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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen, 7.12.2017.god. 
 
                                        Z A P I S N I K 
 
                       Sa 4.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 7.12.2017.god. u 
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati. 
 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/17-01/22, UR.BROJ:2109/13-01-17-01 od 1.prosinca, 
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, Vladimir Sabol i Josip Balog. 
 
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen,  novinarka lista “Međimurske 
novine“ Dora Vadlja,novinar lista „Međimurje“ Davor Vibovec, zamjenik načelnika Vladimir 
Kodba, pročelnica Ruža Šmitran i  Darinka Mikulić- zapisničar.  
 
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne,  utvrđuje da su 
provedeni dopunski izbori za člana Općinskog vijeća Podturen iz reda pripadnika romske 
nacionalne manjine, te poziva predsjednika mandatnog povjerenstva da izvijesti vijećnike o 
rezultatima izbora. 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Dino Biber- čita Izvješće ( u prilogu Zapisnika) te 
utvrđuje da je na dopunskim izborima za člana vijeća iz redova pripadnika romske nacionalne 
manjine izabran Josip Balog. 
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk poziva izabranog vijećnika da položi 
prisegu. Isti prisiže i potpisuje tekst prisege. 
 
Nakon prisege predsjednica vijeća Otvara raspravu o Zapisniku sa prethodne sjednice (3). 
Pristupa se glasovanju (prisutno 14 vijećnika)- jednoglasno usvojen Zapisnik sa protekle 
sjednice. 
 
 
Aktualni sat: 
Vijećnik Vladimir Sabol – Da li će radovi na igralištu kod škole biti gotovi do 11.12.2017. 
 ( prema ugovoru)? 
Načelnik Perica Hajdarović- radovi su u visokom stadiju i nada se da će biti gotovi. Bio je u 
Zagrebu u ministarstvu i obrazložio tijek radova, te dobio dozvolu za dovršetak radova.  
Vijećnik Vladimir Sabol – da li je odobrenje dobiveno u pisanom obliku? 
Načelnik Pertica Hajdarović – poslan je mail u ministarstvo i odobreno je usmeno produljenje 
za par dana. 
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Vijećnik Vladimir Križaić –  zadovoljan je izvedenim radovima. Uz zalaganje vijećnika 
Hranilovića radovi su izvedeni kvalitetno. Nada se da će svi biti zadovoljni. 
 
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 14 vijećnika) .Utvrđuje se da je jednoglasno(14 za) 
usvojen sljedeći  
                                                             Dnevni red:  
                                         
1. PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2018.god. – PROJEKCIJA    
  PRORAČUNA ZA 2019. i 2020.god. 
2.PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  
  INFRASTRUKTURE ZA  2018.god. 
3.PROGRAM ODRŽVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA  
  PODRUČJU  OPĆINE PODTUREN ZA  2018.god. 
4.PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I  
   UDRUGAMA ZA 2018.god. 
5. PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 
   2018. god. 
6.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE    
  ZA RAZDOBLJE  2018.-2020.god. 
7. SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODTUREN ZA 2018.god.  
8.PROGRAM UTROŠKASREDSTAVA ZA 2018.GODINU OD NAKNADA ZA  
    ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 
9.ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA  
   2018.god. 
10.PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA  
      PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2018.GODINU. 
11.ODLUKA O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG 
     RAZVOJA  OPĆINE PODTUREN 
12.ODLUKA O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GODIŠNJIH SREDSTAVA  
    ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ČLANOVA OPĆINSKOG  
     VIJEĆA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PODTUREN ZA    
     RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA do 31.PROSINCA 2018.god. 
13.ODLUKA O SUFINANCIRANJU CIJENE SMJEŠTAJA DJECE S  
      PODRUČJA OPĆINE PODTUREN U DJEČJIM VRTIĆIMA 
14.ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE PODTUREN 
 
                                                                  Točka 1. 
 
