REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen, 29.11.2018.god.

ZAPISNIK
Sa 11.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,29.11.2018.god. u
prostorijama Općine Podturen s početkom u 19:00 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/18-01/11, UR.BROJ:2109/13-01-18-01 od
23.11.2018.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim
putem, te je predsjedavala sjednicom.
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić,
Slavko Kocijan, Dino Biber, Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol,
Josip Lepen (od 1.točke) , Marijana Cerovec, Mario Kovačić i Josip Balog.
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, Vladimir Kodba- zamjenik
načelnika,Ruža Šmitran pročelnica ,Vladimir Trstenjak- novinar lista „Međimurje“ Dora
Vadlja novinarka lista „Međimurske novine“ i Darinka Mikulić zapisničar.
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je
prisutno 12 vijećnika te otvara raspravu o Zapisniku sa 10. sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Vladimir Križaić – u zapisniku sa prethodne sjednice nije točno navedeno kako je
rekao. Rekao je da znak treba staviti kod crkve, neki ne znaju smjer glavne ceste (ulaze u
selo), previše je znakova postavljeno po Podturnu, čak i sa zemlje su znakovi .
Vijećnik Vjenceslav Hranilović- čitao je što piše u Zapisniku da je on govorio. Previše je to
napisano „haiku“. Kad to netko čita, onda iz zapisnika ne može zaključiti što je on u stvari
htio reći. Možda bi trebalo nešto staviti pod navodnike, točku, zarez. Sad imamo tehniku i to
ne bi trebao biti problem. Ovo ne sliči zapisniku.
Glasuje se o Zapisniku, te se utvrđuje da je Zapisnik usvojen većinom glasova (12 glasova za
i 2 glasa suzdržan)
Aktualni sat:
- Vijećnik Vladimir Sabol: Ima pitanja za načelnika : Raspisan je natječaj za izgradnju
ograde oko groblja i čuo je da su bile dvije ponude, jedna čak jeftinija. Za cijenu znamo jer
smo čitali u „Međimurju“. Drugo sanacija starog mlina u Sivici. Čuo je da je bio raspisan
natječaj, da je isto prihvaćena skuplja ponuda. Cigla srušenog mlina mogla se ponuditi
ljudima da je uzmu. Kako je izvršena sanacija? Mogla se cigla dati ljudima da je odvezu.
Vijećnik Josip Balog – Predškolski odgoj djece u Lončarevu. Piše da je potrošeno 30.000,00
kuna za uređenje. Za što su utrošena ta sredstva. Zašto se to ne stavlja u funkciju. Kada će
djeca iz Lončareva staviti u ravnopravan položaj sa ostalom djecom?
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Vijećnik Vladimir Križaić – nismo se vidjeli skoro tri mjeseca. U zapisniku sa prethodne
sjednice piše da je tražio okončanu situaciju za igralište u Podturnu, što nije dobio. Traži da
mu se dostavi bez obzira i ako nije okončana, zadnju situaciju.
Vijećnica Marijana Cerovec – u svezi odvoza komunalnog otpada svi mještani su dobili
upute i da se potpisana izjava može donijeti na općinu. Došla je na općinu i čudno su je
gledali. Smatra da je administrativno osoblje to dužno zaprimiti. Zaposleni trebaju biti na
usluzi građanima. Barem treba pokazati dobu volju. Nije to veliko posao pozvati Prekoma i
da dođe po izjave.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – još nije dobio odgovor na pitanje koje je postavio
načelniku prije 3-4 sjednice. Ne zna zašto. Načelnik to ne želi dostaviti ili nema vremena.Već
je prošlo pola godine. Apelira na predsjednicu da zatraži od načelnika odgovore. Imali smo i
izmjene i dopune statuta i bila je prije praksa da se svim vijećnicima dostavi čistopis.
Perica Hajdarović , načelnik – V.Sabolu- Bile su dvije ponude za groblje Sivica, jedna nije
bila u skladu sa ponudbenom dokumentacijom, a i sam ponuđač je kod dostave ponude rekao
da on to ne može završiti u roku .Što se tiče mlina, bile su četiri ponude. Odabrana je
najpovoljnija. Cigla od mlina je odvezena na deponiju ( put) u dogovoru s komunalnim
redarom. Cigla se jednostavno od starosti rasipala. Nitko od mještani nije tražio ciglu.
