REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
021-01/16-01/2
URBROJ:
2211/04-1-16-1
KONJŠČINA, 10. ožujak 2016.
Gosp./gđa._________________________________
________________________________

P O Z I V
NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONJŠČINA
Na temelju članka 42. i 43. Poslovnika Općinskog vijeća OPĆINE KONJŠČINA
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13), sazivam 21. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Konjščina, za dan

17. ožujak 2016. (četvrtak) u 20,00 sati
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Konjščina, Ul. Ivice Gluhaka 13.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 22. prosinca 2015. godine
2. Donošenje Zaključka u vezi prestanka mandata zamjenice člana Općinskog vijeća
Općine Konjščina Milojke Rataić, Konjščina, Vukovarska 13, te početku mandata zamjenika
člana Općinskog vijeća Općinskog vijeća kojeg će odrediti koalicija stranka - HNS i HSU
- davanje svečane prisege zamjenika-ce članice Općinskog vijeća Općine Konjščina.
3. Rasprava te donošenje zaključka o:
a) Izvješću o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Konjščina na dan
31.12.2015. godine,
b) prijedlogu rashodovanja sitnog inventara Općine Konjščina
4. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.01.2016. do
29.02.2016., te donošenje zaključka po istom.
5. Rasprava o prijedlogu i donošenje
a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne
djelatnosti DVD-a na području Općine Konjščna za 2015. godinu
b) Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti DVD-a na području
Općine Konjščina za 2016. godinu.
6. Rasprava o dostavljenim ponudama na Poziv na dostavu ponuda za održavanje
groblja na području Općine Konjščina, KLASA: 363-04/16-01/1, URBROJ: 2211/04-2-16-2 od
04.01.2016., te donošenje Odluke o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti održavanja
groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina.
7. Rasprava o prijedlogu Odluke o priključenju na vodne građevine za područje Općine
Konjščina te donošenje iste.
8. Rasprava o prijedlogu Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području Zagorskog
vodovoda d.o.o. Zabok radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina, te donošenje
iste.

9. Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ivica Crneković, Jertovec 126, Konjščina
Stjepan Kereša, Gornja Konjščina 21, Konjščina
Stjepan Curiš, Galovec 41, Konjščina
Ivan Grošek, Turnišće 43, Konjščina
Ivan Keliš, Klimen 28, Konjščina
Rajko Prugovečki, Pešćeno 28, Konjščina
Željko Lugarić, Jertovec 157A, Konjščina
Ivan Sadaić, Vukovarska ulica 14, Konjščina
Miljenko Štabek, Bočadir 4, Konjščina
Anita Krok, Vukovarska ulica 14, Konjščina
Mladen Majcen, dipl.ing.agr., Ulica Ivice Gluhaka 17, Konjščina
Radovan Vidoša, Turnišće 4c, Konjščina
................................................... Konjščina

O tome obavijest: Milojka Rataić, Vukovarska ulica 13, Konjščina
OSTALI:
1. Mirko Krznar – Općinski načelnik, ovdje
2. Vladimir Hađina – Zamjenik općinskog načelnika, Sušobreg 77
3. Nevenka Benjak - Pročelnica JUO, ovdje
4. Velimir Hađina – v.d. voditelj Odsjeka za financije, ovdje
5. Brankica Pazman – zapisničarka, ovdje
6. Odsjek za financije – evidencija u vezi naknada
7. Arhiva – poziv OV
Obavijest sredstvima javnog priopćavanja

