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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 14.09.2017.god. 
 
                                        Z A P I S N I K 
 
                       Sa 3.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 14.09.2017.god. u 
prostorijama Općine Podturen s početkom u 20 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/17-01/09, UR.BROJ:2109/13-01-17-01 od 8.rujna, 
2017.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim 
putem, te je predsjedavala sjednicom.  
 
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić, 
Vladimir Križaić, Zlatko Vrtarić, Slavko Kocijan,  Mirjana Murk, Vjenceslav 
Hranilović, Josip Lepen, Mario Kovačić, Dino Biber i Vladimir Sabol. 
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen,  novinarka lista “Međimurske 
novine“ Dora Vadlja, Josip Balog predstavnik vijeća Romske nacionalne manjine i Darinka 
Mikulić- zapisničar.  
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, te otvara Raspravu 
o Zapisniku sa prethodne (2) sjednice: 
Vijećnica Marijana Cerovec – ima primjedbu na Zapisnik. Riječ „zastarjela“ treba 
promijeniti u „ažurirana“. 
 
Pristupa se glasovanju: Prisutno 13 vijećnika – utvrđuje se da je uz izmjenu i dopunu Zapisnik 
sa prethodne 2. sjednice jednoglasno usvojen. 
 
Aktualni sat: 
 
Vijećnik Damir Srpak – u nedavnoj vremenskoj nepogodi je autobusno stajalište u Sivici 
uništeno. Da li se planira nabava novog ili popravak? 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – natječaj je raspisan i nabaviti će se nova  autobusna 
stajališta za sva naselja, osim za Novakovec gdje je zidana kućica. 
Vijećnik Vladimir Križaić – kako će se riješiti situacija oko radova na igralištu u Podturnu, 
što će biti s natječajem? 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik- napravljene su neophodne izmjene projekta kako bi 
se moglo pristupiti izvođenju radova. Natječaj je u tijeku i to ne može komentirati. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – obavještava vijeće da je osnovan Klub vijećnika HSLS-a i 
HSS-a. Na zadnjoj sjenici Općinskog  pod točkom vijeća je komentirao postupak  nabave 
vozila za DVD Podturen, a nakon toga su pojedinci svojim ružnim i neprimjerenim 
komentarima  svalili  „drvlje i kamenje“ na njega osobno. Negativni komentari i bezrazložne 
optužbe po društvenim mrežama, kako je on bio protiv DVD-a .Nikada nije rekao da je  
protiv nabave vozila, niti je to smatrao upitnim, samo je pitao da li je postupak nabave 
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proveden u skladu sa Zakonom i kakve garancije DVD Podturen traži od strane vijeća.  
Trebalo je vijećnicima HDZ-a sve objasniti a ne da budu suzdržani. Sada ne vidi tu točku  u 
prijedlogu  Dnevnog red a današnje sjednice. 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik  -problem je nastao iz razloga što Vatrogasna 
zajednica nije bila „garant“ za nabavu vozila. 
Vijećnik Josip Lepen – žao mu je što nije bio na prošloj sjednici vijeća, vatrogasci su dobili 
sredstva za nabavu kombija, možda bi se točka riješila. 
Vijećnik Branko Krnjak – ne zna o čemu vijećnik V.Hranilović govori. Točka  oko 
suglasnosti za nabavu vozila za DVD Podturen  je bila na Dnevnom redu, o njoj se nije 
glasovalo iz razloga što je ista  povučena. 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik-izvještava vijećnike da je iz Grada Mursko Središće 
još jednom dobio upit za sufinanciranje rada Hitne pomoći u Murskom Središću. Općinsko 
vijeće Podturen je odbilo prijedlog Grada da se uključi u sufinanciranje rada Hitne u 
M.Središću. Čita podatke o intervencijama iste na području Općine Podturen. 
Vijećnik Josip Lepen – to je dugoročno zaduživanje za izdvajanje sredstava za rad Hitne u 
Murskom Središću. Trebalo bi pripremiti prijedlog i ispitati mogućnosti. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – pitanje svim vijećnicima. Da li pacijent koji nazove Hitnu 
pomoć iz npr. Male Subotice plaća intervenciju iste? Ne plaća. Zašto bismo onda mi plaćali 
ako sada imamo „badava“? 
 
