KLASA: 021-01/17-01/2
URBROJ: 2211/04-1-17-2
SKRAĆENI
ZAPISNIK
sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 20. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,10 sati u dvorani za
sastanke Općine Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka br. 13, Konjščina
Nazočno 12 članova Općinskog vijeća: Ivica Crneković – predsjednik Općinskog vijeća, te
članovi: Ivan Keliš, Stjepan Kereša, Ivan Grošek, Željko Lugarić, Rajko Prugovečki, Stjepan Curiš,
Ivan Sadaić, Miljenko Štabek, Zdenka Opačić, Mladen Majcen i Radovan Vidoša.
Odsutna: Anita Krok – opr.
Ostali nazočni: Mirko Krznar – Općinski načelnik, Vladimir Hađina – zamjenik načelnika,
Nevenka Benjak – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina,
Velimir Hađina – v.d. voditelja Odsjeka za financije
Brankica Pazman - zapisničarka
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvorio 28. sjednicu Općinskog vijeća te
pozdravio nazočne - predložio dopunu dnevnog rada jednom točkom i to:
Točka 11. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Prve izmjene Proračuna Općine Konjščina za
2017. godinu.
Točka 12. Pitanja i prijedlozi.
Primjedbi nije bilo.
Dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno sa 12 glasova „ZA“.
Jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ prihvaćen je slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina održane
14. prosinca 2016. godine.
2. Rasprava te donošenje zaključka o
a) Izvješću o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Konjščina na dan
31.12.2016. godine
b) prijedlogu rashodovanja sitnog inventara Općine Konjščina
3. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.01.2017. do
28.02.2017., te donošenje zaključka po istom.
4. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga.
5. Rasprava i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Konjščina
6. Rasprava i donošenje Odluke o određivanju prijevozničkih usluga – prijevoz umrlih osoba na
obdukciju.
7. Rasprava o prijedlogu i donošenje
a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne
djelatnosti DVD-a na području Općine Konjščina u 2016.
b) Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti DVD-a na području
Općine Konjščina za 2017.
8. Rasprava i donošenje
a) Odluke o osnivanju trgovačkog društva – Tržnice Konjščina d.o.o.
b) o imenovanju direktora trgovačkog društva – Tržnice Konjščina d.o.o.
9. Rasprava i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za provedbu podmjere 7.4.
a) provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – Dječji vrtić Konjščina
b) provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Tržnica u Konjščini – tržnica 3. skupine
10. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za kulturu – Kulturni
turistički centar Stari grad Konjščina.
11. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Prve izmjene Proračuna Općine Konjščina za
2017. godinu.
12. Pitanja i prijedlozi.
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Cjeloviti materijal uz točku pod 2.a) nalazi se u Jedinsvenom upravnom odjelu
te se u isti može izvršiti uvid prije ili na samoj sjednici Općinskog vijeća.
DNEVNI RED
Točka 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 14. prosinca 2016. godine,
Skraćeni zapisnik primljen u materijalu uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković - otvara raspravu i daje na glasanje.
Gosp. Mladen Majcen ukazuje da nije bio na toj sjednici te je „SUZDRŽAN“
Nakon istog, Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 11 glasova „ZA“ i 1 glas
„SUZDRŽAN“ prihvatilo Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Konjščina
održane 14. prosinca 2016. godine,
Točka 2. Rasprava te donošenje zaključka o
a) Izvješću o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Konjščina
na dan 31.12.2016. godine
b) prijedlogu rashodovanja sitnog inventara Općine Konjščina
Izvješće o izvršenom popisu sa prijedlogom zaključka primljeno je uz poziv, a prije i u toku
same sjednice bilo je moguće izvršiti uvid u cjelokupni materijal.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – pozdravio nazočne, ukazao na primljeni materijal te istaknuo
da će odgovoriti i dodatno obrazložiti ukoliko ima pitanja
- ukazao i na prijedlog za rashodovanje te predložio da se zaključci prihvate
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – otvara raspravu
Gosp. Mladen Majcen – navedena su potraživanja od osnutka Općine do danas,
- postavlja pitanja u vezi: 1) Kapitalnih sredstava – Općina naslijedila poljoprivredna
zemljišta, ali ista nisu vlasništvo Općine – ne znamo koliko imamo zemljišta u svom vlasništvu
2) potraživanja od poreza na potrošnju – dugovanje od strane ugostitelja – 14 obveznika
3) potraživanja u zastari - angažirali smo i agenciju za naplatu
4) predlaže - izraditi otpis dugovanja u zastari
Gosp. Radovan Vidoša – ukazuje na obaveze prema DVD-ima - iznos ne odgovara iznosu u
prijedlogu točke 7a) Odluke o izmjeni Odluke o financiranju DVD-a za 2016.
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio
1) poljoprivredno zemljište dobijemo ostavinskim raspravama jer se nasljednici odriču