Vijećniku J.Balogu- radove u vrtiću je izvodila županija.nije vidio troškovnik i ne može
govoriti o njemu..Prije tjedan dana Sa B.Sušecom i državnim tajnikom Karinom koji je bio u
Podturnu, dogovoreno da će se predložiti ministarstvu da predškolski krene od iduće godine.
Objekt bi se trebao staviti u funkciju. Vijećniku J.Križaiću – ako želi pogledati okončanu
situaciju može odmah doći u ured i pogledati dokumentaciju. Neka predsjednica da pauzu i
može pogledati okončanu situaciju Vijećnici M.Cerovec – to je njegov propust ispričava se u
ime djelatnika općine. Ugovori se mogu dostaviti na općinu. Vijećniku Vjenceslavu
Hraniloviću – odgovore na njegova pitanja će s dostaviti do iduće sjednice.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – načelniku: Ako vijećnik zatraži odgovor na pitanje,
onda mu treba dati odgovor. Ona nije zaposlena u općini . Sada u općini ima dosta zaposlenih
i to mogu odraditi. Traži da se dostave odgovori vijećnicima.
Vijećnik Vladimir Križaić – misli da je načelnik krenuo „krivim putem“.On je sam tražio
da mu se dostavi papir. Tako isto je govorio i Lepen. Neće dozvoliti da se tako radi. Traži da
mu se samo papir iskopira. Ne želi dolaziti u ured. U Zakonu o informiranju piše koje su
ovlasti oko traženja dokumenata.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – slaže se sa vijećnikom V.Križaićem. Smatra da načelnik
svakom vijećniku treba dati svaki dokument kojeg zatraži. Postoji zakon i zna se kako to ide
dalje. Postoje dokumenti koji su tajni i onda oni ne mogu ići vani okolo. Zna se postupak i u
tom slučaju. Onaj tko da taj dokument onda odgovara. Zna se „hijerarhija“ Mi smo javna
institucija i radimo javno. Tu situaciju mogu pogledati svi građani. Replika načelniku za mlin
(ciglu)- postoji Zakon o zbrinjavanju otpada. Ne može se cigla navesti na put. Treba je
samljeti pa onda odvesti na put. Na koji put je navožena?
Perica Hajdarović, načelnik – cigla je nevožena na put iza „ekonomije“.
Vjenceslav Hranilović – što se tiče situacija oko radova. Postoje razlozi i za veće i manje
situaciji, prilikom obračuna.
Vijećnik Vladimir Sabol – nije zadovoljan odgovorom načelnika u vezi rušenja mlina, a
kada će biti završeni radovi na groblju Sivica?
Perica Hajdarović, načelnik – nada se da će biti gotovi do kraja godine.
Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda. Predsjednica vijeća Mirjana Murk
upoznaje vijećnike da je načelnik dostavio Prijedlog dopune Dnevnog reda tj. dopunu
točkama 12. i 13.
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Vijećnik Vladimir Sabol – ima prijedlog da se s današnje sjednice skine točke Proračun, jer
nije poštivana procedura. Procedure treba poštivati a Komisija je jednoglasno izabrana.
Predlaže da se sa dnevnog reda „skinu“ točke 1.,2.,3.,4.,5. i 6.
Vijećnik Vladimir Križaić – predsjednik Komisije je Slavko Kocijan. Da li je to uistina da
nisu imali raspravu oproračunu.
Vijećnik Slavko Kocijan – Komisija se nije sastala niti raspravljala o proračunu.
Vijećnik Vjenceslav Hrabnilović – slagala su se odbori i skoro smo se oko toga posvađali,
tko će biti u kojem. Ne samo komisija za proračun, već i svi ostali su trebali dati mišljenje na
proračun.Odbori ne funkcioniraju. Načelnik treba dati dopunu predsjednici, neka ona onda
posreduje da zaposleni dostave pozive vijećnicima.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – i sama je članica Županijskog odbora. Kad je sjednica
saziva je predsjednik odbora.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – kako da on kao predsjednik odbora sazove sjednicu, ako
mu materijali ostanu vani u kasliću. Dostavljaju se navečer subotom. Što se skriva, kako će
sazvati sjednicu?
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – dobili ste svi materijale u subotu. Sjednica je danas u
četvrtak navečer i predsjednici su mogli sazvati odbore.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – načelnik se potrudio i uz proračun dostavio i obrazloženje
proračuna. Oko prijedloga vijećnika V.Sabola se može i ne može složiti. Predsjednici odbora
su tu i mogli su se očitovati.