KLASA: 021-01/15-01/8
URBROJ: 2211/04-1-15-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 22. prosinca 2015. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u dvorani za
sastanke Općine Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka br. 13, Konjščina
Nazočno 11 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković – predsjednik Općinskog vijeća, te
članovi: Stjepan Kereša, Stjepan Curiš, Ivan Grošek, Ivan Keliš, Rajko Prugovečki, Željko
Lugarić, Ivan Sadaić, Miljenko Štabek, Radovan Vidoša i Mladen Majcen (do 19,15)
Odsutne članica Općinskog vijeća: Anita Curiš i Milojka Rataić
Ostali nazočni: Mirko Krznar – Općinski načelnik
Vladimir Hađina – zamjenik Općinskog načelnika,
Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina,
Goran Zorc - stambeno-komunalni referent, komunalni redar
Arijana Mačković – tajnica
Brankica Pazman - zapisničarka
Sandra Galina i Lidija Poštek – predstavice Dječjeg vrtića Konjščina za točku
6. prijedloga Dnevnog reda
Odsutan: Branko Curiš – Voditelj odsjeka za financije
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvorio 20. sjednicu Općinskog vijeća te
predložio dnevni red kao u pozivu na usvajanje
- primjedbi niti prijedloga nije bilo te je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 02. listopada 2015. godine
2. Donošenje Zaključka u vezi stavljanja u mirovanje mandata člana Općinskog vijeća
Općine Konjščina Daria Bačaneka te početku mandata zamjenika člana Općinskog vijeća
Općine Konjščina Željka Lugarića.
- davanje svečane prisege zamjenika člana Općinskog vijeća Željka Lugarića
3. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Prve izmjene Proračuna Općine Konjščina za
2015. godinu
4. Rasprava o prijedlogu te donošenje Izmjena i dopuna planova i programa i to:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području
Općine Konjščina,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Općine Konjščina
c) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina u 2015. godini
d) Programa javnih potreba u športu u 2015. godini na području Općine Konjščina
e) Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2015. godinu
f) Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2015.
godini na području Općine Konjščina
g) Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na
području Općine Konjščina u 2015. godini.
h) Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Konjščina za 2015. godinu
i) Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina za 2015. godinu
5. Rasprava o prijedlogu te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i
nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Konjščina u 2016. godini
6. Rasprava i donošenje odluka vezanih uz rad i poslovanje Dječjeg vrtića Konjščina i to;
a) Izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u Dječjem vrtiću
Konjščina

b) zaključka kojim se prihvaća usklađenje sa Zakonom (zakonske osnovice i koeficijenta) za
obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću Konjščina.
7. Rasprava o prijedlogu te donošenje:
a) Proračuna Općine Konjščina za 2016. godinu
b) Projekcije Proračuna Općine Konjščina za razdoblje od 2017. – 2018. godine
c) Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konjščina u 2016. godini
8. Rasprava o prijedlogu te donošenje
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b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području
Općine Konjščina,
c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine
Konjščina
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina u 2016. godini
e) Programa javnih potreba u športu u 2016. godini na području Općine Konjščina
f) Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2016. godinu
g) Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u
2016. godini na području Općine Konjščina
h) Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na
području Općine Konjščina u 2016. godini.
i) Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Konjščina za 2016. godinu
j) Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina za 2016. godinu
9. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01. rujna 2015. do
30. studenog 2015., te donošenje zaključka po istom.
10. Rasprava o prijedlogu te donošenje Odluke o davanju koncesije za dimnjačarske
usluge na području Općine Konjščina
11. Rasprava o Izvješću (analizi) o stanju zaštite i spašavanja na području Općine
Konjščina, te donošenje
a) Odluke o prihvaćanju Izvješća (analize) o stanju zaštite i spašavanja na području Općine
Konjščina
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konjščina
za 2016. godinu.
12. Pitanja i prijedlozi.
Napomena uz točku 6. prijedloga Dnevnog reda:
Materijal koji se dostavlja uz ovaj poziv je radni materijal/prijedlog ustanove Dječji vrtić
Konjščina i o istima će Odluku donositi Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 21. sjednici koja je
zakazana za 16. prosinca 2015.
Donijete Odluke na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića podijelit će se prije same sjednice
Općinskog vijeća.
D N E V N I R E D:
TOČKA 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine
Konjščina održane 02. listopada 2015. godine
Skraćeni zapisnik primljen je u materijalu uz poziv. Rasprave niti primjedbi po istom nije
bilo, te je Općinsko vijeće bez primjedbi jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ prihvatilo Skraćeni
zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina, održane 02. listopada 2015.
godine.
TOČKA 2. Donošenje Zaključka u vezi stavljanja u mirovanje mandata člana Općinskog
vijeća Općine Konjščina Daria Bačaneka te početku mandata zamjenika
člana Općinskog vijeća Općine Konjščina Željka Lugarića.
- davanje svečane prisege zamjenika člana Općinskog vijeća Željka Lugarića
Materijal za ovu točku primljen je uz poziv uz napomenu da će se na sjednici Mandatne
komisije utvrditi prijedlog zaključka te isti uputiti Općinskom vijeću na donošenje.

Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – obrazložio predmetno, ukazao da je prije
sjednice Općinskog vijeća održana 4. sjednica Mandatne komisije, utvrđen prijedlog zaključka
te predlaže donošenje istog.
Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11. glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
1.
Utvrđuje se, da je mandat zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Konjščina
Daria Bačaneka, OIB: 46442793078, Bočadir 35, Konjščina stavljen u mirovanje s
danom 09.12.2015. godine (s danom dostave/podnošenja pismena).
-32.

3.

Utvrđuje se početak mandata zamjeniku člana Općinskog vijeća Općine Konjščina
ŽELJKA LUGARIĆA, rođ. 20.07.1977., OIB: 77865986534, Jertovec 157A, Konjščina
s kandidacijske liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ, HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA-HSS, ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA-ZDS.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije»

Nakon donošenja Zaključka, Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković zamolio je
gosp. Željka Lugarića da ustane, te nakon pročitane izreke i riječi „prisežem“ potpiše prisegu.
Gosp. Željko Lugarić izrekao je riječ „prisežem“ te potpisao prisegu.
TOČKA 3. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Prve izmjene Proračuna Općine
Konjščina za 2015. godinu
Materijal sa obrazloženjem primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predlaže da se točka 3. i točka 4. zajednički
rasprave - prijedlog prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova “ZA”
- nakon istog predao riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – ukazao na primljeni materijal, obrazložio da se predlaže
smanjenje proračunskih prihoda u ukupnom iznosu od 5.393.884,00 kune najviše iz razloga
smanjenja potpora i pomoći iz drugih proračuna, a sve ostalo je po planu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvara raspravu o točki 3. i točki 4.
Rasprave po istom nije bilo te je Općinsko vijeće je većinom glasova: 7 glasova “ZA”
i 4 glasa “SUZDRŽAN” donijelo I. Izmjenu Proračuna Općine Konjščina za 2015. godinu,
KLASA: 400-01/15-01/45, URBROJ: 2211/04-1-15-2 koja glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI
2. PRIHODI
OD
PRODAJE
NEFINACIJSKE IMOVINE
3. RASHODI
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
5. RAZLIKA – MANJAK (1+2-3-4)

Proračun za
2015.
1.
12.971.495,00
365.000,00

Povećanje
ili smanjenje
2.
-5.463.738,00
-38.500,00

I. izmjena za
2015. godinu
7.507.757,00
326.500,00

Indeks
2/1
3.
57,88
89,45

6.010.618,00
7.185.877,00

767.573,00
-6.161.457,00

6.788.191,00
1.024.420,00

112,77
14,26

140.000,00

-108.354,00

31.646,00

22,60

108.354,00

558.354,00

124,08

0,00

590.000,00

0,00

108.354,00

-31.646,00

22,60

-5.393.844,00
-5.393.844,00

8.392.611,00
8.392.611,00

60,88
60,88

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
450.000,00
ZADUŽIVANJA
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
590.000,00
OTPLATE KREDITA
3. NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE
-140,000,00
C. PRORAČUN UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
2. RASHODI I IZDACI

13.786.495,00
13.786.495,00

3. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

0,00

0,00

0,00

4. UKUPNO (1-2+3) manjak/višak

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Izmjena proračun sastavni je dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno
na sjednicu Općinskog vijeća već je priložena u predmetu)