nasljedstva zbog dugova ostavitelja - Općina treba osigurati sredstva za sređivanje imovinskopravnih odnosa, a sada rješavamo za društvene domove i za to treba cca 20.000,00 kuna
2) u vezi dugovanja – dug se smanjuje - nešto je u zastari i otpisali smo u dva navrata
manje iznose
3) u vezi financiranja DVD-a – što je proračun veći, postotak izdvajanja je manji, odnosno
ukoliko se proračun smanjuje povećava se obveza za DVD.
Gosp. Velimir Hađina – v.d. voditelj financija – radi se o dugu na dan 31.12.2016., a sada je to
smanjeno, jer je dio sredstava uplaćen ove godine.
Gosp. Radovan Vidoša – vatrogascima treba isplatiti sredstva
- pita u vezi Komisije koja treba izvšiti uvid u rad vatrogasnih društava
Općinski načelnik Mirko Krznar – inspektor za vatrogastvo bio je u Općini, a
obilazi i
vatrogasna društva i provjerava rad i financiranje DVD-a
Gosp. Ivica Crneković – predsjednik te Komisije bio Ivica Pale koje je izašao iz Općinskog vijeća
Gosp. Miljenko Štabek – postavlja pitanje u vezi obaveza prema dobavljačima
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio - postoji dogovor sa dobavljačima
Rasprave po istom više nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković dao na
glasanje točku:
2 a)
Općinsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donijelo
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine
Konjščina o izvršenom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja koja su evidentirana u
Glavnoj knjizi proračuna općine Konjščina kao i pomoćnim knjigama na dan 31.12.2016.
godine.
Točka 2. b) prijedlog rashodovanja sitnog inventara Općine Konjščina
Općinsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se rashodovanje osnovnih sredstava i rashodovanje sitnog inventara
prema prijedlogu Povjerenstva za popis imovine Općine Konjščina, KLASA: 406-08/16-01/1,
URBROJ: 2211/04-3-17-4 od 31.01.2017. godine.
2. Zadužuje se Odsjek za financije da izvrši isknjiženje rashodovanih osnovnih sredstva
iz pomoćne knjige osnovnih sredstva i Glavne knjige te isknjiženje rashodovanog sitnog
inventara iz pomoćne knjige Sitnog inventara.
3. Zadužuje se stambeno-komunalni referent-komunalni redar da rashodovana osnovna
sredstva i sitni inventar, koji nije opasan za okoliš uništi, a ostala rashodovana sredstva koja
su opasna za okoliš (elektronički otpad i drugo) preda na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi.
Popis rashodovanih osnovnih sredstva i sitnog inventara sastavni je dio Zaključka (ne
dostavlja se pnonovno na Općinsko vijeće već je priložen u predmetu).
Točka 3. Izvješće o izdacima iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.01.2017.
do 28.02.2017., te donošenje zaključka po istom.
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – radi se o najmu informatičke radionice u Osnovnoj školi za
potrebe polaznika informatičkog tečaja Udruge umirovljenika Konjščina
U raspravi su sudjelovali gosp. Mladen Majcen, gđa. Zdenka Opačić i Općinski načelnik
Mirko Krznar te je nakon iste jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donijet
ZAKLJUČAK
Prihvaća se izvješće o korištenju sredstava tekuće proračunske rezerve u razdoblju od
01. siječnja do 28. veljače 2017. godine u iznosu od 1.875,00 kuna.
Specifikacija izdataka iz tekuće proračunske rezerve sastavni je dio zaključka (ne
dostavlja se ponovno na Općinsko vijeće već je priložena u predmetu).
Točka 4. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača
javnih usluga.
Materijal sa obrazloženjem i prijedlogom odluke primljen je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – u materijalu sve piše – u obvezi smo osnovati Povjerenstvo
- obrazložio prijedlog članova Povjerenstva
U raspravi po predmetnom sudjeloval su i gosp. Radovan Vidoša i pročelnica Nevenka
Benjak.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 11 glasova „ZA“ i 1 glas
„SUZDRŽAN“ donijelo O D L U K U o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih
usluga OPĆINE KONJŠČINA, KLASA: 307-01/17-01/1, URBROJ: 2211/04-3-17-5 od
20.03.2017.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
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Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Konjščina
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio predmetno - istaknuo da će se poslovi tajnika i
voditelja računovodstva obavljati u Općini
Gosp. Mladen Majcen - zatražio dodatna pojašnjenja u vezi radnog mjesta „Administrativnoračunovodstveni djelatnik“ te u vezi inspekcije u Dječjem vrtiću
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio i dodatno obrazložio predmetno
Nakon istog, Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 10 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽAN“ donijelo ZAKLJUČAK, KLASA: 601-01/17-01/3, URBROJ: 2211/04-3-17-3 od
20.03.2017. kojim se daje se suglasnost na PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O
UNUTRAŠNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA KONJŠČINA, KLASA: 601-01/1701-5, URBROJ: 2211/04-341-17-2 od 31.01.2017. godine.

