ZAPISNIK
sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Martijanec održane dana 18. prosinca 2013.
godine u sali za sastanke općinske zgrade u Martijancu, Varaždinska 64 s početkom u 17,30
sati.
Sjednici nazočni:

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

Sjednici nisu nazočni: Kristina Plišo – opravdano
Mladen Henec – neopravdano
Ostali nazočni:

Marijan Horvat - načelnik Općine Martijanec
Sanja Tkalčić Fajt - zamjenica načelnika 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 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. G. Golubić Franjo – upućujem načelniku općine – Na posljednjoj sjednici Općinskog
vijeća bilo je rečeno od strane načelnika da ćemo o točkama dnevnog reda o kojima
Vijeće nije odlučivalo, odlučivati naknadno u jedanaestom mjesecu i to prije skupštine
Varkoma vezano na osnivanje novog društva Čistoća d.o.o., odnosno kad se izvrše
dogovori sa gradonačelnikom Grada Ludbrega vezano na izbor najpovoljnijeg
ponuđača za obavljanje pogrebnih poslova. Pošto je u međuvremenu održana
skupština Varkoma na kojoj je donijeta odluka o osnivanju društva Čistoća d.o.o. a
prethodno o tome Općinsko vijeće nije odlučivalo, a u međuvremenu je prošao rok za
odlučivanje o ponudi Lukoma molim načelnika da se izjasni zašto prethodno nije
održano Općinsko vijeće radi pravovremene rasprave o tim pitanjima odnosno kakve
su odluke vezano na isto donijete i da li je izvršen razgovor sa gradonačelnikom Grada
Ludbrega.
Pitanje upućeno predsjedniku Vijeća – Dokle ćete stavljati na dnevni red Vijeća
prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagatelja koje nisu predložene i ne
sadrže sve potrebne elemente sukladno članku 52. Poslovnika OV tj.koji akti ne sadrže
obrazloženje sa pravnim temeljem za njihovo donošenje, ocjenu stanja i temeljna
pitanja koja se trebaju urediti kao obrazloženje pojedinih odredaba akata, odnosno
ocjenu financijskog utjecaja pojedine odluke na proračun Općine Martijanec, sukladno
odredbama Zakona o proračunu. Ovakva praksa otežava rad vijećnika a može imati
štetne posljedice za općinski proračun molim Vaše očitovanje o tome što ćete
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poduzeti po tom pitanju tim više što ste dali svečanu prisegu da ćete dužnost obavljati
savjesno i odgovorno i da ćete se pridržavati zakona i statuta općine.
2. Gđa. Sanela Puštek – zašto šumari parkiraju teretne kamione s prikolicama, ispred
dućana u Slanju, a postavljen je znak zabrane za teretna motorna vozila.
3. G. Kolman – prilikom tehničkog pregleda asfalta u ulici R. Krušca u Vrbanovcu dali
su uočeni nedostaci od strane načelnika ili od strane nadzornog organa, da li je izvedba
pravilno napravljena. Drugo pitanje – rijeka Plitvica – što se poduzima u našem
Strateškom planu je zacrtano da je to park prirode i ne mogu se obavljati nikakvi
radovi, općina nije ništa poduzela da se zaštiti stanovništvo od poplave, ugroženo je
selo Vrbanovec, što se poduzima i koliki su troškovi.
Odgovori g. Horvata
1. Vezano na Varkom – dostaviti ćemo pismeno, po pitanju Lukoma – bili su razgovori i
dati ćemo odgovor.
2. Što se tiče parkiranja šumara – nisam znao za to, zabrana je.
3. Asfaltiranje u Vrbanovcu – pregled je izvršen i sve je u redu. Plitvica je u ingerenciji
Hrvatskih voda i poduzimaju se mjere za rješavanje i Hrvatske vode su u postupku
rješavanja tog pitanja.
4. Za g. Golubića – vezano na šljunak – šljunak koji se iskopao navozio se na put od
ulice F. Lesara prema šumi.
5. G. Nađ – vezano na pitanje vijećnika F. Golubića – temeljem čl. 52. poslovnika svaka
odluka koju predlažemo ima - tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku koji se
predlaže njeno donošenje, obrazloženje sadrži pravni temelj za donošenje, ocjenu
stanja i temeljna pitanja koja se trebaju urediti i obrazloženje prijedloga odluke, sve
što ste dobili u materijalima ima.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. Branimir Nađ dao na verifikaciju zapisnik sa 01.
sjednice Općinskog vijeća te je nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je od ukupno 11
prisutnih vijećnika, za isti glasovalo 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila protiv te se konstatira
da je isti prihvaćen većinom glasova.
Nakon toga predsjednik Vijeća g. Nađ dao je na verifikaciju zapisnik sa 02. sjednice
Općinskog vijeća te je nakon prebrojavanja glasova konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih
vijećnika, za verifikaciju zapisnika glasovalo 7 vijećnika dok su 4 vijećnika bila suzdržana te
se konstatira da je isti prihvaćen većinom glasova.
Zatim je predsjednik Vijeća g. Nađ dao na verifikaciju zapisnik sa 03. sjednice Općinskog
vijeća te se za riječ javio vijećnik Golubić koji ima primjedbu da zapisnik nije točan.
B. Nađ – u poslovniku piše da nema rasprave kod usvajanja zapisnika sa sjednice, možete dati
primjedbu i preslušavanjem tonskog zapisa zapisničar će ispraviti zapisnik ako navod bude
točan. Nakon toga predsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 03. sjednice te je konstatirao
da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za verifikaciju zapisnika glasovalo 7 vijećnika, 3
vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova.
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red te je u točki 10.
predložio dopunu s time da bi točka 10. glasila: Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o
proširenju groblja u Martijancu i Slanju.
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Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ predložio dopunu točke 18. koja bi glasila:
Izviješće o danim koncesijama tokom 2013. godine te razmatranje prijedloga te donošenje
Odluke o srednjoročnom i godišnjem planu davanja koncesija.
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ predložio je točku 19. koja bi glasila:
Razmatranje primljenih zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći te donošenje
Odluke o istom.
Zatim se za riječ javio vijećnik Franjo Golubić koji predlaže da se umjesto točke 9.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Martijanec stavi točka: Donošenje Odluke o povjeravanju
pogrebnih poslova na području Općine Martijanec Lukomu d.o.o. Ludbreg temeljem
sklapanja pisanog ugovora sa Gradom Ludbregom.
Zatim je vijećnik Franjo Golubić predložio da se promijeni točka 10. Razmatranje prijedloga
te donošenje Odluke o proširenju groblja u Martijancu i Slanje te da glasi: Razmatranje
prijedloga o potrebi i mogućnosti proširenja groblja u Martijancu i Slanju te donošenje
Zaključka o izradi Programa uređenja groblja u Martijancu i Slanju.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. Branimir Nad dao na glasovanje dopunu
predloženih točaka dnevnog reda koje je pročitao te je nakon prebrojavanja glasova
konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za isto glasovalo 7 vijećnika dok su 4
vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isto prihvaćeno većinom glasova.