Perica Hajdarović,Općinski načelnik –Uz Prijedlog Proračuna za 2018.god. dostavljena je i 
projekcija proračuna za 2019 i 2020.god.Dostavljena su i pojašnjenja  prihoda i rashoda 
Proračuna. 
Temelj proračuna su prihodi od poreza, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i sredstva 
ostvarena na prijavama za EU projekte i natječaje koje raspisuju  ministarstva. Proračunski 
prihodi troše se za poboljšanje uvjeta života građana u našoj općini. Prihodi Proračuna  za 
2018.godinu  planirani su u iznosu od 9.151.000,00 kuna (čita kronološki prihode iz  
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Prijedloga Proračuna po predviđenim stavkama), rashodi su planirani u istom iznosu ( čita 
planirane rashode po stavkama za Općinsko vijeće, Jedinstveni upravni odjel i mjesne odbore- 
režijske troškove). Od investicija navodi : Prijavu na javni poziv za izradu projektne 
dokumentacije Led rasvjete, projektna dokumentacija za uređenje ulica u Podturnu ( završni 
sloj asfalta), dokumentacija za bežični Internet, Strategija razvoja Općine Podturen, izgradnja 
dokumentacije za PBS :Podturen- Sivica; Sivica-Celine, Celine Ferketinec –ovisno o 
sufinanciranju ŽUC-a, nastavak radova na uređenju Kulturno-sportskog centra Celine, 
Društvenog doma Podturen, dovršetak radova na igralištima kod OŠ Podturen, nova dječja 
igrališta u svim naseljima, led rasvjeta u Podturnu (stambeno-poslovna zona), asfaltiranje 
okoliša Društvenog doma u Novakovcu, postavljanje ograde oko groblja u Sivici i uređenje 
parkirališta, te ostala tekuća održavanja naselja (kanali,javne površine, groblja, provođenje 
deratizacije, prometna signalizacija (natječaj MUP-a) i sl.) 
 
Vijećnik Slavko Kocijan – u ime Odbora za financije i Proračunu: Odbor za financije i 
proračun razmatrao je Prijedlog Proračuna za 2019. god. sa projekcijama Proračuna za 2019. i 
2020.godinu, te daje pozitivno mišljenje o prijedlogu. 
Vijećnik Vladimir Sabol – neka načelnik ispravi grešku u pojašnjenju- krivo napisan 
iznos(opaska). 
Vijećnik  Zlatko Vrtarić – načelnik je mlad i napravio je uravnotežen proračun. Prihodi i 
rashodi su ujednačeni, sve je jasno. Muči ga što u Proračunu, a niti u projekcijama nema 
nastavka radova na izgradnji kanalizacije. Čuo je da se ide u izgradnju aglomeracije gdje će se 
priključivati svi na kanalizaciju.Smatra da ipak treba uključiti kanalizaciju. Zna da načelnik o 
tome ne odlučuje, ali ipak? 
Vijećnik Josip Balog- vidi da u Prijedlog Proračuna nema sredstava za  naselje Lončarevo. 
Nema planiranih sredstava ni za vrtić. Kanalizacije isto nema. Sva sredstva koja je dobilo 
naselje Lončarevo su od Europske unije.  
Perica Hajdarović – načelnik- što se tiče vrtića, općina sufinancira potrošnju struje i vode u 
vrtiću, a projekt vrtića će se kandidirati na Eu fondove. 
Vijećnik Josip Lepen- vatrogasno spremište za Novakovec, trebalo bi vidjeti što je s 
projektom. Kako bi to izgledalo. Planiranih 200.000,00 kuna nije malo. Možda bi im trebalo 
dati sredstva za  projektnu dokumentaciju. Njemu kao načelniku već su bila predočena tri  
moguća Rješenja za izgradnju garaže. 
Vijećnik Vladimir Križaić – konstatira da vijećnik Lepen sada nastupa kao vijećnik, a kao 
načelnik nije tako postupao. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ove godine ionako ništa nećemo moći napraviti u 
rješavanju objekta DVD- a Novakovec. Treba mijenjati DPU, možda realizacija bude moguća 
u 2019.god 
Vijećnik Vladimir Sabol – predviđeno je 200.000,00 kuna za iduću godinu, kad se prikupe 
ponude možda se dobije i manja cijena. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – pa valjda postoji procjena za radove. 
Vijećnica Marijana Cerovec – podržava stajalište vijećnika da treba najprije napraviti 
projekt.Kao ravnateljica Osnovne škole Podturen uputila je zamolbu Općinskom načelniku da 
se Proračun za 2019.godinu uvrsti i učešće u Projektima škole. Radi se o nabavi kompjutera 
za informatičku radionicu u  školi i sufinanciranju odlaska učenika na školska natjecanja.   
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – da li se radi o nabavi kompjutera za učenike ili 
Profesore. 
 