Zaključak je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na
Općinsko vijeće već je priložen u predmetu).
Točka 6. Rasprava i donošenje Odluke o određivanju prijevozničkih usluga – prijevoz
umrlih osoba na obdukciju.
Obrazloženje sa pijedlogom odluke primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti dužni smo
donijeti Odluku - to je dodatno oprerećenje za proračun
Rasprave po istom nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova “ZA”
donijelo ODLUKU o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
Općine Konjščina, KLASA: 500-01/16-01/2, URBROJ: 2211/04-1-17-3 od 20.03.2017.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
Točka 7. Rasprava o prijedlogu i donošenje
a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje
redovne djelatnosti DVD-a na području Općine Konjščina u 2016.
b) Odluke o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti DVD-a na
području Općine Konjščina za 2017.
Materijal primljen uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala te istiće da
se prema visini proračuna mijenja i postotak izdvajanja za vatrogastvo
Općinski načelnik Mirko Krznar – za Izmjenu smo raspravili, a za 2017. godinu smo zadržali
iste postotke raspodjele sredstava - predlaže prihvaćanje odluka
Rasprave po predmetnom nije bilo te je
a) Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donijelo Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o rasporedu sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na
području Općine Konjščina za 2016. godinu, KLASA: 810-01/17-01/4, URBROJ: 2211/04-1-172 od 20.03.2017.
b) Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donijelo Odluku o rasporedu sredstava za
financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine
Konjščina za 2017. godinu, KLASA: 810-01/17-01/5, URBROJ: 2211/04-1-17-2 od 20.03.2017.
Odluke su sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavljaju se ponovno na
Općinsko vijeće već su priložene u predmetu).
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a) Odluke o osnivanju trgovačkog društva – Tržnice Konjščina d.o.o.
Obrazloženje sa prijedlogom odluka primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio potrebu osnivanja tvrtke i prijave na natječaj za
fnanciranje iz sredstava EU - mjeru 7.4.
Gosp. Miljenko Štabek – postavlja pitanje u vezi PZ Konjščina – da li još egzistira i da li se
preko nje može prijaviti na natječaj
Općinski načelnik Mirko Krznar i pročelnica Nevenka Benjak – PZ Konjščina nikad nije bila
aktivna, nije usklađena sa Zakonom i ne može se javiti na natječaje
Gosp. Stjepan Curiš – kao upravitelj Zadruge bio bih u sukobu interesa da je proradila
- osnovna je da se zaštiti poljoprivredno zemljište, dom u Galovcu, sajmište Donja Konjščina
U raspravi po predmetnom sudjelovali su i gosp. Mladen Majcen, gosp. Radovan Vidoša
gosp. Ivica Crneković te Općinski načelnik Mirko Krznar dodatno obrazlažući predmetno.
Nakon rasprave, Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 8 glasova „ZA“ i 4 glasa
„SUZDRŽAN“ donijelo ODLUKU o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TRŽNICA
KONJŠČINA, KLASA: 363-01/17-01, URBROJ: 2211/04-1-17-3 od 20.03.2017.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
b) imenovanje direktora trgovačkog društva – Tržnice Konjščina d.o.o.
Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“
donijelo ODLUKU kojom se Tomislav Lugarić, rođ. 10.11.1980. godine OIB: 27261283210 iz
Konjščine, Varaždinska cesta 27 imenuje direktorom tgovačkog društva TRŽNICA KONJŠČINA
d.o.o. (društvo u osnivanju).
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
Točka 9. Rasprava i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za provedbu
podmjere 7.4.
a) provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – Dječji vrtić Konjščina
Materijal - obrazloženje sa prijedlogom odluke i prilog uz Odluku predstavničkog tijela
JLS o suglasnosti za provedbu ulaganja primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – sve piše u materijalu – predlaže prihvaćanje odluke
U raspravi po istom sudjelova je gosp. Mladen Majcen te je nakon iste Općinsko vijeće
jednoglasno sa 12 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja: provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ REKONSTRUKCIJA,
DOGRADNJA I NADOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA KONJŠČINA na području Općine Konjščina,
k.č. br. 796/109 k.o. Konjščina, KLASA: 302-01/17-01/4, URBROJ: 2211/04-1-3-17- od
20.03.2017.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
b) provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Tržnica u Konjščini – tržnica 3. Skupine

