TOČKA 2
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
KLASA: 021-05/14-01/
URBROJ: 2186/03-02-14-1
Cestica, 01.09.2014.
ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica održane dana 01. rujna 2014. godine
u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.
PRISUTNI VIJEĆNICI: Tomislav Lazar, Ivan Rodeš, Miro Mikec, Denis Kotolenko, Ivan
Hohnjec, Snježana Juričinec, Barbara Antolić Vupora, Gordana Kos Kolar, Darko Majhen,
Obadić Marijan, Šincek Zvonko, Benko Karel, Hip Vlado
ODSUTNI: Slivar Goran, Stjepan Bistrović
OSTALI PRISUTNI: Mirko Korotaj, Žarko Rodeš, Ksenija Borić, Josip Borak
ZAPISNIČAR: Karmen Majhen
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Predsjednik) otvara
11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica, pozdravlja sve prisutne vijećnike i ostale
prisutne. Konstatira da je na sjednici prisutno 13 vijećnika, te da se može pravovaljano glasati
za odluke. Izjavljuje da su vijećnici primili materijal za sjednicu vijeća sa predloženim
dnevnim redom, te pita prisutne da li ima tko kakvu dopunu dnevnog reda?
Dopuna na dnevni red nema, te Predsjednik vijeća daje predloženi dnevni red na usvajanje.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica konstatira da je dnevni red prihvaćen
jednoglasno:
dnevni red:
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3. Prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Cestica na dan
30.06.2014. godine
4. Donošenje Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Cestica za 2014. godinu,
5. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu,
6. Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2014. godinu,
7. Donošenje Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2014. godinu,
8. Donošenje Izmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2014. g.,
9. Donošenje Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za
2014. godinu,
10. Donošenje Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2014. godinu,
11. Donošenje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2014. g.,
12. Donošenje Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za
razdoblje 2014.-2016,

13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu
14. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja u 2014. godini
15. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade za najbolje uređenu okućnicu i balkon
16. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Cestica
17. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole
njihova razmnožavanja i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama
AKTUALNI SAT
PITANJA:
Predsjednik navodi da je na redu aktualni sat, te vijećnici mogu postavljati pitanja
općinskom načelniku.
Vijećnik Ivan Rodeš postavlja pitanje u vezi klizišta Boršanec, nakon kiše je došlo do
puknuća asfalta, da li se planira to sanirati?
Vijećnik Miro Mikec postavlja pitanje o postavljanju stepenica na groblju Lovrečan i
kada će započeti radovi. Nakon oborina došlo je do plavljenja ulice Rudolfa Korotaja u
Dubravi Križovljanskoj, kod Damira Ropića i Boštjana Horvata i da se vidi da li se može što
dogovoriti sa Hrvatskim cestama.
Vijećnik Benko Karel zbog smijene župnika apelira da se sredi župni ured jer je
trenutno stanje katastrofalno, da bi novi župnik imao gdje stanovati. Drugo pitanje je kakvo je
financijsko stanje općine, da li se dug što smanjio?
Vijećnik Šincek Zvonko postavlja pitanje da li su pokrenute kakve radnje oko škole
nogometa, te da li planira zavažanje poljskih puteva?
Vijećnik Obadić Marijan postavlja pitanje da li je Romima dozvoljeno kupovanje
nekretnina i poljoprivrednog zemljišta?
ODGOVORI:
Nakon postavljenih pitanja predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku.
Načelnik pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na pitanjima, te počinje sa odgovorima
na pitanje vijećnika Ivana Rodeša da je sanacija klizišta Boršanec dogovorena u suradnji sa
Županijskom upravom za ceste. Nakon završetka radova odmah je došlo do rušenja dijela
klizišta, to klizište je predmet spora između izvođača i projektanta, postoji opasnost od
prekida prometa, a radi se na rješavanju problema.
Na pitanje vijećnika Miria Mikeca načelnik odgovara da će se za groblje Lovrečan
napraviti troškovnik za stepenice, u dogovoru sa predsjednikom Mjesnog odbora i
predsjednikom grobnog odbora, a do 01. studenog bi radovi trebali biti završeni. U vezi
plavljenje ulice Rudolfa Korotaja u Dubravi Križovljanskoj, načelnik naglašava da je prije 20tak dana prilikom obilne kiše došlo do plavljenja od potoka Zajza, Štuk u Babincu. Problem je
u oborinskim vodama, a potoci ne prihvaćaju takav kapacitet. Što se tiče spomenute ulice,
veliku ulogu igra „Beterment“ projekt koji nije bio dobro izveden. Potreban je sistem
rješavanja, a krenuti ćemo od Hrvatskih cesta.
Na pitanje vijećnika Benko Karela načelnik odgovara da je župni dvor Natkrižovljan
očišćen, da su javni radovi sudjelovali u akciji čišćenja, ali da su prostorije u derutnom stanju.
Sredilo bi se prvo najnužnije da novi župnik ima spavaću sobu i prostor za kuhanje, a bitno je
spomenuti da je riječ o velikom zahvatu koji neće malo koštati. Očekuje se pomoć Biskupije,