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća B. Nađ dao je na glasovanje prijedlog g. Golubića
za 9. točku dnevnog reda: Donošenje Odluke o povjeravanju pogrebnih na području Općine
Martijanec Lukomu d.o.o. Ludbreg temeljem sklapanja pisanog ugovora sa Gradom
Ludbregom te je nakon prebrojavanja glasova konstatirao da su, od ukupno 11 prisutnih
vijećnika, za prijedlog g. Golubića glasovala 4 vijećnika dok je 7 vijećnika bilo protiv te je
predsjednik konstatirao da ovaj prijedlog nije prihvaćen.
Zatim je predsjednik Vijeća g. Nađ dao na glasovanje prijedlog g. Golubića da se umjesto
točke 10. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o proširenju groblja u Martijancu i
Slanje u dnevni red uvrsti točka: Razmatranje prijedloga o potrebi i mogućnost proširenja
groblja u Martijancu i Slanju te donošenje Zaključka o izradi Programa uređenja groblja u
Martijancu i Slanju. Nakon prebrojavanja glasova predsjednik Općinskog vijeća konstatirao
je da su od ukupno 11 prisutnih vijećnika za navedeno glasovala 3 vijećnika, 7 vijećnika bilo
je protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te je predsjednik konstatirao da prijedlog nije
prihvaćen.
Nakon toga predsjednik Vijeća g. Branimir Nađ dao je kompletan predloženi dnevni red sa
dopunom na glasovanje te je konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika za dnevni red
glasovalo 7 prisutnih vijećnika, 2 vijećnika bila su protiv te su 2 vijećnika bila suzdržana i
konstatira se da je isti prihvaćen većinom glasova, a glasi:

D N E V N I

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.
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2. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana Općine
Martijanec za razdoblje 2014. – 2016. godine.
3. Razmatranje prijedloga te donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području
Općine Martijanec u 2014. godini.
4. Razmatranje prijedloga te donošenje Programa javnih potreba Općine Martijanec za
2014. godinu u:
a) komunalnom gospodarstvu, mjesnoj samoupravi i uređenju naselja,
gospodarskom razvoju i poljoprivredi,
b) socijalnoj skrbi, vatrogastvu, zaštiti i spašavanju, obrazovanju, sportu, kulturi,
rekreaciji, religiji i informiranju.
5. Razmatranje prijedloga te donošenje Programa tekućeg održavanja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne
naknade za 2014. godinu.
6. Razmatranje prijedloga te donošenje Proračuna Općine Martijanec za 2014. godinu.
7. Razmatranje prijedloga te donošenje Projekcije Proračuna Općine Martijanec za
razdoblje 2014. do 2016. godine.
8. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Martijanec za 2014. godinu.
9. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području Općine Martijanec.
10. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o proširenju groblja u Martijancu i
Slanju.
11. Razmatranje prijedloga te donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Martijanec u 2014. godini.
12. Razmatranje prijedloga te donošenje Analize stanja zaštite i spašavanja na području
Općine Martijanec u 2013. godini.
13. Razmatranje prijedloga te donošenje Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
14. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o mreži dječjih vrtića na području Općine
Martijanec.
15. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu.
16. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarske službe.
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17. Razmatranje Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih
cesta u jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije.
18. Izviješće o danim koncesijama tokom 2013. godine te Razmatranje prijedloga te
donošenje Odluke o srednjoročnom i godišnjem planu davanja koncesija.
19. Razmatranje primljenih zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći te
donošenje Odluke o istom.
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 – završena je izgradnja vodovoda u Ludbreškoj ulici u Sudovčini, završeno je
asfaltiranje odvojka ulice R. Krušec u Vrbanovcu, završeno je asfaltiranje odvojka Braće
Radića u Slanju, završeno je asfaltiranje Ulice žrtava fašizma u Slanju, projekat – izgradnja
dječjeg vrtića stavljen je na indikativnu listu za financiranje iz fondova EU.
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 Odluke o usvajanju Strateškog plana Općine
Martijanec za razdoblje 2014. – 2016. godine
G. Horvat – u materijalima ste dobili Strateški plan za razdoblje 2014. do 2016. godine i
prijedlog Odluke o usvajanju istog, u kojem se točno govori sadašnje stanje općine, koje su
prednosti u daljnjem razvoju općine, što je potrebno napraviti, koji su to segmenti na koje
moramo obratiti pažnju, ciljevi i dana su rješenja za rješavanje problematike.
G. Kolman – zašto je uvršten u Strateški plan park prirode u toku rijeke Plitvice od mosta u
Vrbanovcu do Hrastovljana kad vidimo što se događa kod većih kiša, svake godine imamo
poplavu, tko će nadoknaditi ljudima štetu koju rade dabrovi – ruše drveće uz Plitvicu, zašto se
to podupire.
G. Zdelar – kad se kopala Plitvica „zeleni“ nisu dali kopati.
G. Golubić Saša – da li postoji u Strateškom planu još koji projekt koji bi se mogao staviti za
fond EU.
G. Golubić F. – svaki dokumenat mora imati zakonski osnov za koji se donosi, plan nema
zakonski osnov, ovo nije obaveza općine, ovaj dokumenat ne donosi Vijeće. Stavljam
amandman: na našem području ne djeluje Poljoprivredna zadruga Talan nego Agrogorupispraviti, zatim isto stavljam amandman – kapaciteti te zadruge dostatni da ne treba graditi
nove – netočno, isto tako piše da se ljudi mogu udruživati i javljati na fondove EU samo
preko udruga – netočno, na str. 46. plana stoji da u Općini Martijanec ima od 0 do 6 godina
ukupno 257 djece – netočno, predlažem da se podatak ispravi, stavljam primjedbu da se ne
prihvati nego da se stavi da Općina Martijanec mora ići u izmjenu prostornog plana, može se
prolongirati, ovaj plan nije napravljen prema smjernicama ministarstva.
G. Horvat – što se tiče rijeke Plitvice to je sadašnje stanje, strateški plan govori kako poslije
riješiti, ista stvar je pitanje apliciranja na fondove, sve te stvari su promjenljive (broj djece,
udruge poljoprivrednih proizvođača) kroz strateški plan se govori kakvo je stanje i što bi
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trebalo uraditi i povezano je sa proračunom i dužni smo donositi dokumente koji idu u pravcu
razvoja općine i javno ih objaviti. Sve je podložno promjeni, pitanje rijeke Plitvice i radova
rješava se na višim nivoima.
G. Golubić F – moramo što je krivo promijeniti, predlažem da se zaštićeno područje izbaci i
predlažem da se u strateški plan stavi da OV donosi odluku da se područje rijeke Plitvice od
Vrbanovca do Hrastovljana izbaci iz zaštićenog područja i da se ne proglašava u kategoriji
zaštićenog krajolika to je moj amandman da se promijeni ono što ne valja.