-4TOČKA 4. Rasprava o prijedlogu te donošenje Izmjena i dopuna planova i programa za
2015. godinu.
Materijal primljen uz poziv.
Rasprave po istom nije bilo te je Općinsko vijeće glasalo o svakoj Izmjeni posebno.
Izmjene i dopune planova i programa prihvaćene su većinom glasova i to;
a) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Konjščina u 2015. godini, KLASA: 302-01/15-01/11, URBROJ: 2211/04-1-15-2
sa 7 glasova “ZA”, 1 glas “PROTIV” i 3 glasa “SUZDRŽAN”
b) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području Općine Konjščina, KLASA: KLASA: 302-01/15-01/11, URBROJ: 2211/04-1-15-3 sa
7 glasova “ZA” , 1 glas “PROTIV” i 3 glasa “SUZDRŽAN”
c) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina u
2015. godini, KLASA: KLASA: 302-01/15-01/11, URBROJ: 2211/04-1-15-4 sa 7 glasova “ZA i 4
glasa “SUZDRŽAN”
d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u 2015. godini na području Općine
Konjščina, KLASA: 302-01/15-01/11, URBROJ: 2211/04-1-15-5 sa 7 glasova “ZA i 4 glasa
“SUZDRŽAN”
e) izmjene i dopune Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine
Konjščina za 2015. godinu, KLASA: 302-01/15-01/11, URBROJ: 2211/04-1-15-6
sa 7
glasova “ZA” i 4 glasa “SUZDRŽAN”
f) Izmjene i dopune programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo u 2015. godini na području Općine Konjščina, KLASA: 302-01/15-01/11,
URBROJ: 2211/04-1-15-7 sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “SUZDRŽAN”.
g) Izmjene i dopune Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2015. godini, KLASA: 302-01/15-01/11,
URBROJ: 2211/04-1-15-8 sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “SUZDRŽAN”
h) sa 7 glasova “ZA i 4 glasa “SUZDRŽAN” donijet je Zaključak, KLASA: 302-01/1501/11, URBROJ: 2211/04-1-15-9 kojim se Program utroška šumskog doprinosa na području
Općine Konjščina za 2015. godinu stavlja van snage
i) Izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Konjščina za 2015. godinu, KLASA: 302-01/15-01/11, URBROJ: 2211/04-1-15-10 sa 7 glasova
“ZA i 4 glasa “SUZDRŽAN”
Izmjene i dopune planova i programa za 2015. godinu sastavni su dio ovog Skraćenog
zapisnika (ne dostavljaju se ponovno na sjednicu Općinskog vijeća već su priložene u
predmetu).
TOČKA 5. Rasprava o prijedlogu te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i
nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Konjščina u 2016. godini
Materijal primljen uz poziv.
Obrazloženje predmetnog zatražio je gosp. Radovan Vidoša, te su Općinski načelnik
Mirko Krznar i pročelnica Nevenka Benjak ukazali na Zakon o financiranju političkih aktivnosti i
odredbe o podzastupljenosti članova, a kod nas je to ženski spol. Članicama, odnosno tim
strankama pripada naknada veća za 10%.

Nakon iste, većinom glasova i to: 9 glasova “ZA” i 2 glasa “SUZDRŽAN” donijeta je
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine
Konjščina u 2016. godini, KLASA: 013-01/15-01/4, URBROJ: 2211/04-3-15-2.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu
Općinskog vijeća već je priložena u predmetu).