 4 

 
 
Vijećnica Marijana Cerovec – prvenstveno za rad učitelja sa učenicima u informatičkoj 
radionici. 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – djelomično prihvaća prijedlog vijećnice Marijane 
Cerovec. Za nabavu kompjutera iznos od 13.000,00 kuna i 2.000,00 kuna za prijevoz učenika 
na natjecanja .  
Sredstva bi se preraspodijelila sa stavke proračuna OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – 
MLIN, konto 32321 predviđen iznos od 26.500,00 kuna 
 
NOVA RASPODJELA: 
Konto 32321- 11.500,00 ( 26.500.00-15.000,00 kuna) 
PROGRAM OBRAZOVANJE: SUFINANCIRANJE OBRAZOVANJA OSNOVNA 
ŠKOLA 
Konto  37219 – 30.000,00 ( 15.000,00 + 15.000,00) 
 
Nakon ove dopune pristupa se glasovanju: Prisutno 14 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće 
jednoglasno ( 14 za ) donijelo :  
PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2018.god. – PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 
2019. i 2020.god.      
                                                                    
                                                           Točka 2.  
Načelnik Perica Hajdarović – obrazlaže  prijedlog uz napomenu vijećnicima da se od točke 
2. današnjeg dnevnog reda vijeća do  točke 9. sva pitanja vežu uz Proračun, te da vijećnici 
mogu postavljati pitanja za sve točke . 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – na prošloj sjednici smo donosili Odluke tko će biti u 
kojem odboru. Zašto svi odbori nisu raspravljali o točkama po Proračunu. Još uvijek nisu 
profunkcionirali kao ni u prijašnjem mandatu. Ubuduće bi trebali raspravljati o svim točkama 
koje se u domenu svakog odbora. 
Vijećnik Vladimir Križaić – slaže se, to bi trebalo promijeniti, odbori bi trebali proraditi. 
 
Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Prisutno 14 vijećnika. Utvrđuje  se  da je vijeće 
jednoglasno (14 za) usvojilo: 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA  2018.god. 
 
                                                            Točka 3. 
Vijećnik Vladimir Sabol – napomena  točka 16. u Programu – navesti bez naziva poduzeća 
(Murs-ekom).  
Vijećnik Josip Lepen- traži od načelnika da malo pojasni vijećnicima oko predviđenog 
održavanja Svjetskog ribolovnog prvenstva iduće godine u Podturnu? 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – natjecanje će biti kako je predviđeno iduće godine, 
na nivou županije je sve dogovoreno. Natjecanje će se održati u mjesecu lipnju, a dio 
natjecanja će biti u Podturnu. 
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da ovu manifestaciju treba dobro prezentirati i 
predstaviti Općinu Podturen. Mišljenja je da se može nešto konkretno napraviti u općini kako 
je učinjeno u Svetoj Mariji kad je ona imala sličnu aktivnost ( izgradnja mosta ili nešto 
slično). Država i organizator su sudjelovali u troškovima, pa trebamo i mi zatražiti.   
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Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Prisutno 14 vijećnika. Utvrđuje  se  da je vijeće 
jednoglasno (14 za) usvojilo: 
PROGRAM ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 
OPĆINE PODTUREN  ZA  2018.god. 
 
                                                                    Točka 4. 
 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – natječaj za udruge će se raspisati u trećem mjesecu, 
planirana sredstva iznose 220.000,00 kuna. 
Vijećnik Vladimir Sabol – Klubovi imaju obveze i traži da se sredstva dodijele krajem trećeg i 
petog mjeseca, traži da se točka 5. preformulira. 
Vijećnik Damir Srpak – kad se provodi natječaj onda svi trebaju dostaviti dokumentaciju o 
utrošenim sredstvima i završnim računima. Nije moguće to tako napraviti. Treba isplaćivati 
sredstva po Ugovoru koji se sklapa nakon provođenja natječaja.                         
Vijećnik Josip Balog – sredstva se mogu doznačiti tek nakon izvješća o prvoj utrošenoj rati. 
Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Prisutno 14 vijećnika. Utvrđuje  se  da je vijeće 
jednoglasno (14 za) usvojilo: 
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I  
UDRUGAMA ZA 2018.god. 
 
                                                                   Točka 5. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za), bez 
rasprave donijelo:  
PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. god. 
                 
                                                                 Točka 6. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE    
ZA RAZDOBLJE  2018.-2020.god. 
  
                                                                Točka 7. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODTUREN ZA 2018.god.  
 
                                                              Točka 8. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2018.GODINU OD NAKNADA ZA 
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 
 
                                                              Točka 9. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2018.GODINU 
 
                                                              Točka 10. 



 6 

 
 
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 
OPĆINE PODTUREN ZA 2018.GODINU. 
 
                                                                Točka 11. 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – Plan se produžava do donošenja Strategije. 
Vijećnik Vladimir Sabol – da li smo ga i prije produžavali ? 
Perica Hajdarović, Općinski načelnik – da prošle godine. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG 
RAZVOJA OPĆINE PODTUREN  
 
                                                                Točka 12. 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
donijelo: 
 
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU REDOVITIH GODIŠNJIH SREDSTAVA 
ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ČLANOVA OPĆINSKOG  
VIJEĆA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PODTUREN ZA    
RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA do 31.PROSINCA 2018.god. 
 
                                                               Točka 13. 
Perica Hajdarović,Općinski načelnik – na Zahtjev roditelja  a u skladu s mogućnostima 
općine, predlaže izmjenu i dopunu odluke sa novim omjerima sufinanciranja dječjih vrtića. 
Vijećnik Branko Krnjak – traži pojašnjenje ako je jedan roditelj zaposlen doma a drugi u 
inozemstvu koliko onda iznosi sufinanciranje u postocima. 
Perica Hajdarović,Općinski načelnik- iznos od  30 %. 
Vijećnik Zlatko Vrtarić – traži pojašnjenje koja djeca spadaju u predškolski odgoj (od koje 
godine života). 
Vijećnica Marijana Cerovec – od treće do šeste godine. 
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – smatra da bi za smještaj djece svi roditelji trebali plaćati 
jednak iznos, bez obzira na državu zaposlenja. Roditelji koji su zaposleni vani imaju i nešto 
veće plaće(20 -30 %) ali ih troše u Hrvatskoj. Neki doma imaju isto veće plaće pa plaćaju 
vrtić manje. Što sa onima koji iz plaće ništa ne izdvajaju- romi  ništa ne plaćaju. Misli da ovo 
treba promijeniti i svima isto sufinancirati. Ovu Odluku smatra diskriminirajućom. Koliki je 
to broj djece. 
Vijećnik Vladimir Križaić – Vijećnik Hranilović je potaknuo jednu drugu temu o kojoj bi 
trebalo razgovarati. Možda bi vrtić trebalo naplaćivati po prihodima roditelja. O tome se može 
diskutirati.  
Vijećnik Josip Balog – smatra da je tako bilo u socijalizmu. Onaj tko ima više neka i više 
plati. 
Vijećnik Josip Lepen- smatra da treba napraviti razliku i podržava prijedlog načelnikaSvi 
koji rade u Hrvatskoj plaćaju poreze i doprinose Hrvatskoj, a oni koji rade vani plaćaju u 
državi u kojoj rade. 
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Vijećnik Vladimir Sabol – izdvajaju se značajna sredstva. Treba pratiti da li su djeca u vrtiću 
i kako vrtići šalju račune. Ništa ne pratimo. 
Nakon rasprave Vijećnik Vjenceslav Hranilović daje amandman: omjer sufinanciranja dječjeg 
vrtića iznosi 50 % za svu djecu. Glasuje se o prijedlogu Vijećnika Vjenceslava Hranilovića. 
Prisutno 14 vijećnika: Za 1. 
 
Glasovanjem amandman nije usvojen. 
Provodi se glasovanje o Prijedlogu načelnika. Prisutno 14 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće 
većinom glasova ( 12 za , 1 protiv i 1 glas suzdržan) donijelo: 
ODLUKU O SUFINANCIRANJU CIJENE SMJEŠTAJA DJECE S  PODRUČJA OPĆINE 
PODTUREN U DJEČJIM VRTIĆIMA 
 
                                                                      Točka 14. 
Perica Hajdarović,Općinski načelnik: dopuna članak 5. stavak 7. poduprte sa 20 potpisa. 
 
Pristupa se glasovanju ( prisutno 14 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 14 za) 
uz ovu dopunu donijelo: 
ODLUKU O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE PODTUREN 
 
Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, načelnik poziva sve zainteresirane  da se priključe živim 
Božićnim  jaslicama. 
 
Dovršeno u 20:45 sati. 
Zapisničar:  
Darinka Mikulić                      
 
 
 
                                                                                            Predsjednica  Općinskog vijeća:  
                                                                                                                    Mirjana Murk 