Vijećnik Vladimir Sabol – trebalo je to dostaviti već prije, prije nego ide prijedlog na vijeće.
Vijećnik Branko Krnjak – da ne bude nesporazuma: Proračun predlaže jedino načelnik. On
je predlagatelj. Ako komisija kaže da nešto treba mijenjati u proračunu, načelnik to može
prihvatiti, ali ne mora. Znači, ovo je prijedlog proračuna za usvajanje na vijeću.
Vijećnik Vladimir Križaić – svi su plaćeni: načelnik , zamjenik i predsjednica vijeća .
Problem je što se prijedlozi ne daju u proceduru.
Glasuje se o prijedlogu vijećnika V.Sabola ( skidanje točki 1.- 6. sa Dnevnog reda:
Za 9 protiv: 3 ( prijedlog nije usvojen)
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda s dopunom točki 12. i 13.( prisutno 12 vijećnika)
Za 8, protiv 3 i 1 glas suzdržan, te se utvrđuje da je većinom glasova usvojen

Dnevni red:
1. PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2019.god. – PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. i 2021.god.
2.PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.god.
3. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PODTUREN ZA 2019.god.
4. PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI I UDRUGAMA ZA 2019.god.
5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE ZA RAZDOBLJE
2019- 2021 .god.
6. SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODTUREN ZA 2018.god.
7. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.god.
8. 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 2019.god.
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9. ODLUKA O MJERAMA ZA SPRIJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I
MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA BAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN
10.ODLUKA O KOEFICIJENTIMA
11. ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
12. ODLUKA O RAPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU
OPĆINE PODTUREN
13.ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Točka 1.
Perica Hajdarović, načelnik – prihodi iznose 16.862.000,00 kuna. Uz Proračun vijećnicima
je dostavljeno pojašnjenje stavki prihoda i rashoda. Čita pojedine prihode i rashode iz
pojašnjenja ( u prilogu Zapisnika). Ulaganja prema stavkama u veće projekte ovise o
natječajima i sredstvima Europske unije. Neke će se investicije realizirati tek ako se dobiju
sredstva, što je navedeno i u obrazloženju proračuna.
Vijećnik Vladimir Sabol – nije tražio skidanje točke Proračuna zato što se nije pripremio za
sjednicu. U 6. mjescu smo imali izvršenje 26 % proračuna, a sada imamo 16 milijuna. Koliko
je izvorni proračun. Nije informiran za tih devet milijuna, misli da će to biti i više. Da li je to
realno ili nerealno. Dvije stavke ga muče. Kanali oborinskih voda (300.000,00) i nabava
spremnika 450.000,00 kuna. Da li ima smisla svake godine toliko trošiti na kanale.
Perica Hajdarović, načelnik – nabava spremnika će općinu koštati 68.000,00 kuna, ostalo su
sredstva fonda, ali moraju biti prikazana.
Vijećnik Vladimir Sabol – projekcije za 2020 im 2021 su isto nerealne. Troškovi po
Mjesnim odborima uopće nisu ravnomjerni. On će to dati u javnost.
Perica Hajdarović – to je projekcija. Iduće godine će se dogovoriti točno opet sa mjesnim
odborima.
Vijećnik Vladimir Sabol – za uređenje ograde na igralištu NK Dubrava je traženo 30.000,00
kuna, a ne vidi ih.
Vijećnik Josip Balog – da li naselje Lončarevo pripada općini. Troše se sredstva na skele,
poljske putove, kanale. Da li se mogu izdvojiti sredstva za igralište u Lončarevi i za
predškolski odgoj iz proračuna. Traži da se nešto odobri i za Lončarevo.
Vijećnik Vladimir Križaić – da je Dnevni red napravljen kako treba , trebao je proračun za
2019.god. biti zasebno. Traži da mu načelnik kaže koji su to projekti koji su prijavljeni u
REDEU.
Perica Hajdarović, načelnik – projekt uređenja društvenog doma Podturen.
Vijećnik Vladimir Križaić – Vidi da se bacaju novci na uređenje garaže, groblja. Što je sa
projektima krajobraznog uređenja naselja Sivice i Podturna. Treba napraviti projekte i raditi
inače će sve propasti. Projekt uređenja Ulica Ivana Grščića – Trg Kalvarije i Glavna ulica u
Podturnu.