-6Materijal - obrazloženje sa prijedlogom odluke primljeno je uz poziv dok je prilog uz
Odluku predstavničkog tijela JLS o suglasnosti za provedbu ulaganja primljen prije početka
same sjednice.
Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“
donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja: provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ izgradnja TRŽNICE
KONJŠČINA k.č. br. 796/24 k.o. Konjščina
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
Točka 10. Rasprava i donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove za kulturu – Kulturni
turistički centar Stari grad Konjščina.
Materijal - obrazloženje sa prijedlogom odluke primljeno je uz poziv.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – obrazložio predmetno – ukazao na uređenje galerije u
Staroj školi u Donjoj Konjšini i dr. kulturne djelatnosti vezane uz projekt uređenja Starog grada
– predlaže prihvaćanje odluke
U diskusiji po predmetnom sudjelovali su gđa. Zdenka Opačić, gosp. Mladen Majcen,
gosp. Ivica Crneković, gosp. Ivan Sadaić, gosp. Miljenko Štabek i pročelnica Nevenka Benjak.
Nakon rasprave Općinsko vijeće je većinom glasova i to: 10 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽAN“ donijelo ODLUKU o osnivanju javne ustanove u kulturi KULTURNI TURISTIČKI
CENTAR STARI GRAD KONJŠČINA, KLASA: 612-01/17-01/6, URBROJ: 2211/04-3-17-2 od
20.03.2017.
Odluka je sastavni dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se ponovno na Općinsko
vijeće već je priložena u predmetu).
Točka 11. Rasprava o prijedlogu, te donošenje Prve izmjene Proračuna Općine
Konjščina za 2017. godinu.
Ova točka uvrštena je kao dopuna dnevnog reda te je materijal za istu primljen prije
početka same sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – daje riječ predlagaču materijala
Općinski načelnik Mirko Krznar – izmjena se predlaže radi povećanja kreditnog zaduženja
za dogradnju Dječjeg vrtića Konjščina budući da radove na dječjem vrtiću moramo završiti u što
kraćem roku, a ne kako smo planirali u dvije faze.
U diskusiji po predmetnom sudjelovao je gosp. Mladen Majcen te je nakon iste
jednoglasno sa 12 glasova „ZA“
donijeta Prva izmjena Proračuna Općine
Konjščina za 2017. godinu, KLASA: 400-01/17-01/13, URBROJ: 2211/04-1-17-2 od 20.03.2017.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.
2.