G. Horvat – ponavljam, poduzimaju se mjere da se to riješi, postoje i viši dokumenti od
općinskih koji reguliraju ta pitanja, to je stanje koje smo mi zatekli, postoji dokumentacija da
se to pitanje riješi (prema Hrvatskim vodama, Policijskoj upravi Varaždinskoj, Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje). Poduz8imaju se sve moguće mjere.
G. Nađ – predlažem donošenje odluke o usvajanju Strateškog plana Općine Martijanec za
razdoblje 2014. do 2016. godine te vezano na amandmane g. Golubića oni se neće usvajati jer
se strateški plan mijenja strateškom inicijativom.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o usvajanju Strateškog plana Općine
Martijanec za razdoblje 2014. do 2016. godine. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za
navedenu Odluku glasovalo je 7 prisutnih vijećnika, 3 vijećnika bila su protiv dok je 1
vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je ista prihvaćena većinom glasova. Potpisani izvorni
tekst Odluke odložen je uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 3.
Razmatranje prijedloga te donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području
Općine Martijanec u 2014. godini
G. Horvat – u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture pod građenje
nerazvrstanih cesta predlaže se asfaltiranje nerazvrstanih cesta ulica F. Lesata u Slanju te ulica
Kalničkog odreda u Slanju ili ukupno 250.000,00 kuna. Što se tiče izgradnje i investicijsko
održavanje groblja predviđa se rušenje postojeće i izrada nove ograde te opločenje zida
lomljenim kamenom u ukupnom iznosu od 57.000,00 kuna. Izgradnja objekata za opskrbu
pitkom vodom i odvodnju planira se odvodnja komunalnih voda (projektna dokumentacija) te
izgradnja vodovoda u Sudovčini Plitvička i Željeznička ulica u iznosu od 200.000,00 kuna ili
sveukupno Program iznosi 507.000,00 kuna.
Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014.
godini planira se izgradnja dječjeg vrtića sa 820.000,00 kuna te izgradnja prostora za mlade u
iznosu od 130.000,00 kuna.
G. Golubić – F –vezano na ulicu Kalničkog odreda trebala bi biti šire i jače napravljeno zbog
prijevoza drva, iz koji sredstava će se financirati rušenje postojeće i izrada nove ograde,
potrebno navesti izvore financiranja, odvodnja komunalnih voda – najprije treba napraviti
Studiju izvodljivosti, projektna dokumentacija neće biti napravljena, zanima me koliko je
sredstava sakupljeno kod Varkoma od građana. Predlažem da se dopuni u Programu, a to je
izrada dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta (100.000,00 kuna), predlažem za
zaštitu okoliša 100.000,00 kuna a izvor financiranja od dječjeg vrtića, stavljam amandman da
se na izgradnji dječjeg vrtića smanji za 100.000,00 kuna.
G. Nađ – Odbor za financije i proračun podržao je ove Programe.
G. Horvat – pitanje reciklažnog dvorišta je veliki problem i nije nam dovoljno 100.000,00
kuna, procijenjena vrijednost za gradnju reciklažnog dvorišta bi bila milijun kuna, pokušat
ćemo naći rješenje te predlažem da se usvoje programi.
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G.Nađ – daje na glasovanje amandman g. Golubića da se sa dječjeg vrtića skine 100.000,00
kuna i da se stavi u dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta te je nakon prebrojavanja
glasova konstatirao da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman g. Golubća
glasovala 3 vijećnika, 7 vijećnika bilo je protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira
da isti nije prihvaćen.
Zatim je predsjednik dao na glasovanje Programe te je donijet slijedeći
ZAJKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi
a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Martijanec u 2014. godini. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za
navedeni Program glasovalo je 8 vijećnika, 2 vijećnika bila su protiv dok je 1
vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je isti prihvaćen većinom glasova.
b) Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine
Martijanec u 2014. godini. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni
Program glasovalo je 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila suzdržana te se
konstatira da je isti prihvaćen većinom glasova.
Potpisani izvorni tekstovi Programa odloženi su uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu
sjednica Općinskog vijeća.
Točka 4.
Razmatranje prijedloga te donošenje Programa javnih potreba Općine Martijanec za
2014. godinu u:
a) komunalnom gospodarstvu, mjesnoj samoupravi i uređenju naselja,
gospodarskom razvoju i poljoprivredi,
b) socijalnoj skrbi, vatrogastvu, zaštiti i spašavanju, obrazovanju, sportu,
kulturi, rekreaciji, religiji i informiranju
G. Horvat – Program javnih potreba u 2014. godini u komunalnom gospodarstvu, mjesnoj
samoupravi i uređenju naselja, gospodarskom razvoju i poljoprivredi planira se za komunalno
gospodarstvo 876.500,00 kuna, za mjesnu samoupravu 158.000,00 kuna, za gospodarski
razvoj i poljoprivredu 99.500,00 kuna ili sveukupno 1.125.000,00 kuna. Program javnih
potreba u 2014. godine za društvene djelatnosti planira se za socijalnu skrb 589.000,00 kuna,
za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje iznos od 172.000,00 kuna, za obrazovanje planira se iznos
od 907.000,00 kuna te za sport, kulturu, rekreaciju, informiranje i religiju planira se iznos od
326.500,00 kuna ili sveukupno se planira iznos od 2.009.500,00 kuna.
G. Nađ – Odbor za financije i proračun prihvatio je programe i proslijedio Vijeću na
razmatranje i donošenje.
G. Golubić F. – trebalo bi biti obrazloženje programa, usporedba sa nekim izvršenjem
prethodne godine da se vidi gdje se nešto povećava ili smanjuje. Interesira me izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine 5.000,00 kuna, treba više osigurati i riješiti problem
Plitvice, uvođenje u posjed – 5.000,00 kuna za koje zemljište te subvencije obrtnicima, u
društvenim djelatnostima interesira me naknada za stanovanje – 67.000,00 kuna koliko je
korisnika, potrebno donijeti program socijalnih pomoći, informiranje putem elektronskih
medija – koje ugovore imamo, trošimo 110.000,00 kuna izuzeti Službeni vjesnik.
G. Kolman – ostale pomoći i donacije vatrogasnim udrugama – 15.000,00 kuna – koliko ima
vatrogasnih udruga dok je donacija KUD-u Martijanec 20.000,00 kuna, a samo je jedna
udruga, to nije u redu.
Gđa. Sanja Tkalčić Fajt – vezano na naknadu za stanovanje – Zakonom o socijalnoj skrbi
pomoć za pomoć stanovanja su dužne osigurati u svojem proračunu jedinice lokalne i
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područne samouprave te su dužni zahtjev dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu koji izdaje
rješenje. Što se tiče nove Odluke – u proceduri je novi zakon te ćemo svoju odluku uskladiti
sa zakonom.
