REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
KLASA: 021-05/13-01/
URBROJ: 2186/03-02-13-1
Cestica, 29.11.2013.
ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica održane dana 28. studenog 2013.
godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 18,00 sati.
PRISUTNI VIJEĆNICI: Stjepan Bistrović, Goran Slivar, Marijan Obadić, Zvonko Šincek,
Karel Benko, Ivan Rodeš, Tomislav Lazar, Denis Kotolenko, Ivan Hohnjec, Roman Veršić,
Gordana Kos Kolar, Snježana Juričinec, Darko Majhen i Vlado Hip
ODSUTNI: Miro Mikec
OSTALI PRISUTNI: Mirko Korotaj, Žarko Rodeš, Ksenija Borić
ZAPISNIČAR: Gabriela Kos
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Predsjednik) otvara
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica, pozdravlja sve prisutne vijećnike i ostale
prisutne. Izjavljuje da su vijećnici primili materijal za sjednicu vijeća sa predloženim dnevnim
redom, čita dnevni red te nakon toga daje predloženi dnevni red na usvajanje.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica konstatira da je dnevni red jednoglasno
prihvaćen:
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktualni sat
Prihvaćanje Zapisnika 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
Prihvaćanje Zapisnika izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2013. godinu
Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za
razdoblje 2013.-2015.
6. Donošenje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Cestica za 2013. godinu,
7. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
8. Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoj gospodarstva za 2013. godinu,
9. Donošenje Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2013. godinu,
10. Donošenje Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2013. godinu,
11. Donošenje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2013. godinu,
12. Donošenje Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za
2013. godine,
13. Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2013. godinu,
14. Donošenje Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2013. godinu,
15. Donošenje Izmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2013. god.
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16. Donošenje Odluke o izdvajanju radne jedinice ''Čistoća'' iz Varkoma d.d.,
17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica,
18. Donošenje Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara Općine Cestica,
19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Cestica u 2014. godini,
20. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica za
2013. godinu.
21. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija za dimnjačarsku
djelatnost
22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za gospodarstvo
23. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina
24. Donošenje Odluke o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
radi naplate općinskih poreza u 2014. godini
AKTUALNI SAT
PITANJA:
Predsjednik navodi da je na redu aktualni sat, te vijećnici mogu postavljati pitanja
općinskom načelniku.
Vijećnik Ivan Hohnjec postavlja pitanje što je sa klizištem na županijskoj cesti
Natkrižovljan – Jarki – Križanće i sa klizištem prema Gradišću? U Gospodarskoj zoni Otok
Virje bilo je nekoliko zainteresiranih investitora, što je s njima? U Gospodarskoj zoni Babinec
nema mogućnosti telefonskog priključka, da li se po tom pitanju poslao upit Hrvatskom
telekomu i da li se našlo kakvo rješenje?
Vijećnik Roman Veršić postavlja pitanje kako je načuo da je netko zainteresirani za
objekt Bambi, da li je to istina i da li se zna kojom djelatnošću će se taj netko baviti i koga će
zapošljavati? Nadalje govori o tome kako bi kod područne škole u Velikom Lovrečanu trebalo
postaviti ležeće policajce, radi prometa koji se odvija, da li je to uopće moguće?
Vijećnica Gordana Kos Kolar postavlja pitanje koliko je registriranih udruga na
području Općine Cestica, a koliko ih je aktivnih?
Vijećnik Karel Benko postavlja pitanje da li su sva Povjerenstva održala svoje
sastanke, te zašto on nije bio o tome obaviješten a tražio je, te isto tako želi da mu se dostave
zapisnici sa tih sastanaka. Govori o tome kako je tražio da mu se pošalje trošak izborne
promidžbe svakog tko je sudjelovao na lokalnim izborima, ali neke podatke nije dobio. Zna
da se isplatilo svakom vijećniku i načelniku, ali nema saznanja koliko, te traži tu informaciju.
