ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Martijanec održane dana 29. listopada 2014.
godine u sali za sastanke općinske zgrade u Martijancu, Varaždinska 64 s početkom u 19,30
sati.
Sjednici nazočni:

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

Sjednici nisu nazočni: Goran Majić – neopravdano,
Mladen Henec – neopravdano,
Marijana Vuk - neopravdano
Ostali nazočni:

Marijan Horvat – načelnik Općine Martijanec,
Sanja Tkalčić Fajt – zamjenica načelnika

Zapisničar:

Branka Delić

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Martijanec g. Branimir Nađ otvorio je sjednicu,
pozdravio prisutne te zamolio zapisničara da izvrši prozivku. Nakon izvršene prozivke
predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ konstatirao je da sjednici prisustvuje 10 vijećnika te da
isto može pravovaljano odlučivati.
Temeljem članka 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Martijanec (SVVŽ br. 10/13. i
24/13.) cijeli tijek sjednice se fonetski snima.
Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, predsjednik Branimir Nađ otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
1. Golubić Franjo – Ja bih postavio pitanje na koji se način obavlja pogrebni postupak i
zašto ima problema u obavljanju pogrebnih poslova jer se mnogi građani žale na
uslugu Lukoma jer oni na pogrebni ceremonijal ne šalju dovoljan broj ljudi, kasne na
ceremonijal ili ih čak ni nema, Općina Martijanec izdaje račune bez ikakve
specifikacije koje su se usluge obavljale pa ljudi ne znaju što plaćaju, Lukom nije
ekipiran, imaju obveza u Ludbregu, vikendom im je cijena 50% viša, želimo da
dobijemo Ugovor o obavljanju pogrebnih poslova kako bi vidjeli na koji je način to
organizirano i zašto ima problema, a drugo pitanje odnosi se na otpad u Pilju – kad će
se sanirati to odlagalište te zašto nema oznaku zabrane odlaganja te zbog čega se otpad
od popločenja groblja još uvijek nalazi tamo, a nije zbrinut sukladno Troškovniku i
kad će se to riješiti.
2. Kolman Josip – Postavio bih pitanje o radovima na rijeci Plitici jer vidim da radovi
baš i ne idu pa me zanima intenzitet tih radova jer je intenzitet nikakav i do kad bi to
trebalo biti gotovo te što je s kanalom u ulici R. Krušec od križa do državne ceste D2?
3. Golubić Saša – Kad se kreće sanacija potoka bujičara koji se slijevaju od vinograda i
stvaraju probleme te što je s lovištem, da li će biti raspisan natječaj za novog
koncesionara?

4. Dubravko Besek – Da li se pokušao napisati bilo kakvi projekt osim vrtića prema
Fondovima EU za Općinu Martijanec te da li bi se općinski putovi prema goricama
mogli riješiti jer su u katastrofalnom stanju i ljudi su jako nezadovoljni?

Odgovori g. Horvata
1. Što se tiče sprovoda Lukoma – točno je da ima prigovora, razgovarano je s
rukovodstvom da se to treba urediti i da se pridržavaju običaja koji vladaju na
području Općine Martijanec. Što se tiče računa možemo specificirati što se radilo. Pilj
– ako se tamo ponovno navozi otpad, budemo to sanirali. Što se tiče Stunjeka, znam,
obavit će se razgovor da se to makne u roku slijedećeg tjedna.
2. Plitvica – rokovi - koji je, ja to isto u ovom trenutku ne znam jer to treba pitati
Hrvatske vode koje to izvode i u čijoj je to nadležnosti, al znam da je bilo poteškoća
jer strojevi naprosto u ovu nakvašenu zemlju ne mogu. Kanal u Vrbanovcu – trebao je
biti uređen, g. Kolman bili ste prisutni i vi ste kao i ostali građani bili protiv pa se neće
raditi do daljnjeg dok ne vidimo što će biti s tim, a ako ljudi nešto ne žele nećemo na
silu ništa raditi.
3. Što se tiče potoka bujičara – problemi su i u Križovljanu, Martijancu, Sudovčini i
Vrbanovcu, u programu je pomoć Hrvatskim vodama da se riješi slijedeće godine
kanal u Martijancu između Đurana, Janušića, Valjaka. Za slijedeću godinu se
predviđaju još neka uređenja ako će Općinsko vijeće to prihvatiti, a neki su kanali
takve prirode da su ranije odrađene takve radnje u prošlosti da sad stvaraju probleme
jer se nije razmišljalo unaprijed kako će se riješiti jer su tu potrebne suglasnosti.