PRIHODI
PRIHODI
OD
PRODAJE
NEFINACIJSKE IMOVINE

3.
4.

RASHODI
RASHODI
ZA
NEFINANCIJSKU
IMOVINU
RAZLIKA – MANJAK (1+2-3-4)

5.

Plan za 2017.
godinu
1.
22.898.444,00
100.000,00

Odstupanja
(+, -)
2.
0,00
0,00

I. izmjena
za 2017.
3.
22.898.444,00
100.000,00

Indeks
4/1
4.
100,00
100,00

7.377.502,00
15.870.942,00

0,00
0,00

7.377.502,00
15.870.942,00

100,00
100,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE KREDITA
3. NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE

-250.000,00

-250.000,00

4.550.000,00

3.250.000,00

7.800.000,00

171,43

4.300.000,00

3.250.000,00

7.800.000,00

175,58

250.000,00

0,00

250.000,00

100,00

-7-

1.
2.
3.
4.

C. PRORAČUN UKUPNO
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
RASHODI I IZDACI
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA
UKUPNO (1-2+3) manjak/višak

27.548.444,00
27.548.444,00
0,00
0,00

3.250.000,00
3.250.000,00
0,00
0,00

30.798.444,00
30.798.444,00
0,00
0,00

111,80
111,80
0,00
0,00

Prva izmjena proračuna sastavni je dio ovog Skraćenog zapisnika (ne dostavlja se
ponovno na Općinsko vijeće već je priložena u predmetu).
Točka 12. Pitanja i prijedlozi.
1) Gđa. Zdenka Opačić – a) uređenje ceste prema Zlatar Bistrici
b) čišćenja šljunka sa Vukovarske ulice
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio
2) Gosp. Mladen Majcen – a) pitanje rada Doma zdravlja i Ambulante dr. Božović
b) potreba malčiranja poljoprivrednog zemljišta uz prometnice – imamo upit za zakup
zemljišta od Ciglenice prema Donjoj Batini, ali su problem imovnsko-pravni odnosi – predlaže
da Općina izađe u susret zainteresiranom i imovinsko-pravno to sredi
c) uređenje državnih i županijskih cesta i uređenja bankina
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio
a) u vezi Ambulante – natječaj za liječnika opće prakse je otvoren
b) za uređenje i malčiranje zemljišta – Komunalac je nabavio malčer i zato se išlo u to sve je više potreba malčiranja
c) u vezi uređenja županijskih cesta – još je prošle godine obećano da će se kontaktirati
JLS i dogovoriti koje će se ceste uređivati – s nama nitko nije kontaktirao – nama je prioritet
cesta prema Jertovcu i dalje prema Kominu – tražili smo prekategorizaciju te ceste u državnu
- uređen je dio ceste prema Mariji Bistrici i to na strani Općine Marija Bistrica
- u vezi zainteresiranog za zemljište – neka napiše pismo namjere i obrati se u Općinu
U diskusiji su sudjelovali i gosp. Miljenko Štabek, gosp. Ivica Crneković, gosp. Ivan
Sadaić, gosp. Vladimir Hađina, gosp. Željko Lugarić i gosp. Radovan Vidoša.
3) Gosp. Stjepan Curiš – a) ukazuje da još uvijek nije postavljena tabla naselja Galovec na
državnoj cesti D24
b) postavlja pitanje u vezi nastavka izgradnje brze ceste prema Konjščini i dalje prema
Hraščini i Brezničkom Humu - zamrle su priče o ulaganju u istok Županije
Općinski načelnik Mirko Krznar – odgovorio – u postupku je izmjena prostornog plana zbog
brze ceste – do čvora Zl. Bistrica treba biti gotova do konca 2018. godine – inzistiramo i dalje na
izgradnji prema Brezničkom Humu
Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Crneković – zahvaljuje na raspravi te zaključuje 28.
sjednicu.
Završeno u 22,00 sati
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković
Zapisničarka:
Brankica Pazman