Nadalje tvrdi da je načelnikovo izvješće o promidžbi lažno, te postavlja pitanje odakle novci
za sav promidžbeni materijal koji se štampao?
Vijećnik Ivan Rodeš govori o tome da je vodostaj visoki, te da neki od mještana imaju
vodu u podrumima, te ga zanima da li će se nešto poduzeti vezano za taj slučaj, kao na
primjer pročisti kanali kako bi protok vode bio normalan?
Vijećnik Zvonko Šincek postavlja pitanje da li su ljudi koji su radili na javnim
radovima još zaposleni i ako da, na koji način?
Predsjednik vijeća Stjepan Bistrović postavlja pitanje da li se zna da se na ograđenom
prostoru u Romskom naselju izgradila kuća,a na mjestu gdje je trebala biti izgrađena škola, da
li je to komunalni redar vidio? U naselju Dubrava Križovljanska u nekoliko kuća se također
pojavila podzemna voda, kada će se to riješiti?
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ODGOVORI:
Nakon postavljenih pitanja predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku.
Načelnik pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na pitanjima, te navodi da će na većinu
pitanja moći dati odgovor, a na ostala će pismeno odgovoriti.
Na pitanje vijećnika Ivana Hohnjeca načelnik odgovara da se klizište na relaciji
Natkrižovlja – Jarki – Križanće nalazi na županijskoj cesti, te će se pitanje poslati ŽUC-u
Varaždin. Klizište prema Gradišću je općinska cesta, te će u Proračunu za 2014. godinu biti
planirana sredstva za sanaciju, dok je projekt već napravljen. Trenutno stanje u Gospodarskoj
zoni Otok Virje – sagrađena su 4 objekta, kupljene su još tri parcele i u roku 3 godine se
objekti trebaju sagraditi. Na jednoj parceli biti će hala za proizvodnju peleta, u drugoj konzole
za solarne čelije, u trećoj izrada limova za krovove.
Na pitanje vijećnika Romana Veršića, odgovara da je Bambi u vlasništvu Ivančice iz
Ivanca, te je upoznat s time da su se ovih dana vršili pregovori sa jednom firmom iz Slovenije
koja ima partnera u Švedskoj. Firma se također bavi proizvodnjom cipela, tako da bi se
mogao zaposliti isti kadar ko i u prijašnjoj firmi – šivači. Što se tiče područne škole u
Velikom Lovrečanu i postavljanja ležećih policaja, upit će se poslati ŽUC-u Varaždin, pošto
je to njihova cesta.
Na pitanje vijećnice Gordane Kos Kolar, odgovara da na području Općine Cestica ima
ukupno registrirano 31 udruga, a njih 29 je aktivnih.
Na pitanje vijećnika Karela Benka, odgovara da je upoznat sa njegovim upitima, te da
je odgovore na neka pitanja dobio pismenim putem, a ako mu na nešto nije dan odgovor,
dobit će ga naknadno.
Na pitanje vijećnika Ivana Rodeša, odgovara da ima mnogo kanala koji su neočišćeni,
pa treba napraviti plan da se očiste ti kanali, te bi se u Proračun za 2014. godinu to trebalo
staviti kao prioritet.
Na pitanje vijećnika Zvonka Šinceka, odgovara da smo početkom listopada mjeseca
poslali zahtjev Zavodu za zapošljavanje za nove ljude koji bi radili na javnim radovima u
zimskom razdoblju na području općine, no odgovor još nismo dobili, a prema njihovom
saznanju ni nećemo tako dugo dok se ne donese rebalans državnog proračuna. Na deponiji
rade četvorica koji su bili i prije, te Roman Štehec koji je na vagi. Njih smo morali ostaviti
zbog toga što na deponiji mora biti 24- satno dežurstvo. Sa njima je sklopljen ugovor o djelu.