G. Horvat – imamo problem sa dokumentacijom zbog odlaska naselja Poljanec iz Općine
Martijanec te će trebati vidjeti na koji način će se to riješiti, a da se najmanje opterećuje
proračun Općine, uvođenje u posjed – dali smo u zakup poljoprivredne površine – ostale su
neke sitnice i moramo imati osigurana sredstva, što se tiče udruga – postoji rebalans
proračuna, vatrogascima se izdvaja 167.000,00 kuna ukupno, izdvojeno je dosta sredstava u
vatrogasce koji su obučeni sukladno zakonu i više, KUD Martijanec nije dobio više od
15.000,00 kuna sada ima malo više i ima svoje troškove, što se tiče elektronskih medija –
načelnik se pojavljuje kao predstavnik Općine Martijanec i to se financira iz ugovora kojeg
smo sklopili sa VTV-om, ono što načelnik istupa sam to i plaća, ima mnogo neriješenih
pitanja i potrebno je objavljivati u Službenom vjesniku te moramo imati sredstva, predlažem
Općinskom vijeću da prihvati navedene Programe.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi
a) Program javnih potreba u 2014. godini na području Općine Martijanec za komunalno
gospodarstvo, mjesnu samoupravu i uređenje naselja, gospodarski razvoj i
poljoprivredu. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni Program glasovalo je 8
vijećnika dok su 3 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova.
b) Program javnih potreba u 2014. godini na području Općine Martijanec za društvene
djelatnosti. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni Program glasovalo je 8
prisutnih vijećnika dok su 3 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isti
prihvaćen većinom glasova.
Potpisani izvorni tekstovi Programa odloženi su uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu
sjednica Općinskog vijeća.
Točka 5.
Razmatranje prijedloga te donošenje Programa tekućeg održavanja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne
naknade za 2014. godinu
G. Nađ – Odbor za financije i proračun raspravljao je o navedenoj točki.
G. Horvat – sredstva izvršenje radova navedenih u Programu predviđaju se u ukupnom iznosu
od 535.000,00 kuna, a financirat će se iz planiranih sredstva komunalne naknade u 2014.
godini u iznosu od 300.000,00 kuna te prenesenog viška sredstava komunalne naknade u
iznbosu od 235.000,00 kuna iz 2013. godine. Za održavanje javne rasvjete planira
se60.000,00 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina io objekata odvodnje
planira se 297.000,00 kuna, za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih
površina planira se 87.500,00 kuna, za održavanje javnih i zelenih površina u iznosu od
90.500,00 kuna ili sveukupno se planira 535.000,00 kuna. Predlažem Općinskom vijeću da se
Program prihvati u predloženom obliku.
G. Golubić F. – program treba sadržavati vrstu i opseg poslova održavanja. Stavljam
amandman – kanali gdje će se raditi i što po cijeni od 200,00 kuna, predlažem da se smanji na
kanalima na 50.000,00 kuna a da se poveća javna rasvjeta – troškovi održavanja i zamjene
žarulja za 70.000,00 kuna. Predlažem za poljske puteve da se stavi umjesto kvadrata 1440 m3
x 50,00 kuna, održavanje javnih zelenih površina, čišćenje živica i čempresa – greška (3,05),
predlažem u točki IV. dopuniti - dokumentirano izviješće gdje je što napravljeno.
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G. Kolman – uređenje bankina u ulici R. Krušec kod asfaltiranja nije dovršeno te me
interesira kad će općina pokositi travu na raskršću kod križa u ulici R. Krušec u Vrbanovcu.
G. Horvat – Općina ima problem po pitanju cesta, sa kanalima – nećemo moći održavati samo
sa kopanjem nego utvrđivati, pitanje javne rasvjete je problem čitave općine, trebat će se
pozabaviti sa cjelokupnom javnom rasvjetom, proračun nije velik i sve se neće moći graditi
ali se predlaže da se rješavaju najgorući problemi te se stanje mijenja na bolje. Predlažem
Općinskom vijeću da prihvati Program u predloženom obliku.
G. Golubić F – što će se raditi sa 120.000,00 kuna.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje amandman g. Golubića da se sa
stavke održavanje kanala skine 70.000,00 kuna te da se doda na stavku održavanje i izmjena
javne rasvjete. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman su glasovala 3 vijećnika, 7
vijećnika je bilo protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je isti odbijen.
Zatim je predsjednik Vijeća dao na glasovanje amandman g. Golubića vezano na mjerne
jedinice na glasovanje te je nakon prebrojavanja glasova konstatirao da su od ukupno 11
prisutnih vijećnika, za amandman glasovala 4 vijećnika, 6 vijećnika bilo je protiv te je 1
vijećnik bio suzdržan te se konstatira da isti nije prihvaćen.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ dao Program u predloženom obliku na
glasovanje te je donijet
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Program tekućeg održavanja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za
2014. godinu. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni Program glasovalo je 7
vijećnika, 3 vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je isti
prihvaćen većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Programa odložen je uz ovjereni primjerak
zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 6.
Razmatranje prijedloga te donošenje Proračuna Općine Martijanec za 2014. godinu
G. Horvat – daje obrazloženje Proračuna Općine Martijanec za 2014. godinu. Prihodi od
poreza planiraju se u iznosu od 2.098.000,00 kuna, pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar opće države planiraju se u iznosu 324.000,00 kuna, prihodi od imovine planiraju se u
iznosu od 339.500,00 kuna prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u
iznosu od 722.200,00 kuna, ostali prihodi sa 110.000,00 kuna, kazne, upravne mjere i ostali
prihodi 10.000,00 kuna ili ukupno prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 3.603.700,00.
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi
od prodaje proizvedene imovine, ukupno prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u
iznosu od 17.500,00 kuna ili sveukupno se planiraju prihodi u iznosu od 3.621.200,00 kuna.
Ukupno Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 5.209.400,00 kuna, rashodi poslovanja
planiraju se u iznosu 3.435.900,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se
u iznosu 1.773.500,00 kuna. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 616.000,00 kuna,
materijalni rashodi u iznosu od 1.637.400,00 kuna, financijski rashodi planiraju se u iznosu
15.000,00 kuna, subvencije u iznosu od 2.500,00 kuna, pomoći dane u inozemstvo i unutar
opće države u iznosu od 5.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i drugih naknada planiraju se sa 366.000,00 kuna, ostali rashodi sa 794.000,00
kuna, rashodi za nabavu neproizvedene imovine u iznosu od 85.000,00 kuna, rashodi za
nabavu proizvedene imovine u iznosu od 1.431.500,00 kuna rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u iznosu 257.000,00 kuna ili ukupno rashodi se planiraju u iznosu
5.209.400,00 kuna.
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G. Nađ – na sjednici Odbora za financije i proračun raspravljan je proračun te je isti prihvaćen
i upućen Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.