Vijećnik Josip Lepen – smatra da na stavci deratizacija treba povećati sredstva na
200.000,00 kuna i da se na vrijeme počne sa uništavanjem komaraca. Za vjerske zajednice se
previđa 60.000,00 kuna – za koju namjenu.
Perica Hajdarović,načelnik - za snimanje crkve Sv. Martina. Župa će se prijaviti na natječaj
za uređenje crkve. Što se tiče led rasvjete projektna dokumentacija je već gotova, čeka se
samo usklađenje s propisanim normama za svjetiljke.
Vijećnica Marijana Cerovec – zadovoljna je planiranim aktivnostima oko interneta.
Vijećniku Josipu Balogu – smatra da nije točno da su Romi neravnopravni s ostalom djecom.
U školi imaju produženi boravak gdje imaju užini i obavljaju sve školske zadatke. Ima i
ostalih roditelja koji su zainteresirani da djeca budu u produženom boravku koji traje 10
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mjeseci a to moraju platiti. Cijena iznosi otprilike 1.000,00 kuna. polovicu bi plaćali roditelji,
a polovicu općina. To bi za 40 djece bilo cca 150.000,00 kuna. To je konkretna demografska
mjera za ostanak mladih u našoj općini.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – izvorni proračun je 3,5 milijuna kuna. Troši se na plaće
zaposlenih, udruge, Mjesne odbore. Konkretno ne zna predsjednika Mjesnog odbora
Podturen. Ne viđa ga. Ljudi uopće ne znaju tko je. Volio bi de se sve napravi kako je
planirano, ali će biti suzdržan oko proračuna.
Perica Hajdarović, načelnik V.Sabolu - prihvaća amandman vijećnika Sabola 30.000,00
kuna za ogradu oko igrališta Sivica. Što se tiče kanala oborinskih voda, te probleme najbolje
zna komunalni redar kojeg mještani stalno zovu. Pomoći u iznosu od 8 milijuna kuna,
planirane su proračunom (ako se dobiju iz državnog proračuna). Prihvaća amandman
vijećnika J. Baloga – 50.000,00 kuna za uređenje dječjeg igrališta u naselju Lončarevo.
Prihvaća amandman vijećnika V.Križaić za projektnu dokumentaciju– krajobrazno uređenje
Ulice Ivana Grščića- Trg Kalvarije- Glavna u iznosu od 35.000,00 kuna. Kalvarija ima
izvedbeni projekt i radovi su ugovoreni sukladno struci. Prihvaća amandman vijećnika
J.Lepena 100.000,00 kuna povećati stavku deratizacije. Što se tiče interneta ( pitanje
M.Cerovec) taj projekt je planiran zajednički sa općinama. , druga opcija je da općina sama
financira mrežu.
Vijećnik Vladimir Križaić – ne slaže se sa načelnikom da se Kalvarija uredi prije prrojekta
krajobraznog uređenja.Samo će se pokrpati beton.vijećnica
Vijećnica Marijana Cerovec – vijećniku J.Balogu - na sastanku u školi je igralište naselju
Lončarevo obećao napraviti saborski zastupnik Veljko Kajtazi.
Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da vijećnica Marijana Cerovec vrijeđa vijećnika Baloga.
Vijećnik Vladimir Sabol – isto će biti suzdržan oko glasovanja o proračunu.
Vijećnik Josip Balog zahvaljuje načelniku što je, prihvatio njegov prijedlog.
Prihodi proračuna ( konto 92) će se uvećati za iznos od 315.000,00 kuna, a rashodi iza isti
iznos na kontima prema usvojenim amandmanima.
Pristupa se glasovanju ( prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova
( 11 za i 2 glasa suzdržan ) donijelo Proračuna Općine Podturen za 2019.god. i projekcije
proračuna za 2020. i 2021.god.
Točka 2.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (11 za i
2 glasa suzdržan ) donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019.god.
Točka 3.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10
glasova za, 3 glasa suzdržan) vijeće donijelo Program gradnje komunalne infrastrukture
Općine Podturen za 2019.god.
Točka 4.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – smatra da je velik iznos za općinske manifestacije
107.000,00 kuna.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10
glasova za i 3 glasa suzdržan) vijeće donijelo Program financiranja javnih potreba u sportu ,
kulturi i udrugama za 2019.god..
Točka 5.
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Bez rasprave Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće
većinom glasova (10 glasova za i 3 glas suzdržan) vijeće donijelo Plan razvojnih programa
investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2019.-2021.god.
Točka 6.