Na pitanje predsjednika vijeća Stjepana Bistrovića, odgovara da se izgrađena kuća na
području Romskog naselja provjerava kod građevinske inspekcije. Upoznat je sa situacijom u
Dubravi Križovljanskoj, radi se o kućama koje se nalaze s lijeve strane ceste, a rješenje je da
se napravi upojni bunar.
Predsjednik vijeća zahvaljuje općinskom načelniku na odgovorima i nastavlja sjednicu
vijeća.
TOČKA 2.
PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 2. i otvara raspravu. Pošto se nitko ne javlja za raspravu
predsjednik vijeća daje Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica na usvajanje.
Predsjednik konstatira da je Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
prihvaćen jednoglasno.
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TOČKA 3.
PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 3. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko napominje da
u zapisniku nigdje ne piše da će se zaposliti jedna osoba na deponiji koja će vršiti nadzor nad
vaganjem kamiona, te treba dopisati da će Fond za zaštitu okoliša dodijelit novce Općini
Cestica za sanaciju deponije, te datum kada će se potpisati ugovor. Općinski načelnik
konstatira de je Ugovor sa Fondom potpisani i da očekujemo novac. Predsjednik vijeća govori
da će se provjeriti navodi vijećnika Karela Benka i ako nisu upisati u zapisnik dopisati. Nitko
se više ne javlja za raspravu. Predsjednik daje Zapisnik sa izvanredne sjednice Općinskog
vijeća Općine Cestica na usvajanje. Predsjednik vijeća konstatira da je Zapisnik sa izvanredne
sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica prihvaćen jednoglasno.
TOČKA 4.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA
2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 4. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko misli da nema
o čemu raspravljati pošto nije dobio sve izvještaje koje je tražio, odnosno zapisnike
povjerenstava koja su održala sastanke. Načelnik govori o tome kako je on sa nekim
povjerenstvima imao sastanke, te su zajedno usklađivali stavke u proračunu, tako da nije
potreban uvid u te zapisnike. Nadalje vijećnik Karel Benko govori o tome kako je bio prisutan
sastanku Povjerenstva za socijalnu skrb, te mora reći da je nezadovoljan sa spiskom ljudi koji
primaju pomoć za ogrjev, kojeg je dobio na uvid. Načelnik odgovara da je spisak sa ljudima
koji primaju pomoć za ogrjev dostavio Centar za socijalnu skrb iz Varaždina, a Varaždinska
županija je doznačila sredstva, dok je Općina Cestica samo posrednik između njih dvoje i
treba dostaviti njima izvješća da je novac doznačen osobama sa popisa. Ako netko ima
primjedbu onda tu primjedbu treba poslati u Centar za socijalnu skrb. Predsjednik vijeća
Stjepan Bistrović govori o tome kako je bio održan sastanak sa načelnikom, Ksenijom Borić,
Gabrielom Kos i Karelom Benko, te mu je bilo obećano da će dobiti traženi materijal kao bi
mogao održati sastanak, no kartici obveza nije dobio i nije održao sastanak. Nakon toga je
Jedinstvenom upravnom odjelu podnio prigovor, kojeg je također poslao u Ministarstvo
uprave, te sugerira svim ostalim vijećnicima da ako ne dobiju traženi odgovor neka postupe
isto ko i on. Pošto nisam dobio tražene kartice na uvid ne mogu glasati za Izmjene i dopune
proračuna. Načelnik odgovara da su dobili izvještaj za medije, stanje obveza za svaku godinu
pojedinačno, za studiju smo se dogovorili da će ići na slijedećem vijeću, što je sa iznosom od
50.000,00 kuna i 9.000,00 u Gospodarskoj zoni Otok Virje sam vam također objasnio. Još
jednom sad pred svima želim reći da dođete svi u općinu i pogledate sve kartice koja vas