-5TOČKA 6. Rasprava i donošenje odluka vezanih uz rad i poslovanje Dječjeg vrtića
Konjščina i to:
a) Izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u Dječjem
vrtiću Konjščina
b) zaključka kojim se prihvaća usklađenje sa Zakonom (zakonske osnovice i
koeficijenta) za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću Konjščina.
Obrazloženje uz radni materijal primljeno je uz poziv, a na samoj sjednici primljeni su
prijedlozi utvrđeni na 29. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina održanoj 16.12.2015.
godine.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković - predaje rijeć Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio predmetno, istaknuo da je u vrtiću 70-ero
polaznika i predlaže se izmjena Odluke u slučaju ako bi bilo upisano manje od 70 polaznika
- vezano za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću prihvaćen je prijedlog Sindikata radnika
u predškolskom odgoju i obrazovanju te sporazum koji je potpisan na državnoj razini u vezi
koeficijenata za obračun plaće
- predlaže se osnovica 5.108,00 kuna te po godini staža 0,5 % - Odluku je donijelo Upravno
vijeće Dječjeg vrtića Konjščina, a Općinsko vijeće daje suglasnost na istu - predlažem
donošenje predmetnog
U diskusiji su sudjelovali gosp. Mladen Majcen, Općinski načelnik Mirko Krznar, gosp.
Ivica Crneković te predstavnice Dječjeg vrtića Konjščina gđa. Sandra Galina i gđa. Lidija Poštek
koje su istaknule da se ovom odlukom usklađuju plaće sa Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju.
Nakon diskusije Općinsko vijeće glasalo o svakoj podtočki posebno te je:
a) Izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u Dječjem vrtiću
Konjščina donijeta većinom glasova: 9 glasova “ZA” i 2 glasa “SUZDRŽAN”
Odluka, KLASA: 601-01/15-01/16, URBROJ; 2211/04-1-15-4 sastavni je dio ovog
Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu Općinskog vijeća već je priložena
u predmetu).
b) većinom glasova: 9 glasova “ZA” i 2 glasa “SUZDRŽAN” donijet
ZAKLJUČAK
1. Daje se suglasnost na Odluku o utvrđivanju elemenata za obračun plaće zaposlenim u
Dječjem vrtiću Konjščina, KLASA: 601-05/15-01/09, URBROJ: 2211-38-15-01/04 od
16.12.2015. godine.
Odluka iz stavka 1. čini sastavni dio ovog Zaključka
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
TOČKA 7. Rasprava o prijedlogu te donošenje:
a) Proračuna Općine Konjščina za 2016. godinu
b) Projekcije Proračuna Općine Konjščina za razdoblje od 2017. – 2018. godine
c) Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konjščina u 2016. godini
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – predlaže da se točka 7. i točka 8. zajednički
rasprave - prijedlog prihvaćen jednoglasno,

- nakon istog, predao riječ Općinskom načelniku Mirku Krznaru
Općinski načelnik Mirko Krznar - obrazložio predmetno, ukazao na projekte – uređenje
Starog grada i okoliša, proširenje Dječjeg vrtića Konjščina te projekt uređenja tržnice - za te se
projekte predlaže sufinanciranje iz EU fondova
- predlaže se i dovršetak već započetih projekata – uređenje trga, kino-dvorane, uređenje
centralnog križa i parkirališta na groblju, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i dr.
Gosp. Mladen Majcen – ukazuje da je za poljoprivredu ostalo na istoj razini kao i lani te
iznosi amandman i to da se povećaju planirana sredstva za poljoprivredu na iznos od
50.000,00 kuna
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- istaknuo da je puno neobrađenog zemljišta zaraslog u grmlje koje bi trebalo urediti jer će
postati šume pa će se morati krčiti – ukazuje da i Općina ima zemljište koje nije obrađeno
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su Općinski načelnik Mirko Krznar i pročelnica
Nevenka Benjak.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje amandman na glasanje
Općinsko vijeće glasalo je o amandmanu sa
2 glasa “ZA”,
7 glasova “PROTIV” i
2 glasa “SUZDRŽAN” te je konstatirano da amandman nije prošao.
Gosp. Mladen Majcen, nadalje traži odgovor u vezi isplate Božićnice
Općinski načelnik Mirko Krznar - odgovorio.
Rasprave više nije bilo te se prišlo glasanju po svakoj od podtočki.
a) Proračun Općine Konjščina za 2016. godinu, KLASA: 400-01/15-01/42, URBROJ:
2211/04-1-15-3 prihvaćen većinom glasova i to sa: 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
b) Projekcija Proračuna Općine Konjščina za razdoblje od 2017. – 2019. godine,
KLASA: 400-01/15-01/42, URBROJ: 2211/04-1-15-3 – prihvaćena većinom glasova i to 7
glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
Proračun za 2016. i projekcija do 2018. glasi:

6.
7.
8.
9.
10.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan za 2016.
godinu
1.
PRIHODI
18.034.000,00
PRIHODI
OD
PRODAJE
315.000,00
NEFINACIJSKE IMOVINE
RASHODI
7.362.500,00
RASHODI ZA
10.686.500,00
NEFINANCIJSKU IMOVINU
RAZLIKA – MANJAK (1+2-3300.000,00
4)

Indeks
17/16
5.
91,31
116,92

6.010.511,00
14.492.500,00

5.947.895,00
12.820.500,00

81,64
135,62

98,96
88,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.349.000,00
18.349.000,00
0,00