Pristupa se glasovanju(prisutno 13 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova ( 11 za i 2
glasa suzdržan) donijelo Socijalni program Općine Podturen za 2019.god.
Točka 7.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova (10
glasova za i 3 glasa suzdržan) donijelo Odluku o izvršavanju proračuna Općine Podturen za
2019.god..
Točka 8.
Vijećnik Josip Lepen – predlaže da se poveća iznos od 800,00 – 1.000,00 kuna po vijećniku.
Vijećnici ne prihvaćaju prijedlog.
Pristupa se glasovanju( prisutno 13 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno, (13 za
Donijelo Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za
za razdoblje od 1.siječnja do 31.12.2019.god.
Točka 9.
Perica Hajdarović, načelnik – Odluku treba donijeti u skladu sa Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom. Održati će se javna tribina. Komunalni redar obilazi sva mjesta.
Komunalni otpad se skuplja akcijama čišćenja, treba mještane dodatno educirati.
Vijećnik Josip Lepen- znači otpad koji se odloži na „tuđim „ parcelama, treba zbrinuti
vlasnik parcele.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – ako se sam „propela okolo“ skupi odmah 3 tone otpasa.
Smeća je jako puno , dvadeset ljudi ga ne bi počistilo. Sve piše lijepo po programima, ali
svijest ljudi?
Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za)
donijelo: Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada bačenog u okoliš na području općine Podturen
Točka 10.
Perica Hajdarović, načelnik – plaće zaposlenih su iste već deset godina, te je prijedlog pred
vijećnicima.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – na koji se iznos odnosi koeficijent. Tj. koja je osnovica za
obračun?
Perica Hajdarović, načelnik – donosi se posebna odluka a u skladu sa Zakonom za
službenike i namještenike.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – načelnik je trebao dostaviti podatak koliko je bio
koeficijent i koliko se mijenja. Trebao je isto napraviti obrazloženje ovog prijedloga.
Perica Hajdarović, načelnik piše točno u odluci koji Službeni glasnik , gdje je objavljena.
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Vijećnik Josip Lepen, - drago mu je da je došlo do povećanja plaća. Njemu kao načelniku to
nije uspjelo. Mi smo prevelika općina s obzirom na broj zaposlenih. Trebalo bi zaposliti jednu
mladu osobu koja bi radila na programima. Svi koji su zaposlili takve osobe kaž da se
isplatilo. Zaposlenice općine mogu otići u mirovinu zta par godina i svakako bi trebalo
zaposliti jednu mlađu osobu.
Vijećnik Josip Balog podržava prijedlog vijećnika Lepena – zaposlenje osobe za rad na
projektima.
Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za)
donijelo Odluku o koeficijentima.
Točka 11.
Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za)
donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Točka 12.
Perica Hajdarović, načelnik – istek mandata Mjesnom odboru je u prvom mjesecu 2019.god.
Vijećnik Josip Lepen – on bi Mjesne odbore ukinuo, jer to nema smisla. Nitko ne želi biti član,
niti raditi.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – treba im dati veće ovlasti i dignitet. Mi te predsjednike vidimo
jedino za Božić. Kad se nešto radi po mjesnim odborima onda trebaju predsjednici MO u tome
sudjelovati.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – slaže se da im treba dati veće ovlasti.
Vijećnik Vladimir Križaić – vijećnik Lepen je pokazao kakav je demokrat.
Vijećnik Josip Balog – vijeće Romske nacionalne manjine. Imaju žiro-račun i mogu legalno
poslovati.
Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za)
donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području
Općine Podturen.
Točka 13.
Perica Hajdarović, Načelnik – Novi je Zakon o komunalnom gospodarstvu, te je potrebno
donijeti Odluku o bodu za obračun komunalne naknade.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – treba napraviti reviziju komunalne naknade. On je prijavio
svoju površinu točno. Čak su mu je smanjili. Neka svatko plaća koliko ima prostora. Bila je
legalizacija i sada imamo podatke. Preko geoportala se može sve provjeriti. Znamo da taj bod
za komunalnu ( iznos) nije dovoljan za održavanje komunalne infrastrukture, to treba
napraviti kako treba.
Vijećnik Vladimir Sabol – Rješenja bi trebala ići u trećem mjesecu.
Pristupa se glasovanju. Prisutno 13 vijećnika, te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (13 za)
donijelo Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Podturen.
Dovršeno u 21:16
Zapisničar:
Darinka Mikulić

Predsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Murk
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