zanimaju, ali se neće iznašati van iz općine. Predsjednik vijeća Stjepan Bistrović postavlja
pitanje načelniku kako je to moguće da je 9.500,00 kuna potrošeno, a također stoji i iznos od
50.000,00 kuna. Načelnik odgovara da rebalas proračuna nije stvarana potrošnja nego
korekcija, odnosno procjena iznosa. Nadalje predsjednik vijeća postavlja pitanje zašto se na tu
stavku stavilo tih 50.000,00 kuna, a znalo se da se neće utrošiti idući mjesec, te na što je
utrošeno 6.000,00 kuna. Načelnik odgovara da je taj iznos plaćen Miljenku Hip, koji je
održavao neobrađene površine u zoni (obrađivanje zemlje, oranje). Vijećnik Karel Benko
govori o tome kako je pismeno dobio odgovor na pitanje koliko je plaćena legalizacija i
izmjera općinske zgrade, te ga zanima da li će biti novaca i za ostale zgrade koje je općina
dala legalizirati i da li ljudi imaju novaca da plaćaju komunalni doprinos općini? Načelnik
odgovara da će se objekti postepeno legalizirati, bitno je bilo prvotno samo to da se na
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vrijeme predaju zahtjevi. Što se pak tiče komunalnog doprinosa, pravila su za sve ista, postoji
poček do godine dana, te mogućnost otplate na dvije godine, a sve to je državna odluka.
Predsjednik vijeća postavlja pitanje da li je izrada studije za geotermalne izvore bila odluka
vijeća? Načelnik odgovara da je studija naručena narudžbenicom u iznosu 69.990,00 kuna, a
sa PDV-om to iznosi 86.000,00 kuna, za što nije trebala biti odluka vijeća, te će se s tom
studijom kandidirati na Europski program. Predsjednik vijeća govori o tome da je praksa u
susjednim općinama da se o svim investicijama koje se planiraju u općini raspravlja na vijeću
o tome te se donesu smjernice za daljni razvoj, a također Ministarstvo uprave nalaže da vijeće
donaša takve smjernice. Načelnik odgovara da su Programi koji se donose uz Proračun općine
zvijezda vodilja za daljnji rad načelnika. Predsjednik vijeća govori o tome kako se malo
raspitivao po općinama i nije istina što načelnik govori, jer npr. Općina Maruševec ima
najmanje troškove čišćenja snijega, pokopa, imaju zaposlenog dimnjačara. Vijećnik Karel
Benko postavlja pitanje što je sa stipendijama, da li su dodijeljene i zašto vijeće ništa o tome
ne zna? Načelnik odgovara da su stipendije obrađene, donijet je zaključak, a ugovori će se
potpisivat 30. studenog 2013. godine. Postoji odluka o dodjeli stipendija, te se po toj odluci
stipendije ocjenjuju i rangiraju i nema potrebe da se nešto posebno na vijeću o tome
raspravlja. Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik daje Izmjene i dopune Proračuna
Općine Cestica za 2013. godinu na glasanje. Od 14 vijećnika, 7 je glasova za i 7 glasova
protiv. Predsjednik vijeća konstatira da Izmjene i dopune Proračuna Općine Cestica za 2013.
godinu nisu prihvaćene.
TOČKA 5.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA –
INVESTICIJE OPĆINE CESTICA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015.
Predsjednik prelazi na točku 5. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko govori o tome
kako je vidljivo da se investicije smanjuju iz godine u godinu te mu nije jasno kako će se onda
smanjiti dug Općine. Nitko se više je javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Izmjene i
dopune Plana razvojnih programa – investicija Općine Cestica za razdoblje 2013.-2015. na
glasanje. Od 14 nazočnih, 7 je glasova za i 7 glasova protiv. Predsjednik vijeća konstatira da
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – investicija Općine Cestica za razdoblje 2013.2015. nisu prihvaćene.
TOČKA 6.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2013.