Predsjednica vijeća Mirjana Murk -čita prijedlog Dnevnog reda koji je vijećnicima 
dostavljen uz poziv, te otvara raspravu o prijedlogu Dnevnog reda. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) .Utvrđuje se da je jednoglasno(13 za) 
usvojen sljedeći  
 
                                                             Dnevni red: 
   
                                            
  1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za 2017.god. 
  2. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2016.godini za Općinu Podturen 
  3. Zaključak o prodaji dijela čestice neposredno vlasniku 
  4.  Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama 
  5.  Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje  
      dimnjačarskih usluga na području Općine Podturen 
       
 
 
                                                                  Točka 1. 
Perica Hajdarović,Općinski načelnik – s obzirom da je u prvoj polovici godine bio načelnik 
vijećnik Josip Lepen, smatra da bi troškove u tom razdoblju najbolje on sam prezentirao 
vijeću.  
Vijećnik Josip Lepen- pojašnjava izvršene stavke Proračuna za proteklih šest mjeseci: 
povećani su porezni prihodi iz razloga što ja značajan broj naših sugrađana  primanjem 
inozemnih mirovina obvezan plaćati porez na dohodak . I ove godine primamo sredstva 
pomoći za izravnanje koja su povećana. Ostali prihodi su u skladu s planiranim ( zakup 
poljoprivrednog zemljišta, sufinanciranje javnih radova od strane Zavoda i sl.).Od rashoda 
izdvaja sredstva za lokalne izbore i izbore koji će tek biti za predstavnika nacionalne manjine. 
Djelomično su utrošena sredstva za deratizaciju (zbrinjavanje pasa lutalica), napravljeno je 
krovište na „starom mlinu“, trebalo bi urediti stazu tj. proširiti je uz Muru. Planirani su 
troškovi za uređenje svih naselja, prijevoz djece, nabavu knjiga, socijalnu zaštitu, uređenje 
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krovišta ambulante, zamjena prozora, izgradnja sportskog terena kod škole u Podturnu, fini 
asfalt u Podturnu, uređenje centra Novakovca (uz dr.dom), Vatrogasni dom Novakovec, idejni 
projekt objekta u Lončarevu, treba napraviti  novi plan Civilne zaštite, nabaviti dio opreme za 
civilnu zaštitu i sl.      
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – smatra da pojašnjenje izvršenja proračuna treba ipak 
obrazlagati sadašnji načelnik koji je odgovoran. 
Vijećnik Zlatko Vrtarić- smatra da se Proračun dobro „puni“, tj. ostvarena je polovica 
prihoda. Njega zabrinjava da je od tri milijuna kuna prihoda  utrošeno dva i pol i to za plaće 
zaposlenih i udruge. Ne vide se investicije. Za što je na stranici 4. utrošeno 483.000,00kuna. 
Vijećnik Josip Lepen- to su zbirno sva sredstva po kontima. U posebnom dijelu su 
naznačena. 
Vijećnik Vladimir Križaić – da li je načelnik pogledao dobro sve troškove. Kako je moguće 
da je vatrogascima plaćeno točno 50 % iznosa. Ne vidi gdje je plaćeno 100.000,00 kuna 
vatrogascima Podturna. 
Vijećnik JosipLepen – sve je planirano i isplaćeno u skladu s Proračunom. 
Vijećnik Vladimir Križaić – prije izbora načelnik Lepen je obnovio krovište ambulante. Tko 
je financirao izvođenje radova. Suvlasnici  ili Općina Podturen. Ako su suvlasnici zgrade 
Mikulić i  Dravec i oni su trebali financirati obnovu krovišta. 
 Vijećnik Josip Lepen- Suvlasnici su sami financirali obnovu lijeve i desne strane zgrade. 
Tek ove godine općina je od županije preuzela zgradu ambulante. Godinama je županija 
upravljala zgradom. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – da li je zgrada ambulante etažirana i tko je vlasnik 
prostora?  
Vijećnik Josip Lepen- dok je on bio načelnik zgrada nije etažirana. 
Vijećnik Vladimir Sabol – vidi da je isplaćena naknada za štete. Tko je o dobio sredstva 
Darinka Mikulić – sredstva su dobivena samo za jednog poljoprivrednika kome su i 
isplaćena. 
 