vjernika, mještana, kako bi doveli objekt u normalno stanje, a crkva će se kandidirati na
natječaj Ministarstva kulture. Financijsko stanje je vidljivo iz točke 3. dnevnoga reda, a iz
priloženoga je za zaključiti da će se dug na kraju godine smanjiti najmanje za 1.600.000,00
kuna.
Na pitanje gosp. Šinceka načelnik odgovara kako pozdravlja inicijativu NK Vratno o
provođenju škole nogometa, a prvo se čeka zaključak Povjerenstva.
Načelnik napominje da je raspisan natječaj za udruge, svaka udruga koja se želi
financirati iz Proračuna mora napisati program, i na temelju tog programa će se vršiti
financiranje.
Svake godine se navozilo nekoliko dionica, svako MO je presložio nekoliko dionica,
trenutno problem stvara česta i jaka kiša, ali svakako će se nastaviti sa navažanjem i
gradiranjem kako budu to dopuštale mogućnosti.
Na pitanje vijećnika Obadić Marijana načelnik odgovara da što se tiče kupnje
građevinskog zemljišta svi imaju ista prava u vezi pravnog prometa nekretnina, a
poljoprivredno zemljište mogu kupovati samo osobe sa prebivalištem na području Republike
Hrvatske. Prostornim planom Općine Cestica nije dopušteno proširenje naselja, a uz sve
probleme, nemamo podršku građevinske inspekcije i institucija.
Predsjednik vijeća zahvaljuje općinskom načelniku na odgovorima i nastavlja sjednicu
vijeća.
TOČKA 2.
PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 2. i otvara raspravu. Vijećnik Benko Karel se javlja za
riječ i govori da ima primjedbu na zapisnik, navodi da je tražio popis korisnika socijalne
pomoći, a nije navedeno u zapisniku.
Vijećnik Obadić Marijan traži da se riječ „sirotinja“ iz točke 8. zamijeni riječima:
„slabijeg imovinskog statusa“.
Pošto se nitko više ne javlja za raspravu predsjednik vijeća daje Zapisnik sa 10.
sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica sa predloženom izmjenom na usvajanje. Od 13
prisutnih vijećnika, 14 vijećnika glasa za.
Predsjednik konstatira da je Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
jednoglasno.
TOČKA 3.
DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE CESTICA NA DAN 30.06.2014.
Predsjednik prelazi na točku 3. i otvara raspravu. Vijećnik Benko Karel se javlja za
riječ te govori da traži da se razdvoji redovni prihod od legalizacije, da se vidi da se novac od
legalizacije ne koristi za opću potrošnju, navodi da ima previše stavki pod ostali troškovi,
ostale usluge.
Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik daje Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2014. na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, 12 glasa
za, a 1 suzdržan. Predsjednik vijeća konstatira da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2014. prihvaćen većinom glasova.

TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OPDRUČJU OPĆINE
CESTICA ZA 2014. GODINE
Predsjednik prelazi na točku 4. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o Izmjenama i
dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za
2014. godinu na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, 12 je glasalo za, 1 suzdržan. Predsjednik
vijeća konstatira da je Odluka o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Cestica za 2014. godinu prihvaćena većinom glasova.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 5. i otvara raspravu.
Vijećnik Benko Karel se javlja, napominje da pregledom materijala vidi da ni jedna
stavka i ni jedna investicija nije planirana u Natkrižovljanu.
Vijećnik Obadić Marijan se javlja i moli načelnika da pojasni projekt energetske
učinkovitosti.
Načelnik odgovara da je javni natječaj objavljen, da se na službenim stranicama nalazi
pravilnik i uvjeti javnog natječaja, odobreno je sufinanciranje sa 80% od strane Fonda za
zaštitu okoliša i 2,5 % Općina Cestica, odnosno do maksimalno 60.000,00 kuna po kućanstvu.
Vijećnik Benko Karel se javlja i napominje da mnogo zgrada nije legalizirano i da li
mora poslove raditi firma?
Načelnik odgovara da se zgrade u postupku legalizacije ne mogu prijavljivati na
natječaj, te da radove mora izvoditi firma.
Nitko se više ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća napominje kako nije točno da
u programu nije spomenuta ni jedna investicija na području Natkrižovljana, daje Odluku o
izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu, na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, 12 je glasalo za, 1 suzdržan. Predsjednik
vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu, prihvaćena većinom glasova.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
RAZVOJA POLJOPRIVREDE ZA 2014. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 6. i otvara raspravu.
Vijećnik Zvonko Šincek se javlja te pita da li postoji nekakav ugovor o zdravstveno
veterinarskim uslugama, vezano za zbrinjavanje lešina.
Načelnik odgovara da postoji ugovor i da je dosta posla oko zbrinjavanja lešina na
našem području.
Vijećnik Benko Karel se javlja i pita što je sa novcem od tuće?
Načelnik odgovara da su prijave zaprimljene i obrađene, a da službenog odgovora još
nema.
Nitko se više ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o Izmjenama i
dopunama Programa razvoja poljoprivrede za 2014. godinu na glasanje. Od ukupno 13

vijećnika, 13 glasa za. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama
Programa razvoja poljoprivrede za 2014. godinu prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
SOCIJALNE SKRBI ZA 2014. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 7. i otvara raspravu.
Vijećnik Benko Karel se javlja te napominje kako Povjerenstvo ne radi, te da ima
saznanja da puno ljudi nepotrebno dobivaju socijalnu pomoć, te traži pismeni popis korisnika.
Nitko se više ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o izmjenama i
dopunama Programa socijalne skrbi za 2014. godinu na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika,
svi vijećnici glasaju za. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluku o izmjenama i dopunama
Programa socijalne skrbi za 2014. godinu prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 8. i otvara raspravu.
Vijećnik Benko Karel se javlja i govori da traži smanjivanje troškova za udruge, da
ako žele svoje zabave neka si ih financiraju, troškove goriva i priredbe.
Načelnik napominje da su upravo udruge, a najviše DVD te koje su prve na
intervencijama, na pomoć građanima, i jedino na njih se možemo osloniti. Oni višestruko
opravdavaju dobivena sredstva, čija isplata je i zakonska obveza JLS-a.
Nitko se više ne javlja za raspravu, predsjednik vijeća daje Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2014. g. na glasanje. Od ukupno 13
vijećnika, 13 vijećnika glasa za. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i
dopunama Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2014. g prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ZA
KULTURU, INFORMIRANJE I UDRUGE GRAĐANA ZA 2014. GODINE
Predsjednik prelazi na točku 9. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o Izmjenama i
dopunama Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2014. godinu na glasanje.
Od ukupno 13 vijećnika, svi vijećnici glasaju za.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o Izmjenama i dopunama Programa za
kulturu, informiranje i udruge građana za 2014. godinu prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ZA
SPORT I REKREACIJU ZA 2014. GODINU
Predsjednik prelazi na točka 10. i otvara raspravu.
Vijećnik Obadić Marijan se javlja i postavlja pitanje da li postoji kriterij dodjele
sredstava tekućih donacija?