GODINU
Predsjednik prelazi na točku 6. i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu, te
predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Cestica za 2013. godinu na glasanje. Od ukupno 14 vijećnika, 7 je glasalo
za, a 7 je glasalo protiv. Predsjednik vijeća konstatira da Izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2013. godinu nisu
prihvaćene.
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TOČKA 7.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 7. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko govori o tome
kako je za uređenje groblja bilo planirano 200.000,00 kuna, a ništa se nije napravilo. Načelnik
odgovara da to nije istina da se nije ništa napravilo, jedno su investicije, a drugo održavanje
groblja. Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik daje Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na glasanje. Od 14
vijećnika, 7 je glasalo za, a 7 protiv. Predsjednik vijeća konstatira da Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu nisu
prihvaćene.
TOČKA 8.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RAZVOJ
GOSPODARSTVA ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 8. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko govori da su ti
iznosi sramotni, te da bi se trebali povećati za milion kuna. Pošto se više nitko ne javlja za
raspravu, predsjednik vijeća zatvara raspravu te daje Izmjene i dopune Programa razvoj
gospodarstva za 2013. godinu na glasanje. Od ukupno 14 vijećnika, 7 je glasalo za, a 7 protiv.
Predsjednik vijeća konstatira da Izmjene i dopune Programa razvoj gospodarstva za 2013.
godinu nisu prihvaćene.
TOČKA 9.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA SPORT I
REKREACIJU ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 9. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko komentira da
su većina stavki u izmjenama i dopunama proračuna prekoračene. Nitko se više ne javlja za
raspravu. Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2013.
godinu na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 7 je glasalo za, a 7 protiv. Predsjednik vijeća
konstatira da Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2013. nisu prihvaćene.
TOČKA 10.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA RAZVOJ TURIZMA
ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 10. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko postavlja
pitanje koja firma je radila studiju, te želi da studiju dobi na uvid, a također i račun. Načelnik
odgovara da je studiju izradila firma Luketo d.o.o. iz Zagreba. Nitko se više ne javlja za
raspravu. Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2013.
godinu na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 7 je glasalo za, a 7 protiv. Predsjednik vijeća
konstatira da Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2013. nisu prihvaćene.

6

TOČKA 11.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA ODGOJNO
OBRAZOVNI SUSTAV ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 11. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko govori o
tome kako bi se za plaćanje smještaja djece u vrtiću trebali kao uvjet uzimati imovinska stanja
svake obitelji te bi tako svaki roditelj plaćao drugi iznos vrtića. Nadalje postavlja pitanje
koliko se plaća termin u dvorani, te kako se sredstva utrošena? Načelnik odgovara da dva
školska sata korištenja dvorane za ekipe s područja Općine Cestica koštaju 160,00 kuna, a
vanjski plaćaju 300,00 kn za dva školska sata, a u 2013. godini je prihod od dvorane bio
23.150,00 kn. Nadalje vijećnik Karel Benko postavlja pitanje kako su hiperaktivni mogli
dobiti prostorije u skloništu iza Osnovne škole? Načelnik odgovara da je u suradnji sa
Osnovnom školom Cestica dodijeljen prostor te da će se on koristiti na način da se u slučaju
potrebe može normalno koristiti kao sklonište. Marijan Obadić postavlja pitanje koliko
ukupno ima studenata na području Općine Cestica, te govori o tome da bi se o Odluci za
dodjelu stipendija studentima trebalo dobro razmisliti i omogućiti da svaki student dobije
pomoć, kao što to ima regulirano susjedna općina. Načelnik odgovara da na području Općine
Cestica ima oko 80-tak studenata, te da je to dobro razmišljanje, samo se moraju napraviti
izračuni da se vidi koliko bi to općina trebala izdvojiti novaca u Proračunu. Nitko se više ne
javlja za raspravu. Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni
sustav za 2013. godinu na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 7 je glasalo za, a 7 protiv.
Predsjednik vijeća konstatira da Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za
2013. nisu prihvaćene.