Obavili smo razgovore s Hrvatskim vodama kako bi se stvari mogle dovesti u red.
Lovište – ističe koncesija 2016. i o tome će se odlučivati na nivou Županije, na
slijedećem vijeću ćemo uputiti dopis Lovačkog društva Šljuka da vidimo o čemu se tu
točno radi.
4. Što se tiče fondova, nismo radili nikakve projekte osim vrtića jer za to trebaju i naša
sredstva koje nemamo pa bi bili sretni da možemo progurat izgradnju vrtića. Putevi su
bili u lošem slanju s obzirom na bujice, naprosto nismo mogli popravljati zbog uvjeta,
sanirali smo glavne i neke sporedne koliko su uvjeti dozvoljavali, a ostalo će se urediti
u proljeće.
Pošto se za riječ više nitko nije javio, predsjednik Općinskog vijeća g. B. Nađ dao je na
verifikaciju zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Martijanec te je nakon
prebrojavanja glasova konstatirao da je za verifikaciju zapisnika sa 09. sjednice Općinskog
vijeća, od ukupno 10 prisutnih, glasovalo 7 vijećnika, ni jedan nije bio protiv, a 3 su bila
suzdržana pa se konstatira da je isti prihvaćen većinom glasova.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. B. Nađ pročitao predloženi dnevni red.
Nakon toga za riječ se javio g. F. Golubić koji je imao primjedbu na točku 3 gdje predlaže da
se umjesto Informacije o obavljenim revizijama stavi Razmatranje Izvješća o obavljenoj
reviziji i prihvaćanje ili neprihvaćanje istih.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. B. Nađ dao na glasovanje predloženu izmjenu
dnevnog reda te je nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je od ukupno 10 prisutnih
vijećnika za navedeni dnevni red glasovalo 3 vijećnika, 5 vijećnika bila su protiv dok su 2
vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isti nije prihvaćen.
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Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ dao je predloženi dnevni red na glasovanje
te je konstatirao da je za isti, od ukupno 10 prisutnih vijećnika, glasovalo 7 vijećnika dok su 3
vijećnika bila protiv, 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 prijedloga te donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014.
godini te Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture
na području Općine Martijanec u 2014. godini.
3. Informacije o obavljenim revizijama:
a) učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Varaždinske županije
b) učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na
području Varaždinske županije
4. Razmatranje prijedloga te donošenje Javnog poziva za predlaganje kandidata za
članove Savjeta mladih Općine Martijanec.
5. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja,
uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama.
6. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području 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 – U ovom prethodnom razdoblju radile su se sanacije na potocima na područjima
naselja Sudovčina, Slanje, pokrenuti su radovi na obnovi općinske zgrade, KIC-u i početak
radova na asfaltiranju ulica koji su doneseni u Programima.
G. F. Golubić – Mislim da je važno i da dobijemo informacije o pitanjima šteta od
elementarnih nepogoda, kolike su one, da li smo ih prijavili, koliko iznose po objektima,
poljoprivrednim kulturama, komunalnoj infrastrukturi jer to je bitna informacija koju bi
trebali dobiti. U planu zaštite i spašavanja stoji da za Općinu Martijanec ne postoji opasnost
od poplave rijeke Plitvice i da li se po tom pitanju nešto namjerava napraviti.
G. Horvat – Ljudi su bili obaviješteni putem Radio Ludbrega i oglasnih ploča te su oni štete
mogli prijaviti, šteta je bila prijavljena Županijskom povjerenstvu.
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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 prijedloga te donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014.
godini te Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture
na području Općine Martijanec u 2014. godini.
G. Horvat – Predlažemo Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini koje se razlikuju u
odnosu na prethodni program jedino pod stavkom Građenje nerazvrstanih cesta. Ukupni
troškovi su isti i znose 470.000,00 kn, a u Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini izvori
financiranja bili su Državni proračun 100.000,00 kn, Općinski proračun 370.000,00 kn, dok se
sada predlaže financiranje iz Državnog proračuna 100.000,00 kn, Općinskog proračuna
182.000,00 kn te Županijskog proračuna 188.000,00 kn.
