za navedena Izviješća glasovalo je
od ukupno 11 prisutnih vijećnika, 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila suzdržana te se
konstatira da je isto prihvaćeno većinom glasova.
Točka 4.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Martijanec
G. Horvat – temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br. 28/10.) te članka 31. Statuta Općine Martijanec dostavlja se prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec Općinskom vijeću na
razmatranje i donošenje. Mijenja se članak 3. Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika te se podnosi detaljno obrazloženje Odluke.
G. Golubić – Klub vijećnika HSS biti će suzdržan vezano na donošenje ove Odluke jer
smatramo da za postojeće radno mjesto savjetnika ne može se ukidati koeficijent dok se ne

ukine navedeno radno mjesto, a što se tiče klasifikacijskog ranga pročelnika smatramo da bi
razlika između pročelnika i načelnika, odnosno plaća trebala biti veća pa bi se taj koeficijent
trebao više umanjiti, ne samo „kozmetički“ radi problema koji postoji vezano na porast
minimalne plaće.
G. Horvat – koeficijente utvrđuje Općinsko vijeće, radno mjesto savjetnice za lokalnu
samoupravu nije izmišljeno, gđa Happ je razrješena s mjesta pročelnice te je Općina ostala
bez pročelnika, a ista je raspoređena na poslove savjetnika za lokalnu samoupravu, na temelju
zakona raspisan je natječaj za pročelnika, Općinsko vijeće odredilo je koeficijent, Vlada RH
donijela je Odluku da se smanji osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika, s obzirom da
ide plaća dolje načelniku i pročelniku te molim Općinsko vijeće da prihvati Odluku u
predloženom obliku.
Pošto je završena rasprava predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje Odluku te je
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Martijanec. Za navedenu Odluku, od ukupno 11 prisutnih vijećnika, glasovalo je 8
vijećnika dok su 3 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je ista prihvaćena većinom
glasova. Potpisani izvorni tekst Odluke odložen je uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu
sjednica Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Branimir Nađ zaključio je sjednicu u 19,57 sati.
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