TOČKA 12.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA KULTURU,
INFORMIRANJE I UDRUGE GRAĐANA ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 12. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko komentira
kakve su to udruge koje za svoje potrebe daju zamolbe i uzimaju novac od općine. Tko želi
imati udrugu neka ju financira iz vlastitih sredstava. Predsjednik vijeća je pročitao koji su
iznosi utrošeni na medije do 26. studenog 2013. godine te daje sugestiju kada mu se pripreme
dokumenti koje je tražio neka se netko potpiše i neka se vidi da te to dokument Općine
Cestica. Vijećnik Karel Benko želi da mu se dostave svi ugovori sklopljeni sa medijima.
Pročelnica v.d. Gabriela Kos odgovara da su ugovori spremni te da će ih dobiti po završetku
sjednice. Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune
Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2013. godinu na glasanje. Od 14
prisutnih vijećnika, 7 je glasalo za, 6 protiv, a 1 je suzdržani. Predsjednik vijeća konstatira da
su Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2013. prihvaćene
većinom glasova.
TOČKA 13.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RAZVOJA
POLJOPRIVREDE ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 13. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko komentira da
je sramota da je za intelektualne usluge planiran tako mali iznos. Nadalje postavlja pitanje što
je sa siranom u Babincu? Načelnik mu odgovara da Općina Cestica nema ništa sa siranom,
niti je to općinsko zemljište, niti ju je općina gradila. Nitko se više ne javlja za raspravu.
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Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2013. godinu na
glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 7 je glasalo za, a 7 protiv. Predsjednik vijeća konstatira da
Izmjene i dopune Programa poljoprivrede za 2013. nisu prihvaćene.
TOČKA 14.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA
2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 14. i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2013. godinu na
glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 8 je glasalo za, a 6 protiv. Predsjednik vijeća konstatira da
su Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2013. prihvaćene većinom glasova.
TOČKA 15.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA I
CIVILNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 15. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko postavlja
pitanje da li u kapitalne donacije za nabavu opreme ulaze i stolice nabavljene za DVD
Gradišće, te na što je potrošen ostatak sredstava, također smatra da se s tim novcem trebalo
kupiti nešto što ima veze sa vatrogastvom, a ne stolice. Načelnik odgovara da kupnja stolica
ne ulazi u tu stavku, nego je prikazana drugdje. Od tih 173.000,00 kuna dana je donacija u
iznosu od 60.000,00 kuna za vozilo koje je kupilo DVD Lovrečan – Dubrava, a ostatak
sredstava se utrošio za interventna odjela. Vijećnik Marijan Obadić postavlja pitanje da li
civilna zaštita ima svoje prostorije i da li imaju opremu? Civilna zaštita je formirana po
nalogu obrane, a diže ih centar 112, prostorija nemaju kao ni opremu. Nitko se više ne javlja
za raspravu. Predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne
zaštite za 2013. godinu na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 12 je glasalo za, a 2 su
suzdržana. Predsjednik vijeća konstatira da su Izmjene i dopune Programa zaštite od požara i
civilne zaštite za 2013. prihvaćene većinom glasova.
TOČKA 16.
DONOŠENJE ODLUKE O IZDVAJANJU RADNE JEDINICE ''ČISTOĆA'' IZ
VARKOM D.D.