20.503.011,00
20.503.011,00
0,00

18.768.395,00
18.768.395,00
0,00

111,74
111,74
0,00

91,54
91,54
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE
0,00
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
2.
IZDACI
ZA
FINANCIJSKU
300.000,00
IMOVINU I OTPLATE KREDITA
3.
NETO
ZADUŽIVANJE
/
-300.000,00
FINANCIRANJE
C. PRORAČUN UKUPNO
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
2. RASHODI I IZDACI
3. VIŠAK IZ PRETHODNIH
GODINA
4. UKUPNO (1-2+3)

Projekcija za Projekcja za Indeks
2017. godinu
2018. godinu
16/15
2.
3.
4.
20.317.011,00
18.550.930,00 112,66
186.000,00
217.465,00
59,05

c) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konjščina
većinom glasova i to 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”.

u 2016. godini prihvaćena

Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu
Općinskog vijeća već je priložena u predmetu).
-7TOČKA 8. Rasprava o prijedlogu te donošenje
a) Plana razvojnih programa Općine Konjščina za razdoblje od 2016. do 2018.
godine
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na
području Općine Konjščina,
c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području
Općine Konjščina
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina u 2016. godini
e) Programa javnih potreba u športu u 2016. godini na području Općine Konjščina
f) Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga na području Općine Konjščina za
2016. godinu
g) Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo u 2016. godini na području Općine Konjščina
h) Programa poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2016. godini.
i) Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Konjščina za 2016.
godinu
j) Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina za
2016. godinu
Općinsko vijeće je većinom glasova donijelo:
a) Plan razvojnih programa Općine Konjščina za razdoblje od 2016. do 2018. godine - sa 7
glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području
Općine Konjščina sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
c) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine Konjščina
sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
d) Program javnih potreba u kulturi na području Općine Konjščina u 2016. godini sa
7
glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
e) Program javnih potreba u športu u 2016. godini na području Općine Konjščina sa 7
glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
f) Socijalni plan i mrežu socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2016. godinu sa 7
glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
g) Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u
2016. godini na području Općine Konjščina sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
h) Program poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na
području Općine Konjščina u 2016. godini sa 7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
i) Program utroška šumskog doprinosa na području Općine Konjščina za 2016. godinu sa 7
glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
j) Program održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina za 2016. godinu sa
7 glasova “ZA” i 4 glasa “PROTIV”
Planovi i Programi su sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavljaju se
ponovno na sjednicu Općinskog vijeća već su priloženi u predmetu).
U diskusiji nakon izglasanih akata pod točkom 7. i točkom 8. sudjelovali su Općinski
načelnik Mirko Krznar - zahvalio vijećnicima koji su glasali “ZA”, te gosp. Mladen Majcen, gosp.
Ivan Sadaić i gosp. Miljenko Štabek. Nakon diskusije gosp. Mladen Majcen napustio je sjednicu
(u 19,15 sati).

Sjednici je od 19,15 sati pa nadalje prisustvovalo 10 članova Općinskog vijeća.
TOČKA 9. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01. rujna
2015. do 30. studenog 2015., te donošenje zaključka po istom.
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – dao je riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio izdatke
Rasprave nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno, sa 10 glasova „ZA“ donijelo
-8ZAKLJUČAK
Prihvaća se izvješće o korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve
01. rujna do 30. studenog 2015. godine u iznosu od 6.000,00 kuna.
Datum
Korisnik
Iznos
Konto
Zaključka
25.09.2015. Udruga pčelara „Nektar“
1.000,00 3811405
18.11.2015. MEDIA – ozvučenje, rasvjeta bine, Zagreb
5.000,00 3811915
UKUPNO za razdoblje 01.09. do 30.11.2015.
Ukupno izdaci iz tekuće rezerve do 31.08.2015.
Ukupno izdaci iz tekuće rezerve za 2015.

u razdoblju od
Izvršenje
19.10.2015.
20.11.2015.