Nakon rasprave pristupa se glasovanju Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće 
većinom glasova  (12 za i 1 glas suzdržan) donijelo  Odluku o usvajanju Polugodišnjeg 
izvješća o izvršenju Proračuna Općine Podturen za 2017.god. 
       
                                                                   Točka 2.  
 
Načelnik Perica Hajdarović – obrazlaže  prijedlog. U izvješću je statistika izlazaka na tern, 
utrošena sredstva za DVD-e i JVP , opis rada s mladima, postupanja  po  Zakonima i slično. 
Vijećnica Marijana Cerovec – DVD-i su surađivali sa školom  u izvođenju vježbi 
evakuacije u tijeku godine i svim ostalim aktivnostima koje je škola provodila.  
 
Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika. Utvrđuje  se  da je vijeće 
jednoglasno (13 za) usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara za 2016.god.        
 
                                                                    Točka 3. 
 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – mještanin Slavko Zobić podnio je Zahtjev za kupnju 
dijela zemljišta u suvlasništvu Općine Podturen. Trebalo bi vijeće odrediti cijenu zemljišta. 
Vijećnik Josip Lepen – nije siguran da li Općina može prodati poljoprivredno zemljište direktno 
suvlasniku ili je potrebno raspisati javni natječaj. 
Vijećnik Vladimir Križaić – službeno bi trebalo odrediti cijenu za zemljište (agencija, katastar ili 
netko drugi nadležan). Možda se može riješiti, pravo prvokupa možda ima suvlasnik.   
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Općinski načelnik Perica Hajdarović – povlači prijedlog s daljnje rasprave. Pripremiti će 
konkretan prijedlog usklađen s zakonskim propisima i podnijeti vijeću.  
                          
 
                                                                   Točka 4. 
 
Perica Hajdarović , Općinski načelnik- Izmijenjen je Zakon o pravu na pristup informacijama, 
stoga Pravilnik o pravu na pristup informacijama prestaje važiti. Treba uskladiti akte. 
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za) 
donijelo Odluku o prestanku važenja Pravilnika o pristupu informacijama. 
                   
                                                                 Točka 5. 
 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik- Koncesija za dimnjačarske usluge je istekla i 
potrebno je raspisati natječaj i odabrati koncesionara. Izmijenjen je i Zakon o koncesijama.Za 
početak postupka dodjele koncesije potrebno je imenovati Povjerenstvo, te predlaže 
predsjednika i članove: 
 

1. 1. Vjenceslav Hranilović        - predsjednik, 
2. Zlatko Vrtarić                         - član 
3. Damir Srpak                          – član 
4. Darinka Mikulić                    – član (certifikat JN) 

      5. Predstavnik .Min.financija    - član 
  
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 13 za) 
donijelo Odluku o  imenovanju  stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za  
obavljanje  dimnjačarskih usluga  na području Općine Podturen. 
    
 
Dovršeno u 21 sat. 
Zapisničar:  
Darinka Mikulić                      
 
 
 
                                                                                            Predsjednica  Općinskog vijeća:  
                                                                                                                    Mirjana Murk 