Predsjednik prelazi na točku 16. i daje riječ općinskom načelniku. Načelnik daje
objašnjene odluke, govori o tome kako je Općina Cestica jedna od 26 suvlasnika trgovačkog
društva Varkom d.d., a pošto je na snagu stupio novi Zakon o vodama koji za trgovačko
društvo nosi brojne promjene odnosno prilagodbe na daljnji razvoj društva, zakonom su
djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje izuzete iz oblasti komunalnog gospodarstva, a
to je ujedno i razlog zbog čega se donosi takva odluka. Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Karel Benko postavlja pitanje da li mi imamo udio 5%? Načelnik odgovara da smo
vlasnici udjela od 0.6 %, a u novom društvu ćemo imati isti udjel, samo što se jedan dio
kapitala izvaja u novu firmu. Nadalje vijećnik Karel Benko postavlja pitanje tko će dalje vršiti
odvoz komunalnog otpada? Načelnik odgovara da će ''Čistoća'' vršiti odvoz otpada, sve će
ostati kao i do sada. Vijećnik Marijan Obadić postavlja pitanje na koji način je uopće
dodijeljen taj dio Općini? Načelnik odgovara da je o tome odlučio arbitražni sud, a sve na
temelju prepumpnih stanica i ostale imovine odnosno vodovodne mreže na području jedinica
lokalnih samouprava, tko ih je imao više, dobio je viši postotak udjela. Nitko se više ne javlja
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za raspravu. Predsjednik vijeća daje Odluku o izdvajanju radne jedinice ''Čistoća'' iz Varkom
d.d. na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 14 ih je glasalo za. Predsjednik vijeća konstatira
da je Odluka o izdvajanju radne jedinice ''Čistoća'' iz Varkom d.d. prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 17.
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 17. i otvara raspravu. Vijećnik Karel Benko postavlja
pitanje kako je sad moguće da je zamjenik načelnika načelnik stožera? Načelnik odgovara da
je to zakonom određeno. Nitko se ne javlja za raspravu. Predsjednik vijeća daje Odluku o
imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica na glasanje. Od 14 prisutnih
vijećnika, 14 ih je glasalo za. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o imenovanju
članova stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 18.
DONOŠENJE ODLUKE O AŽURIRANJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 18. i otvara raspravu. Načelnik govori vijećnicima neka
otvore stranu 6. Plana i prekriže tablicu pod točkom 2.6. pošto tih ljudi više nema, a u gornju
rečenicu će se dodati da ''uključivanje Hrvatske vojske i Civilne zaštite vrši centar 112''.
Predsjednik vijeća predlaže da se na strani 8 u tabelu Objekti i prostori s povećanom
opasnošću od požara upišu i neki poljoprivredni objekti, pošto su oni također ugroženi, možda
više od drugih objekata, a to bi bili: Farma Šincek Zvonka, Jarnec, Bistrović, a nek se provjeri
da li ima još koja farma koja bi se upisala. Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik
vijeća daje Odluku o ažuriranju Plana zaštite od požara Općine Cestica sa dopunom na
glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 14 je glasalo za. Predsjednik vijeća konstatira da je
Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara Općine Cestica sa dopunom prihvaćena
jednoglasno.
TOČKA 19.
DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA U 2014. GODINI
Predsjednik prelazi na točku 19. i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Cestica u 2014. godini na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 14 je glasalo
za. Predsjednik vijeća konstatira da su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Cestica u 2014. godini prihvaćene jednoglasno.
TOČKA 20.
DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2013. GODINU
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Predsjednik prelazi na točku 20. i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica
za 2013. godinu na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 14 je glasalo za. Predsjednik vijeća
konstatira da je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica za
2013. godinu prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 21.
DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA –
KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKU DJELATNOST
Predsjednik prelazi na točku 21. i daje riječ općinskom načelniku. Načelnik govori o
tome kako općini ističe koncesija za dimnjačarsku službu, te je Jedinstveni upravni odjel
pokrenuo postupak koncesije za komunalnu djelatnost dimnjačarsku službu na području
Općine Cestica. Na temelju zaprimljenih ponuda, prihvaćena je bila ponuda firme Dimnjak
d.o.o. iz Varaždina, a Općinsko vijeće treba donijeti odluku o odabiru. Predsjednik vijeća
otvara raspravu. Predsjednik vijeća Stjepan Bistrović govori o tome kako je on bio inicijator
toga da se ne potpiše takva odluka, iz razloga što 10.000,00 kn ili 15.000,00 kn za koncesiju
godišnje za proračun općine ne znači ništa, ono što je bitno je razlika u cijeni između firme
Dimnjak d.o.o. i Valjak d.o.o.. Firma Dimnjak d.o.o. ima vidljivo veće cijene od firme Valjak
d.o.o., te smatram da se treba ponoviti koncesija te se umjesto kriterija najveća ponuđena
cijena koncesije treba staviti kriterij najniže cijene ponuđenih usluga. Također se treba
pripremiti Zaključak vijeća u kojem će načelnik biti zadužen za potpisivanje Aneksa ugovora
sa firmom Dimnjak d.o.o. na tri mjeseca dok se ne odabere novi koncesionar. Vijećnik
Marijan Obadić govori o tome kako bi svaka firma trebala dati očitovanje na koji način se
čiste dimnjaci, jer postoji razlika između plinskih dimnjaka i ovih na kruta goriva. Načelnik se
slaže sa prijedlozima. Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik vijeća daje Odluku o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija za dimnjačarsku djelatnost na glasanje. Od 14
prisutnih vijećnika, 1 je glasao za, 12 protiv i jedan suzdržani. Predsjednik vijeća konstatira da
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija za dimnjačarsku djelatnost nije
prihvaćena.
TOČKA 22.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA
ZA GOSPODARSTVO
Predsjednik prelazi na točku 22. i otvara raspravu. Predsjednik vijeća Stjepan
Bistrović objašnjava kako dosadašnji predsjednik radi obujma svog posla ne može obavljati
dužnost predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo te predlaže da novi predsjednik bude
gosp. Goran Slivar, a Miroslav Bogadi da bude član tog povjerenstva pošto je to bilo jedino
povjerenstvo sa parnim brojem članova. Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik
vijeća daje Odluku o izmjeni Odluke o izboru povjerenstva za gospodarstvo sa dopunom na
glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 13 je glasalo za, a 1 je suzdržani. Predsjednik vijeća
konstatira da je Odluka o izmjeni odluke o izboru povjerenstva za gospodarstvo prihvaćena
većinom glasova.
TOČKA 23.
DONOŠENJE ODLUKE O MJERILIMA, POSTUPKU I NAČINU
ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA
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Predsjednik prelazi na točku 23. i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Predsjednik vijeća daje Odluku o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina na glasanje. Od 14 prisutnih vijećnika, 14 je glasalo za. Predsjednik
vijeća konstatira da je Odluka o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade
vlasnicima nekretnina prihvaćena jednoglasno.
TOČKA 24.
DONOŠENJE ODLUKE O POSLOVIMA UTVRĐIVANJA, EVIDENTIRANJA,
NADZORA, NAPLATE I OVRHE RADI NAPLATE OPĆINSKIH POREZA U 2014.
Predsjednik prelazi na zadnju točku dnevnog reda, točku 24. i otvara raspravu.
Načelnik govori o tome kako nas je država na neki način prisilila da lokalna samouprava to
uvede te da spomenute poslove odrađuje porezna uprava. Vijećnik Karel Benko postavlja
pitanje da li je moguće da ako neka firma s područja općine nema mogućnost da plati
dugovanje prema poreznoj, da općina intervenira prema fini kako ne bi dobili ovrhu. Načelnik
odgovara da smo mogli prije otpisivat dugovanja, dok sada to više nije moguće. Nitko se više
ne javlja za raspravu. Predsjednik vijeća daje Odluku o poslovima utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2014. godini na glasanje. Od 14
prisutnih vijećnika, 14 je glasalo za. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o poslovima
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2014.
godini prihvaćena jednoglasno.
Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na dolasku.
Predsjednik zatvara 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica.
Sjednica završila u 20,35 sati.

ZAPISNIČAR:
Gabriela Kos
Predsjednik Općinskog vijeća:
Stjepan Bistrović
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