G. Golubić – prihodi su planirani nerealno, prihodi će biti cca 400.000,00 kuna manji, koliki
su namjenski prihodi i gdje se troše, rashodi nisu opisno obrazloženi, proračun nije usporediv
sa prošlom godinom, da li se planira zaposliti novi čovjek, planiramo potrošiti više nego ćemo
ostvariti. Interesira me konto 451 JUO, specifikacija troškova rashodi za usluge – izdaci za
građ. objekte i intelektualne usluge, konto 422 postrojenja i oprema, dodatna ulaganja na građ.
objektima – 57.000,00 kuna, nemamo specificiran višak sredstava i zanima me konto 323.
G. Horvat – Proračun je donijet u skladu sa zakonom, u programima je planirano što će se iz
proračuna i gdje trošiti, smanjili smo prihode, pitanje legalizacije i certificiranje zgrada,
radovi na općinskoj zgradi, društveni dom Sudovčina-prekrivanje, intelektualne usluge –
mediji – po podnošenju polugodišnjeg izvještaja podnijeti izvještaj o trošenju, dat je prijedlog
proračuna, na grobljima će se kupiti raider za košnju trave, a može se koristiti i za čišćenje
snijega.
G. Golubić – sukladno zakonu o proračunu dužni ste obrazložiti svaki trošak koji se predlaže
na Vijeću, za intelektualne usluge nema odgovora.
G. Horvat – objasnio sam što je zakonska obveza i dao sam detaljan opis te nije ništa bilo
uskraćeno.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Proračun Općine Martijanec za 2014. godinu. Od
ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni Proračun glasovalo je 7 prisutnih vijećnika, 2
vijećnika bila su protiv dok su 2 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Proračuna odložen je uz ovjereni primjerak zapisnika
u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 7.
Razmatranje prijedloga te donošenje Projekcije Proračuna Općine Martijanec za
razdoblje 2014. do 2016. godine
G. Nađ – Odbor za financije i proračun raspravljao je o Projekciji Proračuna i predlaže Vijeću
na usvajanje u predloženom obliku.
G. Horvat – u projekciji prihodi poslovanja predviđeni su u 2015. i 2016.godini u iznosu od
4.450.000,00 kuna, ukupni prihodi i primici u 2015. planiranu su u iznosu 4.510.000,00 kuna
te u 2016. godini u iznosu 4.495.500,00 kuna, ukupno rashodi i izdaci u 2015. godini
planiraju se u iznosu od 5.543.900,00 kuna te u 2016. godini 5.506.400,00 kuna. Projekcija se
predlaže Općinskom vijeću na usvajanje.
G. Golubić – naši prihodi u projekciji za 2015. i 2016. g rastu u odnosu na proračun koji je
usvojen, za 25% što je nerealno, prihod od imovine se povećava, svake godine predviđa se
prijenos 1 mil. kuna, gdje će se održavati predškola dok bude dograđena osnovna škola.
G. Horvat – što se tiče realnosti uzima se makroekonomska situacija, svaka jedinica lokalne
samouprave radi proračun prema vlastitoj procjeni na svom teritoriju, to su projekcije što
može biti i gore, općina mora ići dalje, strateški interes je izgradnja dječjeg vrtića i dogradnja
škole, građevinska dozvola vrijedi do 2015. godine i prema planu bi se morao graditi isti,
projekt dj. vrtića uvršten je u listu za financiranje iz europskih fondova te je potrebno to
ostvariti, predlažem Općinskom vijeću da usvoji Projekciju za razdoblje 2015. do 2016.
godine.
G. Golubić –cilj mi je da dobijemo sredstva europskih fondova.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
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ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Projekciju Proračuna Općine Martijanec za
razdoblje od 2015. do 2016. godine. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu
Projekciju glasovalo je 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila protiv te se konstatira da je isto
prihvaćeno većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Projekcije odložen je uz ovjereni
primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 8.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Martijanec za 2014. godinu
G. Horvat – u materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Martijanec za 2014. godinu. Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka Proračuna Općine Martijanec, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva,
upravljanja dugom te imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti
načelnika u izvršavanju i druga pitanja.
G. Nađ – Odbor za financije i proračun raspravljao je na sjednici o navedenoj odluci te
prihvatio istu i upućuje Vijeću na usvajanje.
G. Golubić – zatražiti ću mišljenje Ministarstva financija.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o izvršavanju proračuna Općine Martijanec
za 2014. godinu. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu Odluku glasovalo je 7
vijećnika, 3 vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je ista
prihvaćena većinom glasova.
Točka 9.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Martijanec
G. Horvat – u materijalima ste primili prijedlog Odluke o dopuni Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području Općine Martijanec.
G. Golubić – u Statutu piše da odluku o tome donosi Vijeće.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Martijanec. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu
Odluku glasovalo je 7 prisutnih vijećnika dok su 4 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.
Točka 10.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o proširenju groblja u Martijancu i
Slanju
G. Horvat – s obzirom da smo Prostornim planom donijeli odluku o proširenju groblja u
Martijancu i da imamo već prošireno groblje u Slanju potrebno je donijeti odluke i iza toga
slijede ostale radnje. Groblje Martijanec – donedavno nije bila raščišćena vlasnička struktura,
bilo je parcela u općinskom vlasništvu a ima parcela koje su u privatnom vlasništvu,
sadašnjim radnjama na području groblja Martijanec sređena je vlasnička struktura na dijelu
gdje se vrše ukopi, ostale su 3 parcele neriješene, na novom dijelu groblja gdje se vrše ukopi

11

katastarski se vodi put, poduzete su mjere da se parcelira tako da bude jedna parcela, prema
prostornom planu predviđeno je proširenje groblja Martijanec na istok za jednu parcelu, što je
i prijedlog ove odluke. Što se tiče groblja Slanje - na starom dijelu katastarski stoji groblje,
parcele gdje se predviđa novo groblje se vode kao oranice, potrebno je parcelirati novo
groblje i dobili ste skicu. Nakon toga je potrebno poduzeti mjere za proširenje groblja te
predlažem Vijeću da prihvati predložene odluke kako bi se mogle poduzeti daljnje zakonom
propisane radnje.
G. Tkalčić – interesira me parcele su kupljene, na koga stoji i zašto proširenje u Slanju.
G. Golubić F. – ovakva odluka suprotna je Zakonu o grobljima i Pravilniku o grobljima
potrebno utvrditi kolika je potreba ukopa – to se zove Program uređenja groblja koji se mora
bazirati na određenim kriterijima koji su propisani i tek nakon toga se može reći treba nam
toliko grobnih mjesta, ne slažem se da se groblje (gdje je križ i ostalo u Martijancu) –
zatvara, potrebno je objaviti u dnevnim novinama da je to groblje zatvoreno. Imati ćemo
groblje na poplavljenom području, donijeli smo prostorni plan, kršćani idu na zapad, na jug,
nikad ne idu na istok, ako želite biti pravoslavci idite tamo, nikad se groblje ne širi na istok
niti se grobovi ne okreću prema istoku. Predlažem – za uređenje groblja u Martijancu– treba
izraditi detaljan plan uređenja groblja.