Što se tiče Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na
području Općine Martijanec u 2014. godini, ukupni troškovi programa ostaju isti te iznose
1.590.000,00 kn, a predloženi izvori financiranja u Drugim Izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini za
Izgradnju prostora za mlade iz Proračuna Općine iznose 231.000,00 kn te iz Državnog
proračuna 539.000,00 kn dok su izvori financiranja u Izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini bili
Proračun Općine 55.000,00 kn, Županijski proračun 181.000,00 kn te Državni proračun
534.000,00. Zašto ova izmjena? Kada smo raspisali natječaje dobili smo niže cijene nego je
bilo i s obzirom na ugovore bilo je potrebno te iznose samo uskladiti bez ikakvih drugih
promjena. Zbog kraja godine predlaže se po hitnom postupku Općinskom vijeću ovi programi
na donošenje.
G. B. Nađ - Odbor za financije je razmatrao ove dvije Druge izmjene i dopune programa te ih
je podržao pa se daje prijedlog na usvajanje uz izmjenu u Drugim izmjenama i dopunama
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec
u 2014. godini gdje treba pisati „Gospodarska ulica u Martijancu L= 144 m, Š= 4 m“ umjesto
„Gospodarska ulica u Martijancu s parkiralištem L= 144 m, Š= 3“.
G. F.Golubić – jučer je bilo rečeno da ćemo dobiti projekat i troškovnike.
G. Nađ - Otvaram raspravu po ovoj točki i molim zainteresirane da se jave
G. F. Golubić - Mi ne možemo mijenjati samo Programe gradnje jer oni su usko vezani i s
Planom razvojnih programom Općine Martijanec za razdoblje od 2014. do 2016. i sa
proračunom radi izvora financiranja tako da i njih treba uskladiti. Zašto se u Programima
gradnje stavljaju zaokruženi iznosi, a ne točni iznosi i zašto se ti iznosi stalno mijenjaju. Mi
moramo ta sredstva koja su potpisana u ugovorima za određenu namjenu za to ih koristiti ili
se moraju mijenjati izvori financiranja. Druga stvar na koju želim upozoriti je ta da mi imamo
Odluku o izgradnji nerazvrstanih cesta gdje stoji da Općinsko vijeće za svaku godinu donosi
odluku na koji način se cesta uopće može kandidirati za asfaltiranje i odluku o iznosima s
kojima građani trebaju sudjelovati i ako nema dovoljno da mjesni odbor treba nadomjestiti da
bi cesta mogla ići u realizaciju jer ova sredstva koja dobivamo iz vanjskih izvora plus sredstva
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iz proračuna ona jedna s drugima trebaju zatvoriti financijsku konstrukciju. Želio bih vidjeti
Ugovore i za koju su namjenu potpisani. Mene interesira koliko je sakupljeno od
sufinanciranja za ceste od građana jer u Programu piše samo iz Općinskog proračuna,
Državnog proračuna i Županijskog proračuna. Mislim da je asfaltiranje Gospodarske ulice
apsolutno nepotrebno jer Općina nema sredstava za razbacivanje, a da ne govorim o ulici
B.Hrkač jer ona vodi od ceste na dvorište samo jednog pojedinca pa ju je dužan financirati u
cijelosti građanin. Molim 10 min pauze da dobijem na uvid ove Ugovore o namjenskim
sredstvima pa da možemo odlučiti da li su ta sredstva namjenska.
G. Kolman – Zanima me zašto u Programu stoji izgradnja kanala za odvodnju u Vrbanovcu u
dužini 378 m ako je izgrađeno samo 100-tinjak m.
Pauza 10 min - Kopirali su se Predmetni ugovori i nakon toga je slijedio odgovor načelnika.
G. Horvat - Da krenemo od Programa, u Programima se ne mijenjaju brojčani iznosi ni
Proračun nego se samo mijenjaju izvori financiranja. Normalno je ako se mijenjaju Programi
da se mijenja i Plan razvojnih programa tj. oni se ne mijenjaju jer su iste cifre jedino se
mijenjaju izvori. Što se tiče pitanja o namjene sredstava, to je točno namjenski raspoređeno.