6.000,00
22.700,00
28.700,00

TOČKA 10. Rasprava o prijedlogu te donošenje Odluke o davanju koncesije za
dimnjačarske usluge na području Općine Konjščina
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – dao riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio – istaknuo da je ovo najpovoljnija ponuda
U diskusiji po predmetnom sudjelovao je gosp. Miljenko Štabek te je nakon iste
jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijeta Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
dodjelu koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području
Općine Konjščina, KLASA: 363-01/15-01/28, URBROJ: 2211/04-3-15-7.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na sjednicu
Općinskog vijeća već je priložena u predmetu).
TOČKA 11. Rasprava o Izvješću (analizi) o stanju zaštite i spašavanja na području Općine
Konjščina, te donošenje
a) Odluke o prihvaćanju Izvješća (analize) o stanju zaštite i spašavanja na
području Općine Konjščina
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Konjščina za 2016. godinu.
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – dao riječ Općinskom načelniku
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio te ukazao na novi Zakon o sustavu civilne
zaštite
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su gosp. Ivan Sadaić i gosp. Miljenko Štabek te
je nakon iste
a) jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijet Godišnji plan razvoja civilne zaštite
Općine Konjščina za 2016. godinu, KLASA: 810-01/15-01/10, URBROJ: 2211/04-1-15-7
b) jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donijeta Odluka o usvajanju godišnje analize
stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Konjščina, KLASA: 810-01/1501/10, URBROJ: 2211/04-1-15-9
Navedeni akti sastavni su dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavljaju se ponovno na
sjednicu Općinskog vijeća već su priloženi u predmetu).
TOČKA 12. Pitanja i prijedlozi.

Općinski načelnik Mirko Krznar – zahvalio svima na suradnji te sve pozvao na događanja –
kićenje bora kod Ambulante 23.12.2015. i Božićni koncert 27.12.2015. u kino dvorani
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – završava sjednicu, čestita svima i poziva na
zajedničko druženje.
Završeno u 19, 45
Zapisničarka:
Brankica Pazman

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:
363- 04/16-01/1
URBROJ:
2211/04-3-16-5
KONJŠČINA, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE KONJŠČINA
PREDMET: Odluke o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti
održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje
Konjščina - donošenje
Temeljem Poziva na dostavu ponuda za održavanje groblja na području Općine
Konjščina, KLASA: 363-04/16-01/1, URBROJ: 2211/04-2-16-2 od 04.01.2016., upućenom na
adrese pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti, u
ostavljenom roku pristigle su dvije ponude.
1. Ponuda CVJEĆARNA „MIMOZA“ pogrebne usluge i prijevoz, vl. Dražen Čopor,
Krapina Selo 39b, Konjščina
2. Ponuda KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. Jertovec 150, Konjščina.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da su ponude pristigle u ostavljenom roku te je uz
iste priložena sva tražena dokumentacija, te popunjeni i ovjereni cjenik, koje dostavljamo u
prilogu – prilog br. 1. i br. 2.
Predlaže se Općinskom vijeću razmatranje, te donošenje Odluke o povjeravanju
poslova komunalnih djelatnosti održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina
Cvjećarni „MIMOZA“ pogrebne usluge i prijevoz, vl. Dražen Čopor, Krapina Selo 39b,
Konjščina, OIB: 34770295732
Općinski načelnik:
Mirko Krznar
Pripremila:
Pročelnica:
Nevenka Benjak

PRIJEDLOG!
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
363- 04/16-01/1
URBROJ:
2211/04-1-16KONJŠČINA, ….. ožujak 2016.
Na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu
Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/10) i provedenog prikupljanja
pismenih ponuda temeljem Poziva za dostavu ponuda za održavanje groblja na području
Općine Konjščina, Općinsko vijeće Općine Konjščina na ….. sjednici, održanoj …ožujka
2016., donosi

Odluku o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti
održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje Konjščina
1. Poslovi komunalnih djelatnosti održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz groblje
Konjščina, povjeravaju se
CVJEĆARNI “MIMOZA” pogrebne usluge i prijevoz,
vl. Dražen Čopor,
Krapina Selo 39 b, Konjščina,
OIB: 34770295732
2. Temeljem ove Odluke, Općinski načelnik Općine Konjščina sklopit će Ugovor o
povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti
održavanja groblja i drugih poslova vezanih uz
groblje Konjščina.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković

