REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 28.03.2018.god.

ZAPISNIK
Sa 7.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana, 28.03.2018.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19:00 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/18-01/3, UR.BROJ:2109/13-01-18-01 od
23.03.2018.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim
putem, te je predsjedavala sjednicom.
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Damir Srpak, Marijana Cerovec, Petra Jambrošić,
Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić, Slavko Kocijan, Dino Biber, Mirjana Murk,
Vjenceslav Hranilović, Josip Lepen, Vladimir Sabol i Josip Balog.
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, zamjenik načelnika Vladimir
Kodba, novinar „Lista Međimurje- Davor Vibovec i Darinka Mikulić zapisničar.
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, te otvara raspravu
o Zapisniku sa 6. sjednice Općinskog vijeća.
Vjenceslav Hranilović – nije zadovoljan kako je u zapisniku sa prethodne sjednice zapisano.
To su totalne bedastoće, to je izvučeno iz njegovih riječi, konkretno točka 3. zapisnika, “tko
ga radi, radi ga Povjerenstvo i daje ga načelniku koji ga usvaja, isto tako i dalje po točkama,
nije onako kako je on govorio.
Vijećnik Slavko Kocijan – postavio je pitanje načelniku za loš asfalt u Novakovcu, ali ga
nema u Zapisniku.
Glasuje se o Zapisniku sa prethodne 6. sjednice.
Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je Zapisnik usvojen većinom glasova ( 9 glasova za i 4
glasa suzdržan)
Aktualni sat:
Općinski načelnik Perica Hajdarović – upozorava sve vijećnike da su izabrani da rade na
dobrobit općine i svih njenih građana.
Vijećnik Vladimir Križaić – replicira načelniku i čestita novinarima da se bave istinom i da
otkriju tko je varalica u Podturnu. Predsjednica vijeća je sazvala sjednicu u velikom tjednu.
On se ne želi svađati. Čestita novinarima na otkriću. Postavlja pitanje načelniku tko je njega
kandidirao i tko ga je izabrao, koja koalicija?
Općinski načelnik Perica Hajdarović – zajedno sa ostalima, kandidirala ga je i nezavisna
lista Vladimira Križaića, a izabrali mještani Općine Podturen.
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Vijećnik Vladimir Križaić – Tko je izabrao predsjednicu vijeća. Kada će se raspisati
natječaj za idejno rješenje ( umjetničko ili arhitektonsko)uređenja „Bereka“ na Sivici i Trga
Kalvarije u Podturnu.
Općinski načelnik Perica Hajdarović – Sivički Berek je već na stranicama Općine
Podturen.Za Kalvariju će isto biti uskoro.na inzistiranje vijećnika V.Križaića kaže da će
natječaji za idejna rješenja biti za dva mjeseca.
Vijećnik Vladimir Križaić – traži da mu se kaže kada točno će biti raspisan natječaj za Trg
Kalvarije. Na groblju nema vode. Komunalni redar mu je poslao opomenu da je na cesti
ostavio šuder. Neka se napravi staza, pa šuder neće biti na cesti. Žalosno je da Podturen nema
bankine.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – u subotu joj je vijećnik Vladimir Križaić poslao
poruku na telefon da saziva sastanak koalicije u nedjelju u 20:30 na samu Cvjetnicu. Čita sa
telefona poruku koju je dobila. Ona je predsjednica vijeća i svih vijećnika i više to ne želi
tolerirati i zašto se nju proziva. Imali smo zajedničke sastanke na kojima su svi bili
izvrijeđani pred predsjednikom stranke i samog predsjednika stranke i bivšeg predsjednika
D.Bibera. Već joj je dosta, vrijeđaju je i omalovažavaju čak i kao ženu.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – poziva predsjednicu vijeća da se smiri. Interesira ga što
predsjednica radi? Toliko materijala za Dnevni red, a veliki tjedan je.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – u Sivici ima dosta srušenih stabala od prošlog lanjskog
nevremena. Interesira ga da li to može Elektra ukloniti. Neka smetaju i za javnu rasvjetu.
Vijećnik Damir Srpak – treba poslati Zahtjev Elektri.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – da li naša općina dijeli „uskrsnicu“- pitali su ga mještani Sivice.
Vijećnik Vladimir Sabol – Predsjednica Udruge umirovljenika Slava Varga je dobila spisak
umirovljenika sa županije i kod nje su bonovi. Županija dijeli uskrsnice. Neki imaju
inozemne mirovine i dobili su bonove, a na spisku nema onih koji imaju male mirovine.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – replika načelniku – na koga je mislio kad je rekao da neki
krivo rade protiv općine. Neka kaže ako je on kao osoba nešto napravio, on će to i ispraviti.
Ne voli paušalne izjave već da se točno kaže što i tko. Načelnik je vijećniku Križaiću
odgovorio za Kalvariju za dva mjeseca. Pravilnik i pitanje pročelnice, da li je taj Pravilnik
napravljen jer je već trebao biti?. Nabava za ogradu oko igrališta u Podturnu, tko je procijenio
radove, sve je na stranici općine, izbačena je ponuda koja je bila najpovoljnija. Možda bi
ponuđač iz neke druge stavke to pokrio? Nadalje, koalicija kako to dalje funkcionira?
Načelnik je u HDZ-u, predsjednica u SDP ? Predsjednici vijeća se zahvaljuje, jer su svi bili
pozvani na sastanak osim njega, vijećnika V.Sabola, vijećnika V.Križaića i vijećnika
J.Baloga.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – pozvana je kao i svi drugi vijećnici, ona s nikim nije u
koaliciji, ništa nije potpisala. Nju je podržalo za predsjednicu pet vijećnika HDZ-a. Ona je
predsjednica svih vijećnika.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ako nije ništa potpisano, to je ipak jedna vrsta ugovora,
konstatira da je načelnik sada član HDZ-a.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – ona je zadovoljna i ponosna što je član SDP-a.
Vijećnik Vladimir Križaić – sada je veliki tjedan i on predlaže da se ovakva vrsta rasprave
prekine.
Načelnik Perica Hajdarović – općina nije dobila sredstva na natječaju 7.4.1. jer su sredstva
većinom dodjeljivana za vrtiće, što se tiče procijenjene vrijednosti natječaja za igrališta, to je
izglasano s Proračunom za 2018.god.Sto se tiče raspisanog natječaja, jedna stavka ponude je
bila niža od ostalih ponuda i Povjerenstvo je zatražilo je pojašnjenje, zašto je niska?
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – onda mu se moglo naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude,
radovi su mogli već biti gotovi. Ništa se ne radi, to je trebalo već biti gotovo. Što je s
pravilnikom o unutarnjem ustroju?
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Načelnik Perica Hajdarović- napraviti će se.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – njega isto to pitanje muči, ali načelnik je volonter i treba mu
određeno vrijeme da to posloži.
Vijećnik Vladimir Sabol – očekivao je da će za ovo vijeće biti dostavljen popis imovine,
rečeno je da se inventura radi, možda će opet doći u općinu pitati. Možda bi svaki mjesec
trebala biti sjednica vijeća da načelnik izvijesti vijećnike što se radi. Očekuje da će kao
vijećnik dobiti spisak inventure.Zemljište u Sivici, što je s tim? Njegov sin bi nešto gradio, ali
izgleda da će raditi u Središću. Znači pitanja: zemljište, inventure, Sivički Berek? Smatra da
je Željko dobro rekao načelniku da to treba prezentirati mještanima u Sivici, ljudi ne idu na
Internet. Što se tiče razgovora, ne zna čiji je on načelnik. Tu se radi o dva načelnika HDZ-a ,
koja koalicija. Od koalicije nema ništa. Nema ništa protiv nikoga ali treba nešto raditi.
Načelnik Perica Hajdarović – inventura je napravljena i poziva vijećnika da dođe u ured.Za
proširenje zone u Sivici, sva dokumentacija je poslana u Ministarstvo državne imovine.
Prijedlog vijećnika Sabola za prezentaciju Bereka u Sivici prihvaća i misli da je dobar, trebalo
bi napraviti prezentaciju.
Vijećnik Vladimir Sabol – taj bivši mještanin Sivice je zainteresiran, možda da ga se
kontaktira oko uređenja. Za svako uređenje bi trebalo napraviti natječaj za idejno rješenje i
odrediti nagrade.
Perica Hajdarović – to je Idejno rješenje za Berek u Sivici i onaj tko ga je napravio za sada
želi biti anoniman.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk čita prijedlog Dnevnog reda koji je dostavljen
vijećnicima.
Načelnik Perica Hajdarović – povlači prijedlog pod točkom 14. Odluka o usvajanju Plana
gospodarenja otpadom Općine Podturen za razdoblje od 2018-2023 god.
Vijećnik Vladimir Križaić – Komisija za Statut se nije sastala i traži da se povuče točka 13. sa
današnje sjednice vijeća.
Načelnik Perica Hajdarović – ne pristaje da se točka povuče s Dnevnog reda sjednice.
Vijećnik Vladimir Križaić napušta sjednicu.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – dobio je u Subotu ujutro materijale, kako će sazvati sjednicu, u
ponedjeljak ide na posao, neće otići sa sjednice kao vijećnik Križaić, dobio je materijal koji ima
180 stranica, načelnik je to poslao u ponedjeljak, neće stalno ići na stranicu općine.
Predsjednica Mirjana Murk – Vijećnik Vladimir Križaić nije sazvao sjednicu iako je predsjednik
Odbora za Statut i Poslovnik. Ona kao članica odbora županijske skupštine isto dobije poziv za
sastanak. Moli da se ubuduće materijali dostave 8 dana prije sjednice.
Vijećnik Josip Lepen – treba samo obavijestiti predsjednika odbora da prije sazove sjednicu.
Vijećnik Vladimir Sabol – rok za Statut je već prošao. Zašto načelnik skida 14. točku ?
Prisutno 12 vijećnika.
Bez rasprave većinom glasova ( 10 glasova za, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan) je usvojen
sljedeći:
Dnevni red:
1.Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za razdoblje 1.01.-31.12.2017.god.

2.Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Podturen za 2017.god.
3.Izvršenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.god.
4.Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2017.god.
5.Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama, te
kulturi u 2017.god.
6.Izvršenje plana Razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za 2017.god.
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7.Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Podturen za 2017.god.
8. Suglasnost na dodatak I Ugovoru o sufinanciranju projekta/investicije, izgradnja
odvodnog sustava naselja Općine Podturen –odvodnja sanitarnih otpadnih voda (I.faza
naselje Podturen) broj 397/2016
9.Usvajanje izvješća o stanju zaštite od požara u 2017.god.za Općinu Podturen
10.Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen
11.Odluka o izradi I.Izmjena i dopunama DPU –a „Mali vrti“u Novakovcu
12.Zaključak prihvaćanju izvješća o radu načelnika za razdoblje 12.06.- 1.12.2017.god.
13.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podturen
14.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Podturen
Točka 1.
Načelnik Perica Hajdarović – čita ostvarenje Proračuna - prihode i rashoda , te utvrđuje da
je u 2017.god. ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.269.372,70 kuna. U prihodima proračuna
prikazan je povrat poreza po godišnjoj prijavi. Čita rashode u odnosu na planirane – troškove
po stavkama i investicije. Općina se nije zaduživala u 2017.god. Jamstvo(Bjanko zadužnica)
je izdano na milijun kuna za igrališta u Podturnu. Stanje na računu općine s 31.12.2017.god.
iznosi: 3.962.449,85kuna
Vijećnik Vladimir Sabol – izvršenje Proračuna po mjesnim odborima, postotak izvršenja
oko 45 %.Nismo radili i zato i ne dobivamo sredstva. Osim igrališta u Podturnu, ništa nismo
izvršili. Sve što je planirano, ništa nije napravljeno.
Vijećnik Josip Lepen- prihodi su povećani što je vidljivo ( novi zakon). Što se tiče rashoda,
djelomično se i on smatra odgovornim. Bili su izbori i nije išao u investicije, to ne znači da su
novci pobjegli. Novci su tu na računu i treba dogovoriti sa Mjesnim odborima kako će se
novci utrošiti.
Načelnik Perica Hajdarović – na natječaju 7.4.1. smo imali isti broj bodova kao i oni kojima
su dodijeljena sredstva, prioritet su bili vrtići (vijećniku V.Sabolu).
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – dobili smo dva Proračuna? Ostali nespomenuti prihodi.
Što je tu ? Trebalo je to specificirati.
Načelnik Perica Hajdarović – napravljena je nova aplikacija koja je usklađena sa Zakonom.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 11 za i 1 glas suzdržan) donijelo Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen
za razdoblje 1.01.-31.12.2017.god.

Točka 2.
Načelnik Perica Hajdarović – od točke 2.- 6. su izvršenja Programa vezana uz izvršenje
Proračuna.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – stavka mlin 25.000,0 kuna, ostali prihodi – plaćanje iz
poreza?
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (
10 glasova za i 2 glasa suzdržan) donijelo: Izvršenje Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Podturen za 2017.god.
Točka 3.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – zašto su izostala ulaganja, da li su sufinancirane stavke
koje su izvršene ( dr.domovi, ambulanta)?
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Načelnik Perica Hajdarović – financirana su iz prihoda Proračuna. Nismo dobili sredstva za
društveni dom, na ambulanti su se mijenjali prozori.
Vijećnik Vladimir Sabol – da li su zajedno troškovi krovišta i prozora na stavci ambulante.
Načelnik Perica Hajdarović – sve je zajedno na stavci.
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11
glasova za i 1 glas suzdržan) donijelo Izvršenje Programa gradnje objekta i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017.god.
Točka 4.
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11
glasova za i 1 glas suzdržan) donijelo Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen
za 2017.god.
Točka 5.
Vijećnik Vladimir Sabol – predsjednik kluba nije doma iz izvještaja je sve vidljivo i prihodi
i rashodi . Zašto treba svaki račun priložiti.
Vijećnik Josip Balog – smatra da ne treba svaki račun priložiti uz izvještaj.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – to je problem. Treba imati račune, možda ne treba
ubuduće prilagati račune, već samo navesti specifikaciju. Zanima ga da li će to biti na idućoj
sjednici –Izvješće udruga.NK Podturen je tražio sredstva za sponzorstvo, ali nije dobio.
Načelnik Perica Hajdarović – sredstva NK Podturen su odobrena u sklopu projekta koji je
prijavljen.
Vijećnik Josip Lepen – trebaju Udruge u svoje programe uvrstiti struju, vodu i plin, a ne
obnovu objekta koju ne mogu realizirati zbog nedostatka sredstava.
Vijećnica Marijana Cerovec – iz priloženog je vidljivo da je limena glazba dobila dodatnih
5.000,00 kuna. Zna da imaju dosta aktivnosti. Prijevoz im je skup instrumenti su
skupi.biciklistički klub je dobio 300,00 kuna. Uskoro je BIMEP i misli da bi to trebalo bolje
organizirati.
Načelnik Perica Hajdarović – od županije su dobili 5.000,00 kuna za nabavu instrumenta i
općina im je odobrila 5.000,00 kuna.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – bila je prezentacija programa za udruge iz firme JAKO .
Nije se upuštao u natječaje na toj razini prema prezentaciji, problem je oko troškova koji se
ne planiraju.
Pristupa se glasovanju(prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno donijelo
Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama, te
kulturi u 2017.god
Točka 6.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 11 za i 1 glas suzdržan) donijelo Izvršenje plana Razvojnih programa investicije i
kapitalne donacije za 2017.god.
Točka 7.
Perica Hajdarović,načelnik – čita izvješće Murs-ekom d.o.o.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – načelnik se treba izjasniti da li je zadovoljan sa
koncesionarom Murs-ekomom ili ne.Tko je prihvatljiviji načelniku Murs-ekom ili PREKOM?
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Načelnik Perica Hajdarović -Poslati će se procjene pa će vijeće odlučiti. Koncesija traje još
do 2019.god. Novi cjenik je predložen. Danas su predstavnici Murs-ekoma bili u općini i
raspravljali oko cijene prema novoj uredbi sa kojom se moraju uskladiti. Kada budu procjene
poduzeća, onda će vijeće odlučiti.
Vijećnik Vladimir Sabol – kontejneri za otpad Union?
Vijećnik Damir Srpak- izvješće ko izvješće. Možda bi trebalo priložiti tablicu 2015. i 2016.
god. da se uvidi usporedba- treba smanjivati?
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 12 za)
donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Podturen za 2017.god.
Točka 8.
Načelnik Perica Hajdarović – 2016.godine je potpisan osnovni Ugovor. Pred vijećnicima je
dodatak Ugovoru iz 2016.god.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – Novo Selo na Dravi i ostali su plaćali 3 %, a mi 5 %. Neka
to zaborave. Treba pregovarati da i mi platimo 3 %.
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11
glasova za i 1 glas suzdržan) donijelo Suglasnost na dodatak I Ugovoru o sufinanciranju
projekta/investicije, izgradnja odvodnog sustava naselja Općine Podturen –odvodnja
sanitarnih otpadnih voda (I.faza naselje Podturen) broj 397/2016.
Točka 9.
Načelnik Perica Hajdarović – čita intervencije za 2017.god.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 12 za)
donijelo Izvješće o stanju zaštite od požara u 2017.god.za Općinu Podturen.
Točka 10.
Načelnik Perica Hajdarović – čita dopis uz prijedlog Odluke.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – koja tvrtka je to napravila i koliko košta. Nije pročitao sve
jer je to cijela knjiga od 180 stranica. Pokazuje isprintanu i uvezanu Procjenu.za to pročitati
treba vremena. Koji su članovi radne skupine za procjenu?
Načelnik Perica Hajdarović – Procjena košta 8.500,00 kuna bez PDV-a, čita članove radne
skupine iz Procjene.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 10 za, 1 glas suzdržan i 1 glas protiv) donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od
velikih nesreća za Općinu Podturen.
Točka 11.
Načelnik Perica Hajdarović – DVD Novakovec želi izgraditi garažu i potrebna je izmjena i
dopuna Detaljnog plana.
Vijećnik Vjenceslv Hranilović – da li više treba donositi detaljne planove. Da li je moguće
kod bikalnice napraviti garažu, može se doći čak i do igrališta.
Vijećnik Slavko Kocijan – mještani Novakovca traže da se to napravi uz Vatrogasni dom i
smatra da je to u redu. On ništa ne određuje za Podturen. Možda se igralište u Podturnu
moglo napraviti i uz Muru.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović, nije mislio u tom smislu. Detaljni planovi koštaju, tako su
i mještani Miklavca isto htjeli samo uz klub.
Vijećnik Damir Srpak – Detaljni plan za Novakovec je donesen, onda bi ga trebalo poništiti.
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Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 11 za i 1 glas suzdržan) donijelo Odluku o izradi I.Izmjena i dopunama DPU –a „Mali
vrti“u Novakovcu.
Točka 12.
Načelnik Perica Hajdarović – u izvješću je priloženo što se sve radilo , investicije, sastanci,
prijave na natječaje.
Vijećnik Josip Lepen – takmičenje, Svjetsko prvenstvo koje je planirano na Muri (uz
uređenje rukavca) . Da li će se održati?
Načelnik Perica Hajdarović – dobivene su sve suglasnosti i ide se u realizaciju.
Vijećnica Marijana Cerovec- za sve manifestacije bi trebalo ugovoriti zajednički plan, na
koji bi se sve udruge mogle javiti, imamo višak prihoda, to bi trebalo dobro osmisliti, tko
hoće biti nositelj manifestacije.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk- Novakovec, Društveni dom –zašto se nije sanirao, već
na prošloj sjednici je rečeno da bude. Asfalt na igralištu u Novakovcu isto nije saniran.
Načelnik Perica Hajdarović – izvođač radova u Društvenom domu Novakovec je zatražio
atest od proizvođača za materijal, a za asfalt na igralištu u Novakovcu je obećano da će se
sanirati.
Vijećnik Slavko Kocijan – u sklopu Svjetskog prvenstva koje će se održati navedeno je i da
će rezervni ribnjak biti ribnjak u Novakovcu i isto ga treba urediti.
Vijećnik Josip Balog- gdje Peršak vozi zemlju sa igrališta. Igralište u Lončarevu bi trebalo
urediti.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović- prvenstvo ribiča – bilo bi dobro da nam netko od
Ministarstva ili drugog nadležnog nešto zauzvrat napravi. U Sv.Mariji su dobili viseći most.
Mi ćemo utrošiti svoja sredstva, a nešto bi trebali dobiti da nam ostane. Mladi masovno
odlaze vani, sportski tereni još nisu gotovi, ograda oko križnog dreva na groblju je
napravljena naopako, nadstrešnica u Sivici je preravno složena i bude problem kad padne
snijeg, autobusne stanice imaju barijere, invalidnim osobama je nemoguće doći do
nadstrešnice, nabavili smo metalne autobusne kućice a možda smo trebali kao u Dekanovcu
aluminijske.
Vijećnik Vladimir Sabol – poslovi u upravnom odjelu, već je rečeno da se dogovore oko
rada. Snimanje sjednica Općinskog vijeća je već bilo napominjano na drugoj sjednici vijeća,
nije ništa napravljeno. Kad komentira ispada da je protiv općine . Svi su bili pozivani na
sastanak sam ne on i V.Hranilović. Načelnik je u izvješće mogao napisati i da je promijenio
stranku.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – on kao inženjer zaštite na radu smatra da je vijećnik V.Hranilović
u pravu. Naš saobraćaj nije prilagođen invalidima. Autobusi nemaju rampe.
Vijećnik Vjencelav Hranilović – problem će biti ako netko strada. Odmah dok se radilo
govorio je da to nije dobro, ali onda se tvrdilo da to tako mora biti.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 10 za i 2 glasa protiv) donijelo Zaključak prihvaćanju izvješća o radu načelnika za
razdoblje 12.06.- 1.12.2017.god.
Točka 13.
Načelnik Perica Hajdarović – zakonska odredba- treba uskladiti Statut.
Vijećnik Vladimir Sabol. Trebalo je to napraviti do 11.02.2018. Da li postoje zakonske
sankcije.
Načelnik Perica Hajdarović – bilo je potrebno provesti javnu raspravu.
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Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 10 za i 2 glasa suzdržan)donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Podturen.

Točka 14.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk- čita dopis Predstojnika Ureda Državne uprave u
Međimurskoj županiji, kojom se poziva Općinsko vijeće Podturen da se donesena Odluka o
javnim priznanjima Općine Podturen, uskladi sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, te
predlaže izmjenu i dopunu Odluke.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno
( 12 za) donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine
Podturen.
Dovršeno u 21:25 sati.
Zapisničar:
Darinka Mikulić

Predsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Murk
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