Sredstava koja dobivamo od Varaždinske županije, ona se namjenski mogu iskoristiti za
gradnju objekata i uređaja komunalne i društvene infrastrukture, namjenski su raspoređena za
cestogradnju u iznosu od 187.282,00 kn. Što se tiče Ministarstva gospodarstva, za energetsku
učinkovitost dobili smo 43.157,77 kn i ona su raspoređena na KIC radi izrade fasade. Znači
namjenski je u proračun stavljeno. Od Ministarstva regionalnog razvoja smo dobili
495.000,00 kn i namjenski su raspoređena za izgradnju KIC-a. U prošloj godini dobili smo
sredstava za uređenje općinske zgrade. Što se tiče Vaše konstatacije o Gospodarskoj ulici
podsjetit ću Vas G. Golubić da ste 27.12.2008. u Program gradnje objekata komunalne
infrastrukture na području Općine Martijanec u 2009. godini između ostalog planirali
„asfaltiranje i obnova asfaltnog tepiha, spojna cesta između D2 i Gospodarske zone u
Martijancu L=180 m“. U Programima nema nijednog iznosa koliko koja dionica košta, dok u
našima sve stoji. Da li je problem da sad kad imamo novaca gradimo za dobrobit naših ljudi?
Sufinanciranje – postoji Odluka i postoji Zakon koji govori da se može financirati iz
proračuna, sufinanciranja građana i drugih izvora. Kod nas postoji problem da imamo 1 ili 2
kuće pa ni mjesni odbor ne može pokriti troškove, niti ti ljudi sufinancirati, pa onda prema
tome ti ljudi ne bi nikad dobili asfalt. Samo financiranje građana ide kroz Proračun Općine
Martijanec jer postoji konto kroz koji ide sufinanciranje. Prema tome ne vidim problem u
tome da se poboljšaju uvjeti općeg života.
G.Golubić - Mi danas donosimo Izmjene Programa gdje piše izvor financiranja za ceste koje
se već izvode da ćemo iz Županijskog osigurati 188.000,00 kn, Općinskog proračuna
182.000,00 kn i Državnog proračuna 100.000,00 kn, to moraju biti sredstva na računu ili
potpisani ugovori jer nismo mogli potpisati ugovor s izvođačem radova ako ta sredstva nisu
osigurana.
G.Horvat - Programi ostaju isti jedino se izvori financiranja mijenjaju.
G. F. Golubić dao Zaključak Kluba HSS: Glasat ćemo protiv Drugih izmjena i dopuna
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec
u 2014. godini pošto Program nije usklađen sa Planom razvojnih programa i Proračunom
Općine te nije rečeno da li imamo potpisan Ugovor tj. da li postoji Odluka za sredstava od
100.000,00 kn koja su trebala biti osigurana iz Državnog proračuna. Također i jer se tu
predviđa gradnja odvojka ulice B.Hrkač jer to nije odvojak već privatni prilaz do kuće
Kanešić Darka, isto tako nisu ni prezentirani podaci koliko je osigurano sredstava od
sufinanciranja građana. Što se tiče Drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata
društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini bit ćemo suzdržani jer
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od izgradnje dječjeg vrtića neće biti ništa. Predlažemo da se predviđena sredstva za KIC
preusmjere za drugu namjenu. Stavljamo primjedbu na ove Odluke jer stupaju na snagu dan
po objavi u Službenom vjesniku Varaždinske županije što nije sukladno tumačenju Ustavnog
suda jer za to bi trebao postojati neki specijalni razlog kojeg u ovom slučaju nema.
G. Horvat: Ponavljam ponovo, predložene su Druge izmjene i dopune Programa samo zbog
promjene u izvoru financiranja Programi su dio Plana razvojnih programa te se ništa neće
mijenjati osim izvora financiranja pa pošto su Programi prateći tj. sastavni dio Plana tako da
će se u Planu razvojnih programa to samo izmijeniti. Samo da napomenem za odvojak, on je
odvojak i taj gospodin je već 2 puta sufinancirao izgradnju, ali to nije dio njegovog dvorišta
nego je to dio nerazvrstane ceste. Zato opet predlažem Općinskom vijeću da se usvoje
Programi u predloženom obliku jer su sredstva osigurana pa tražim po hitnom postupku
donošenje istih.
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće Općine Martijanec donosi Druge izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Druge izmjene i dopune
Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014.
godini. Za Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture od ukupno 10 prisutnih vijećnika, glasovalo je 7 vijećnika, 3 vijećnika bila su
protiv te se konstatira da su iste prihvaćene većinom glasova. Za Druge izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja društvene infrastrukture od ukupno 10 prisutnih
vijećnika, glasovalo je 7 vijećnika, nijedan vijećnik nije bilo su protiv dok su 3 bila suzdržana
te se konstatira da su iste prihvaćene većinom glasova te će oba dva Programa ući u Druge
izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 2014. – 2016.
Potpisani izvorni tekst Izmjena i dopuna Programa odloženi su uz ovjereni primjerak
zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
TOČKA 3.
Informacije o obavljenim revizijama:
a) učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Varaždinske županije
b) učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih
zona na području Varaždinske županije
G. B. Nađ otvara raspravu o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na
području Varaždinske županije.
G. F. Golubić - Općinsko vijeće je donijelo Plan gospodarenja otpadom al se on ne provodi i
ne osiguravamo sredstva. Postavio sam pitanje kad je Fond za energetsku učinkovitost
raspisao natječaj za financiranje dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta,da li ćemo
se javiti, međutim vidim da se nismo javili. U planu piše da ćemo raditi reciklažno dvorište sa
okolnim Općinama i gradom Ludbregom, međutim moram Vas podsjetiti da u Zakonu o
održivom razvoju stoji da Općina sa preko 1.500 stanovnika mora imati najmanje jedno
reciklažno dvorište. U ovom Planu piše suprotno Planu koje je Općinsko vijeće usvojilo.
Drugo, provode li se mjere odvojenog prikupljenog otpada? Ako ne smanjimo miješani otpad,
platiti ćemo penale. U proračunu nismo osigurali sredstva za provođenje Plana i ono što nam
preostaje je da zatražimo od Varaždinske županije da uskrati sredstva koja daje Općini i da
ona to za Općinu sprovede. Provodi li se edukacija o gospodarenju otpadom? Nažalost ne.
Trebao bi biti neki nadzor jer postoje divlja odlagališta otpadom. Zašto bi Jedinice lokalne
samouprave trebale platiti 20% sredstava za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom ako su gradovi i županije osnivači? Zašto bi mi to trebali plaćati ako nismo vlasnici,
a drugo što je za građane bitno je to što nitko ne zna koja će biti cijena zbrinjavanja tog
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otpada. Plan gospodarenja otpadom bi trebao biti usklađen sa Županijskim planom, a mi smo
se već kao uskladili s njim pa smo prema tome već trebali napraviti zelene otoke pa kamo
sada ide naš otpad ako je odlagalište Vratno zatvoreno? Da bi imali odvojeno prikupljanje
otpada, mogli bi smanjiti količinu otpada jer se papirnati otpad može prodati. Općina
Martijanec ne provodi vlastiti plan gospodarenja otpadom, ne poštuje Zakon vezan za
reciklažno dvorište, ne osigurava građanima materijale za edukaciju o gospodarenju otpadom
i trebala bi početi provoditi Plan gospodarenja otpadom i bojim se da će nama Županija
odnosno Ministarstvo narediti da počnemo provoditi Plan.
G.Horvat - Radimo po Planu gospodarenja otpadom, sklopili smo ugovore sa Fondom za
zaštitu okoliša te će nam oni sufinancirati nabavu kontejnera sa 60%, kontejneri su naručeni te
će u kratkom vremenu sva naselja imati kontejnere za miješani otpad, staklo, plastiku, papir i
tekstil. Što se tiče reciklažnog dvorišta, piše da će se graditi međutim nije nužno da ga
moramo imati jer nam je u razgovorima sa Fondom sugerirano za zajednička dvorišta.
Ukoliko bude neko usuglašeno stajalište o tome što i kako će se graditi, a nama je prirodno da
to bude sa Ludbregom, to mora odlučiti Općinsko vijeće ali netko prije toga mora razgovarati
da se dođe do nekih dogovora. Što se tiče Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
Piškornica, neće Općina Martijanec platiti izgradnju jer smo donijeli Odluku da smeće ide u
taj Regionalni centar ali smo unijeli odredbu da nećemo sufinancirati izgradnju tog centar
nego ćemo kasnije sklapati ugovore kada će Centar proraditi. Općina Martijanec ide u dobrom
pravcu što se tiče gospodarenja otpadom.
G. F. Golubić - Mi u našem proračunu nemamo 40 % da podmirimo razliku ako nam Fond
odobri sufinanciranje. Načelnik veli da će Općinsko vijeće donijeti odluku međutim Općinsko
vijeće sukladno čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom ne može ništa raditi što je
suprotno Zakonu.
G. B. Nađ otvara raspravu o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje
i razvoj poduzetničkih zona na području Varaždinske županije.
G.F.Golubić - Podaci koji su navedeni u materijalima nisu točni jer piše da nismo donijeli
Program uređenja zona, a da to nismo imali, a to je bio uvjet, nebi dobili sredstva, a mi smo
napravili trafostanicu, vodovodnu mrežu, cestu, kanalizaciju. Tu stoji da nemamo nikakvi dio
zone koji ima komunalnu infrastrukturu. Predviđeno je da imamo 2 hektara zemlje za prodaju,
a ja nisam nigdje mogao naći te čestice jer su neki dijelovi zone prema našem Prostornom
planu rezervirani za komunalnu infrastrukturu. Veliki problem je to što smo proširenjem zone
poljoprivredno zemljište pretvorili u građevinsko i prodajom Općina ne zarađuje postotak u
porezu. Nismo napravili stručnu podlogu opravdanost proširenja zone, a zemljište kojim
raspolažemo smo dobili besplatno, a ne kako tu stoji da je to bilo vlasništvo JLS.
TOČKA 4.
Razmatranje prijedloga te donošenje Javnog poziva za predlaganje kandidata za
članove Savjeta mladih Općine Martijanec
G.Horvat - Općinsko vijeće raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta
mladih. Pred Vama je tekst javnog poziva koji bi trebalo prihvatiti kako bi mogli izabrati
članove Savjeta. Već smo jednom to imali na raspravi ali Vijeće nije prihvatilo predložene
kandidate, ovo je zakonska obveza pa predlažem da se javni poziv prihvati u ovakvom obliku
i da se uputi u proceduru.
Pošto rasprave nije bilo predsjednik Općinskog Vijeća B. Nađ dao je na glasovanje ovu točku
dnevnog reda u predloženom obliku.
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Martijanec donosi Javni poziv za predlaganje
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Martijanec. Za navedeni Javni poziv
glasovalo je 10 vijećnika te se konstatira da je isti prihvaćen jednoglasno.
TOČKA 5.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama.
G. Horvat - Pred Vama je tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i
načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
gdje se predlaže u članku 1. da se u članku 26 stavak 1 Odluke iza teksta ...za prekršaj
pravna osoba... briše se tekst „a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za
prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi“. Ostali članci ostaju isti. Ovdje se radi samo o
usklađenju s odredbama Prekršajnog zakona. Predlažem Općinskom vijeću da prihvati
ovu Odluku.
G. Golubić - Ja ne vidim na koji se način ovo usklađuje sa Prekršajnim zakonom jer
pravna osoba je nezavisna u odgovornoj osobi pravnoj osobi i ona se može kazniti. Po
ovom ako se briše znači da se sad ne kažnjava pravna osoba nego se kažnjava odgovorna
osoba u pravnoj osobi, a takva ista kazna je propisana za fizičku osobu, a ta kazna je
manje od kazne za pravnu osobu.
Nakon rasprave g. B. Nađ stavio je na glasanje ovu točku dnevnog red u predloženom
obliku.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama većinom glasova. Za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i
načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
od prisutnih 10 vijećnika glasovalo je 7, nijedan vijećnik nije bio protiv, dok su 3
vijećnika bila suzdržana.
TOČKA 6
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine
Martijanec.
G.Horvat - Isto se radi o usklađenjem s odredbama Prekršajnog zakona. Predlaže se
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan
prodavaonica na području Općine Martijanec gdje u članku 1 stoji da se u članku 26
stavak 3 Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području
Općine Martijanec iza teksta ... fizička osoba... briše se tekst „i odgovorna osoba u
pravnoj osobi i OPG“. Ostali članci ostaju nepromijenjeni.
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G. F. Golubić - Ako ste nešto usklađivali sa Zakonom onda bih postavio pitanje po kojem
je zakonu pravna osoba i OPG u istom pravnom statusu. OPG nije pravna osoba i s tom
Odlukom im se zabranjuje prodaja. Predlažem da se ukine članak 5, stavak 2 Odluke tj. da
mi se pojasni jer on nije u skladu sa Zakonom o trgovini te ću tražiti da se poništi Odluka.
Nakon rasprave g. B. Nađ stavio je na glasanje ovu točku dnevnog red u predloženom
obliku.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Martijanec
većinom glasova. Za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja
vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, od prisutnih 10
vijećnika glasovalo je 7, a 3 vijećnika su bila protiv.
Predsjednik Općinskog vijeća g. B. Nađ. sjednicu je zaključio u 21.20 h.

Zapisničar
Branka Delić

Predsjednik Općinskog vijeća
Branimir Nađ, mag. oec.
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