G. Horvat – do sada su ljudi pokapani na putevima, ne slažem se sa g. Golubićem, groblje je
za mrtve, sada se predlaže da se uredi groblje i to nam je zadatak, sada smo u situaciji u kojoj
jesmo, to je procedura i ne ide preko noći, radili smo prostorni plan i nitko nije stavio
primjedbu, odluka je temeljni dio da se dalje može sređivati, problem je gdje ćemo zakapati
mrtve, što se tiče groblja u Slanju parcele su katastarski oranice i moraju se voditi kao groblje,
to su 3 parcele i parkiralište. Čeka nas veliki posao za sređivanje groblja, do sada nije bilo
sređeno i to moramo učiniti.
G. Kolman – zašto se ograda ne bi postavila na krajnji rub kako je obuhvaćeno prostornim
planom.
G. Golubić F. – što se tiče proširenja groblja postoji zakon – može se ići na izvlaštenje, treba
riješiti dio do mrtvačnice i tamo ima slobodnog zemljišta, ovo ne zadovoljava propise o
grobljima, ovo nije sukladno, predlažem da se ukapaju mrtvi pokraj mrtvačnice.
G. Horvat – po pitanju parcela od mrtvačnice prema istoku, možda su kupljene parcele 37/3 i
37/6 stoje na Balažinec Mariju i Višnjić Milku sa pravom doživotnog uživanja, 37/4 isto stoji
na Balažinec Mariju, to moramo riješiti, ovo je skica i sve što je potrebno u skladu sa
propisima.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o proširenju groblja u Martijancu. Od
ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu Odluku glasovalo je 8 vijećnika dok su 3
vijećnika bila protiv te se konstatira da je ista prihvaćena većinom glasova.
Općinsko vijeće donosi Odluku o proširenju groblja u Slanju. Od ukupno 11 prisutnih
vijećnika, za navedenu odluku glasovalo je 7 vijećnika, 2 vijećnika bila su protiv dok su 2
vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je ista prihvaćena većinom glasova. Potpisani
izvorni tekst Odluka odloženi su uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog
vijeća.
Točka 11.
Razmatranje prijedloga te donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Martijanec u 2014. godini
G. Horvat – prema Zakonu o zaštiti i spašavanju obvezni smo donijeti Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Martijanec u 2014.
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godini. Moramo provoditi stalnu suradnju sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje,
vršiti nabavku potrebne vatrogasne opreme te osobne zaštitne opreme vatrogasaca, osposobiti
vatrogasne kadrove u zvanjima , provoditi edukaciju djece, oformiti ekipe prve pomoći,
održati edukativne sastanke sa mještanima u naseljima radi ugroženosti od proloma brane,
informirati i educirati stanovništvo u cilju provođenja samozaštite i uspostaviti sustav sirena
za uzbunjivanje.
Pošto se u raspravu nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Martijanec u 2014. godini. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika,
za navedene Smjernice glasovalo je 8 vijećnika dok su 3 vijećnika bila suzdržana te se
konstatira da je isto prihvaćeno većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Smjernica odložen je
uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 12.
Razmatranje prijedloga te donošenje Analize stanja zaštite i spašavanja na području
Općine Martijanec u 2013. godini
G. Horvat – u materijalima za sjednicu primili ste Analizu stanja zaštite i spašavanja na
području Općine Martijanec u 22013. godini. Općina Martijanec kontinuirano poduzima niz
raznih mjera u cilju očuvanja ljudskih života i materijalnih dobara u slučaju nesreća i
katastrofa te su poduzete slijedeće aktivnosti – Stožer zaštite i spašavanja proradio je izmjene
i dopune Plana zaštite i spašavanja, izvršena je nabavka prsluka sa oznakama za jedinicu
civilne zaštite, izvršena je mobilizacija Stožera zaštite i spašavanja radi rješavanja poplave u
Hrastovljanu, u stanje pripravnosti stavljena je jedinica civilne zaštite, za rješavanje poplave u
Hrastovljanu angažirano je 100 pripadnika Vatrogasne zajednice, Hrvatske vode, Hidroing,
DUSZ Varaždin, PP Ludbreg, ŽUC Varaždin, poduzeće Jagić i HEP.kontinuirano se radi na
obuci i školovanju pripadnika vatrogasne zajednice, biraju se povjerenici za Civilnu zaštitu po
mjesnim odborima. Predlažem Vijeću da prihvati Analizu stanja zaštite i spašavanja na
području Općine Martijanec u 2013. godini.
G. Golubić F. – vezano na poplave one će biti, kada i na koji način će se riješiti plavljenje
rijeke Plitvice, šteta se mora ljudima nadoknaditi.
G. Kolman – koliko su 2 poplave koštale općinu.
G. Horvat – već sam o tome govorio, načelnik nije donio odluku za Plitvicu, niti je doveo
dabrove, načelnik upućuje usmeno i pismeno na problem i da ga treba riješiti, na tome se radi,
problem je kompleksni na čitavom području općine, što se tiče troškova sve je objavljeno na
internetskim stranicama, kao načelnik sam takvo stanje naslijedio i istina je da se borim da se
takvo stanje neodrživo riješi.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće prihvaća Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Martijanec u 2013. godini. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu
Analizu glasovalo je z vijećnika dok su 4 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je ista
prihvaćena većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Analize odložen je uz ovjereni primjerak
zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 13.
Razmatranje prijedloga te donošenje Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
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G. Horvat – temeljem članka 27. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno je
imenovati člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske od strane predstavničkog tijela dok jednog člana imenuje izvršno tijelo. U
Povjerenstvo se predlaže g. goran Majić iz Hrastovljana.
Pošto se u raspravu nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, i to Gorana
Majića iz Hrastovljana. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeno Rješenje glasovalo je
11 vijećnika dakle jednoglasno. Potpisani izvorni tekst Rješenja odložen je uz ovjereni
primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 14.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o mreži dječjih vrtića na području Općine
Martijanec
G. Horvat – s obzirom da Općina Martijanec nije imala dječjeg vrtića do sada a prema Zakonu
o predškolskom obrazovanju bi trebala ima plan mreže dječjih vrtić te se predlaže Vijeću i s
obzirom da idemo u izgradnju dječjeg vrtića da se donese Plan mreže dječjih vrtića. Što se
tiče dokumentacije za dječji vrtić imamo, projekt je na indikativnoj listi za financiranje iz
europskih fondova te predlažem Općinskom vijeću da donese Plan mreže dječjih vrtića za
područje Općine Martijanec u predloženom obliku.
G. Golubić F. – ako prihvatimo odluku nećemo moći plaćati boravak djece u drugim vrtićima
izvan područja općine, ova odluka je suprotna županijskoj odluci. Predlažem dopunu iza čl. 3.
dolazi čl. 4. – Općina Martijanec će po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na
području Općine Martijanec sufinancirati troškove smještaja djece u redovnim programima
dječjeg vrtića na području druge jedinice lokalne samouprave sukladno posebnoj odluci o
sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima, a najmanje u iznosu određenom
važećom odlukom Skupštine Varaždinske županije. Općina Martijanec će u istom iznosu
sufinancirati boravak djece u privatnom smještaju kod dadilja.