Načelnik odgovara da je trenutno raspisan natječaj za sve udruge koje se žele
financirati iz proračuna, da dostave programe za 2015. godine na temelju kojih će biti
ocijenjene i financirane.
Nitko se više ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o izmjenama i
dopunama programa za sport i rekreaciju za 2014. godinu na glasanje. Od ukupno 13
vijećnika, svi vijećnici glasaju za. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i
dopunama programa za sport i rekreaciju za 2014. godinu prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 11.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ZA
ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV ZA 2014. GODINU
Donošenje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2014. g.,
Predsjednik prelazi na točku 11. i otvara raspravu.
Vijećnik Benko Karel se javlja te pita da li se što promijenilo od prošle godine, i što je
sa prijevozom i sufinanciranjem knjiga.
Načelnik odgovara da se prijevoz rješava na nivou županije, općina sufinancira
udžbenike sa 100 kuna po učeniku, knjige se dobiju u školi i ostaju u školi na daljnje
korištenje.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o izmjenama i
dopunama Programa za odgojno obrazovni sustav za 2014. g. na glasanje. Od ukupno 13
vijećnika, svi vijećnici glasaju za. Predsjednik vijeća konstatira je Odluka o izmjenama i
dopunama Programa za odgojno obrazovni sustav za 2014. g. prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 12.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA – INVESTICIJE OPĆINE CESTICA ZA RAZDOBLJE
2014.-2016. GODINE
Predsjednik prelazi na točku 12. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o Izmjenama i
dopunama Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2014.-2016 na
glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, svi vijećnici glasaju za. Predsjednik vijeća konstatira da je
Odluka o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za
razdoblje 2014.-2016 prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 13.
DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE CESTICA ZA 2014. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 13. i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu, te
predsjednik vijeća daje Odluku o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2014.
godinu na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, 1 suzdržani. Predsjednik vijeća konstatira da je
Odluku o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu prihvaćena
većinom glasova.

TOČKA 14.
DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA U 2014. GODINI
Predsjednik prelazi na točku 14. i otvara raspravu.
Vijećnik Benko Karel se javlja i govori da se ne slaže sa dodjelom priznanja Frasson
d.o.o. jer se prema njegovim informacijama ljudi bune i rade u nehigijenskim i nekulturnim
uvjetima.
Načelnik napominje da je to firma koja na našem području zapošljava 65 ljudi, da nije
kasnila sa plaćama, da je bilo provedeno više inspekcijskih nadzora i da nisu utvrđene nikakve
nepravilnosti.
Nitko se više ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o dodjeli javnih
priznanja u 2014. godini na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, 12 glasa za, 1 protiv.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2014. godini
prihvaćena većinom glasova.
TOČKA 15.
DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI NAGRADE ZA NAJBOLJE UREĐENU
OKUĆNICU I BALKON
Predsjednik prelazi na točku 15. i otvara raspravu.
Gosp. Žarko Rodeš prezentira zaključak povjerenstva i raspored dodijeljenih nagrada.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o dodjeli nagrade za najbolje
uređenu okućnicu i balkon na glasanje. Od ukupno 13 vijećnika, svi vijećnici glasaju za.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli nagrade za najbolje uređenu okućnicu i
balkon prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 16.
DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA
UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU
OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 16. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu. Od ukupno 13 vijećnika, svi vijećnici glasaju za.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Cestica prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 17.
DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA, NAČINU KONTROLE NJIHOVA RAZMNOŽAVANJA I NAČINU
DRŽANJA VEZANIH PASA TE NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Predsjednik prelazi na točku 17. i otvara raspravu.
Vijećnik Benko Karel se javlja i govori da treba dati veterinarskoj službi nadzor nad
time.
Vijećnik Obadić Marijan se javlja i govori da je nemoguće proći kraj Romskog
naselja, da ima puno zapuštenih i gladnih psa čija reakcija može biti opasna po život ljudi, a
uz sve navedeno radi se šteta u lovištu.
Vijećnik Zvonko Šincek se javlja i govori da nije problem da su romski psi nego da su
to psi od ljudi koji napuštaju svoje kućne ljubimce i ostavljaju ih u blizini naselja.

Nitko se više ne javlja za raspravu. Od ukupno 13 vijećnika, svi vijećnici glasaju za.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama prihvaćena jednoglasno.
Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na dolasku.
Predsjednik zatvara 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica.
Sjednica završila u 20,45 sati.
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