G. Golubić Saša – interesira me čl. 4. – otvaranje vrtića ako ostvari pedagoški minimum.
G. Horvat – imamo odluku o sufinanciranju dječjeg vrtića i ne govori se da neko dijete ne bi
moglo ići u neki drugi vrtić.
G. Golubić F. – tu piše mreža dječjih vrtića, netko drugi može otvoriti ali općina mora imati i
cijenu plaćanja, dopuna odluke je moj amandman, bez dadilja.
Zatim je predsjednik Vijeća g. Nađ dao amandman g. Golubića na glasovanje te je nakon
prebrojavanja glasova konstatirao da su, od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman g.
Golubića glasovala 3 vijećnika, 7 vijećnika bilo je protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se
konstatira da prijedlog nije prihvaćen.
Zatim je predsjednik Vijeća dao na glasovanje Odluku te je nakon prebrojavanja glasova
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Plan mreže dječjih vrtića za područje Općine
Martijanec. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni Plan glasovalo je 8 vijećnika, 2
vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Plana odložen je uz ovjereni primjerak zapisnika u
arhivu sjednica Općinskog vijeća.
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Točka 15.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu
G. Horvat – s obzirom da smo u članku 16. Odluke donijeli da se do 31. 12. 2013. godine radi
poticanja legalizacije građevina izgrađenih bez akta građenja komunalni doprinos neće
obračunavati taj datum ističe moramo donijeti novu odluku te se predlaže dostavljena odluka.
G. Golubić F. – prijedlog je da ostane kao što je bilo do sada, treba staviti samo „do završetka
postupka legalizacije“ - amandman.
G. Horvat – predložena odluka odnosi se na stavak 1. i ne zadire u druge stavke, Općina
Martijanec nije naplaćivala komunalni doprinos – iz njega se gradi, oštetili smo ljude, ovom
izmjenu su stavljeni u istu poziciju, nova gradnja je potpuno ista za sve i plaćati će doprinos.
Komunalni doprinos je smanjen u odnosu na prijašnju odluku, ovo Vijeće treba donijeti
odluku o naplati jer ide u korist ljudi ovoga kraja.
G. Golubić F. – ljudi će ići graditi van područja općine.
G. Kolman – ne treba ljude dodatno opterećivati.
G. Horvat – da li znate o kojim veličinama se govori. Ako se gradi kuća od 150 m2 doprinos
je 5.000,00 kuna.
Zatim je predsjednik dao na glasovanje amandman g. Golubića te je nakon prebrojavanja
glasova konstatirao da su, od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman glasovala 4
vijećnika, 6 vijećnika bilo je protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da
amandman g. Golubića nije prihvaćen.
Nakon toga predsjednik je dao na glasovanje prijedlog Odluke te je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Martijanec. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu odluku
glasovalo je 7 vijećnika, 3 vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se
konstatira da je ista prihvaćena većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Odluke odložen je uz
ovjereni primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 16.
Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarske službe
G. Horvat – na temelju zakonskih propisa predlaže se Odluka o organizaciji i radu
dimnjačarske službe na području Općine Martijanec. Ovom se Odlukom u cilju pravodobnog
uklanjanja uzroka požara, eksplozija, smetnji i opasnosti od dima ili plinova i zaštite okoliša
uređuje organizacija i rad dimnjačarske službe na području općine koju ste primili u
materijalima za sjednicu te se predlaže da se ovakva odluka prihvati.
G. Golubić F. – plombiranje piše u čl. 9. i 10., - trebali bi reći oni dimnjaci koji se ne lože u
roku 3 mjeseca u toku godine da se ne plombiraju niti čiste – amandman, čl. 5. st. 2. – do
riječi dimnjačarske struke i staviti točku ostalo brisati. Čl. 4. – u kojima se koriste dimovodni
objekti duže od 3 mjeseca u toku godine, čl. 7. isto, čl. 8. zadnji stavak –ako se koriste duže
od 3 mjeseca u toku godine, čl. 9. i 10. - amandman – da se brišu, čl. 17. točka 3. – amandman
–prema potrebi, a na zahtjev stranke, čl. 22. – ne može se cjenik utvrditi sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu ako nema kalkulacija troškova. Pitam što su to stručne službe.
Predlažem amandmane – čl. 4. st. 7 koji se koriste duže od 3 mjeseca u toku godine, čl. 9. i
10. – da se brišu, čl. 11.- plinska trošila 1 puta čišćenje i kontrola.
G. Kolman – cijene su 100% veće nego je imao prijašnji dimnjačar, ne štiti se potrošač.
G. Zdelar – cijene za čišćenje su previsoke.
G. Tkalčić – cijene su upitne za uslugu, malo poraditi na odluci.
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G. Horvat – odluka ne govori o cijenama, odluka govori o obavljanju poslova, dosadašnji
dimnjačar nije imao koncesiju te predlažem Vijeću da donese odluku.
G. Golubić F – u zakonu o zaštiti potrošača stoji uz prethodno razmatranje Povjerenstva za
zaštitu potrošača, predložio bih u čl. 22. da se doda. Odobrava načelnik uz prethodno
odobravanje Povjerenstva za zaštitu potrošača, čl. 21. – način plaćanja.
Zatim je predsjednik Vijeća g. Nađ dao na glasovanje amandmane g. Golubića, i to:
- Čl. 4. st. 7. – koji se koriste duže od 3 mjeseca u toku godine. Za navedeni amandman
glasovala su 4 vijećnika dok je 7 vijećnika bilo protiv od ukupno 11 prisutnih
vijećnika te se konstatira da isti nije prihvaćen,
- Čl. 9. i 10. – da se brišu. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman glasovala su
4 vijećnika, 6 vijećnika bilo je protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da
isti nije prihvaćen,
- Čl. 11. – da se plinska trošila čiste jedanput godišnje. Od ukupno 11 prisutnih
vijećnika, za navedeni amandman glasovala su 4 vijećnika dok je 7 vijećnika bilo
protiv te se konstatira da nije prihvaćen,
- Čl. 22. – odobrava načelnik uz prethodno razmatranje istog od strane Povjerenstva za
zaštitu potrošača. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman glasovala su 4
vijećnika, 6 vijećnika bila su protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira da
isti nije prihvaćen.
- Čl. 21 – odustaje se od amandmana.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća dao na glasovanje Odluku te je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Odluku o organizaciji i radu dimnjačarske službe na
području Općine Martijanec. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedenu Odluku
glasovalo je 7 vijećnika dok su 4 vijećnika bila protiv te se konstatira da je ista prihvaćena
većinom glasova. Potpisani izvorni tekst Odluke odložen je uz ovjereni primjerak zapisnika u
arhivu sjednica Općinskog vijeća.
Točka 17.
Razmatranje Izviješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
u jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije
G. Horvat – u materijalima ste primili Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti i
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije, a tiče
se i Općine Martijanec, primili smo od Državne revizije ono što je u skladu, odnosno što bi
trebalo poboljšati, uskladiti, dali smo odgovor i neke stvari se već sada provode, to je
dugogodišnji problem gradova i općina, težimo tome da se uskladimo sa zakonskim
propisima.
G. Golubić F. – revizija je upozorila o onome što sam davno upozoravao – str. 9., kad se ide u
nabavu – odabir potvrđuje Vijeće, prihvaćamo Izviješće jer je utvrdilo da je općina poslovala i
nadležna tijela suprotno zakonskim propisima.
G. Horvat – zakon o komunalnom gospodarstvu je odavno na snazi, tako se radilo i prije, ono
što je usklađeno sa pozitivnim propisima, dalje ćemo uskladiti.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće prihvaća Izviješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije. Od
ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeno izviješće glasovalo je 11 vijećnika te se konstatira
da je isto prihvaćeno jednoglasno.
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Točka 18.
Izviješće o danim koncesijama tokom 2013. godine te Razmatranje prijedloga te
donošenje Odluke o srednjoročnom i godišnjem planu davanja koncesija
G. Horvat – podnosi izviješće o danim koncesijama tokom 2013. godine. Općinsko vijeće
Općine Martijanec je na 32. sjednici održanoj 03.12.2012. godine donijelo je Odluku o dodjeli
koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika te je sklopljen ugovor sa
Trgovačkim, uslužnim i proizvodnim obrtom, vl. M. Jendrić te sa 5P Internationalom d.o.o.
Koprivnica. Zatim je Općinsko vijeće Općine Martijanec na 34. sjednici od 11.12.2012.
godine donijelo Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Martijanec te je sklopljen ugovor
sa tvrtkom Babić d.o.o. Cestica. Navedene koncesije daju se na rok od 5 godina.
Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje 2014. – 2016. godine – u skladu s utvrđenim
ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti
sa određenim koncesionarima, utvrđuje se Srednjoročni plan davanja koncesija iz područja
komunalnih djelatnosti za razdoblje 2014. – 2016. godine: planira se koncesija – dimnjačarski
poslovi na rok od 5 godina. Godišnji plan davanja koncesija za 2014. godinu – također se
planira koncesija: dimnjačarski poslovi na rok davanja od 5 godina, procijenjena godišnja
naknada za koncesiju iznosi 4.000,00 kuna
G. Golubić F. – ako se raspiše natječaj ponuditi će 4.000,00 kuna, a zaraditi će godišnje
200.000,0 kuna najmanje. Predlažem da koncesijska naknada bude 10.000,0 kuna prema
procijenjenoj vrijednosti – amandman.
G. Horvat – radi se o procijenjenoj godišnjoj naknadi, koliko će to biti teško je reći.
Pošto se u raspravu više nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK - Općinsko vijeće prihvaća Izviješće o danim koncesijama tokom 2013.
godine. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeno Izviješće glasovalo je 7 prisutnih
vijećnika dok su 4 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isto prihvaćeno većinom
glasova.
Zatim je predsjednik Vijeća g. Nađ dao amandman g. Golubića na glasovanje te je nakon
prebrojavanja glasova konstatirao da su od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za amandman
glasovala 3 vijećnika, 7 vijećnika bilo je protiv dok je 1 vijećnik bio suzdržan te se konstatira
da isti nije prihvaćen.
Zatim je predsjednik Općinskog vijeća g. Nađ dao na glasovanje Srednjoročni i Godišnji plan
davanja koncesija te je donijet slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće donosi Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija
za razdoblje 2014. – 2016. godine. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za navedeni plan
glasovalo je 7 vijećnika dok su 4 vijećnika bila suzdržana te se konstatira da je isti prihvaćen
većinom glasova.
Općinsko vijeće donosi Godišnji plan davanja koncesija za 2014. godinu. Od ukupno 11
prisutnih vijećnika, za navedeni plan glasovalo je 7 vijećnika dok su 4 vijećnika bila
suzdržana te se konstatira da je isti prihvaćen većinom glasova. Potpisani izvorni tekstovi
planova odloženi su uz ovjereni primjerak zapisnika u arhivu sjednica Općinskog vijeća.
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Točka 19.
Razmatranje primljenih zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći te
donošenje Odluke o istom
Gđa. Sanja Tkalčić Fajt – podnosi izviješće o zahtjevu za dodjelu jednokratne novčane
pomoći. Zaprimljen je 1 zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći od gđe. Kelin Dragice iz
Sudovčine, S. Radića 12. Socijalno vijeće smatra da podnositeljica zahtjeva ne ispunjava
uvjete za dodjelu pomoći, budući da ima članove kućanstva u mogućnosti uzdržavati.
Pošto se u raspravi nitko nije uključio donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK – Općinsko vijeće nije prihvatilo zahtjev za dodjelu jednokratne novčane
pomoći gđi. Kelin Dragici iz Sudovčine, S. Radića 12. Od ukupno 11 prisutnih vijećnika, za
navedeni prijedlog glasovalo je 7 vijećnika, 1 vijećnik bio je protiv dok su 3 vijećnika bila
suzdržana te se konstatira da je prijedlog o odbijanju zahtjeva prihvaćen većinom glasova.
G. Kosir K. – rado bih da se sa ovog Vijeća ne ode s krivim predodžbama o Strateškom planu
općine. U swot analizi je snimljeno stanje i dosta toga je rečeno u Planu ukupnog razvoja,
snimljena je općina onako kao danas izgleda. Strateški plan 2014. – 2016. g. može se dogoditi
da se mijenja, na kraju Strateškog plana postoje izlazni podaci koliko se isti ostvaruje, svaka
organizirana sredina mora znati kamo ide, prema tome do swot analize je stanje sada, a dalje
su napravljeni, napisani i s proračunskim mogućnostima ciljevi, 3 su ali su strateški, ima još
radnji koje treba uraditi, moramo znati da poveznica u Proračunu od 5.000,00 kuna neće biti
dovoljna za izmjenu i dopunu Prostornog plana. Zakon o grobljima postoji od 1998. godine,
sada je 2013. godina i sada je potrebno napraviti Plan uređenja groblja, do sada nije bilo
potrebno, teško mi je ovo slušati, sada se čudimo, plan uređenja groblja je u izradi, ima
dvadesetak stvari koje nisu dvadesetak godina odrađene, sada se odrađuju.
G. Horvat – na kraju ove sjednice želim reći da pozdravljam svaku inicijativu, zahvaljujem se
na učešću i radu, pozivam sve da ova općina ide naprijed, da se donose odluke koje su od
interesa ovih ljudi, da se ne iscrpljujemo na nepotrebnim stvarima, ako se nešto utvrdi da nije
do kraja napravljeno idemo to napraviti do kraja te na kraju želim blagoslovljen božić i novu
godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 22,10 sati.
ZAPISNIČAR:
Draga Borović
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