REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA
KLASA: 021-05/14-01/
URBROJ: 2186/03-02-14-1
Cestica, 21.11.2014.
ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica održane dana 21. studenog 2014.
godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.
PRISUTNI VIJEĆNICI: Tomislav Lazar, Ivan Rodeš, Denis Kotolenko, Ivan Hohnjec,
Snježana Juričinec, Barbara Antolić Vupora, Gordana Kos Kolar, Darko Majhen, Šincek
Zvonko, Benko Karel, Hip Vlado, Stjepan Bistrović
ODSUTNI: Slivar Goran, Miro Mikec, Marijan Obadić
OSTALI PRISUTNI: Mirko Korotaj, Žarko Rodeš, Ksenija Borić, Josip Borak
ZAPISNIČAR: Gabriela Kos
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Predsjednik) otvara
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica, pozdravlja sve prisutne vijećnike i ostale
prisutne. Konstatira da je na sjednici prisutno 12 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3. Donošenje Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. g.,
- Prijedlog Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2015-2017.
- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za
2015. godinu,
- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa razvoja gospodarstva za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za sport i rekreaciju za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za odgojno obrazovni sustav za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za razvoj turizma za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Plana asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine
Cestica u razdoblju od 2014. – 2017. godine,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Plana izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže na
području Općine Cestica u razdoblju od 2014. – 2017. godine,
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni 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
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Cestica
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Cestica
AKTUALNI SAT
PITANJA:
Predsjednik navodi da je na redu aktualni sat, te vijećnici mogu postavljati pitanja
općinskom načelniku.
Vijećnik Vlado Hip postavlja pitanje zašto su stali radovi na zatvaranju odlagališta
otpada u Gornjem Vratnu?
Vijećnik Šincek Zvonko postavlja pitanje koliko je koštao meni po osobi za Dan
općine i da li se može organizirati nogometni turnir za djecu u sportskoj dvorani?
Vijećnik Karel Benko postavlja pitanje koliki je dug Općine do dana održavanja
sjednice vijeća, koliki je prihod od legalizacije i u što će se taj iznos utrošiti te da li je Općina
plaćala legalizaciju za sportske objekte i društvene/vatrogasne domove na našem području?
Vijećnik Ivan Hohnjec postavlja pitanje da li poljoprivredni objekti i energetska polja
plaćaju komunalnu naknadu te komentira rad ophodarske službe i smatra da se to ne obavlja
dobro iz razloga što postoje nekoliko potencijalnih klizišta koja bi da se na vrijeme uoče
mogla biti sanirana sa relativno malo novčanih sredstava, a li ne, to se tek rješava kad su u
pitanju veliki iznosi. Također je bilo rečeno da će se raditi tepisi u naselju Jarki, a tek je
napravljeno nekih 120 m!?
Vijećnik Stjepan Bistrović postavlja pitanje što se dešava sa poljoprivrednim
zemljištem koje je u vlasništvu države, zašto se s time toliko odugovlači? Svašta se govorilo
da je to iz razloga što su polja obrasla korovom, ali on zna da to nije istina, službe u Općini
Cestica nisu na vrijeme odrađivale stvari. Što se dešava sa zaštićenom kulturnom baštinom parkom u Križovljangradu, naime park se devastira i što se poduzima u vezi toga? Već sam u
nekoliko navrata tražio razdjel Općinskog vijeća u Proračunu – kome se isplaćivalo i za što?
Kada će se realizirati prijedlozi Mjesnog odbora Gornje Vratno kao što su izgradnja dječjeg
igrališta?
Vijećnica Barbara Antolić Vupora postavlja pitanje u kojoj je fazi zaštićeni park
Križovljangrad jer znamo da se nešto po tom pitanju radi?
Predsjednik vijeća Tomislav Lazar postavlja pitanje odnosno traži da se pošalje upit
Varkomu kada će se zamijeniti azbestne cijevi u Velikom Lovrečanu i koliko takvih cijevi
ima na području općine Cestica?

ODGOVORI:
Nakon postavljenih pitanja predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku.
Načelnik pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na pitanjima, te počinje sa odgovorima.
Na pitanje vijećnika Vlade Hipa odgovara da postoje problemi sa izvođačem radova
koji se ne pojavljuje na odlagalištu otpada Gornje Vratno te je dobio rok do 15. studenog
2014. godine da započne sa radovima, ali ni to nije ispoštovao, niti se ne javlja na telefon tako
da ćemo raskinut ugovor s njim. Odlagalište otpada je zatvoreno s datumom 30.09.2014.
godine.
Na pitanje vijećnika Zvonka Šinceka odgovara da je meni po osobi za Dan općine bio
35,00 kuna, a što se tiče dječjeg nogometnog turnira može se organizirati u prosincu mjesecu
kroz subotu i nedjelju, ali neka to bude dogovor između predsjednika povjerenstva i njega ko
organizatora.
Na pitanje vijećnika Karela Benka odgovara da se dug s 10.000.000,00 smanjio na
7.650.000,00 tisuća što je trenutno stanje, a računi će još dolaziti do kraja godine tako da nije
to konačan iznos. Koncem veljače će biti na sjednici vijeća završni račun s obvezama pa će se
točno znati ti podaci. Općina plaća legalizaciju objekata koji glase na Općinu Cestica, a to su
sportski objekti i svlačionice, dok su dobrovoljna vatrogasna društva vlasnici njihovih
objekata te im Općina pomaže s donacijama.
Na pitanje vijećnika Ivana Hohnjeca odgovara da u našoj dosadašnjoj odluci nisu bili
zaduženi poljoprivredni objekti i energetska polja, ali na slijedećoj sjednici vijeća će se
predložit nova odluka ili izmjena i dopuna postojeće odluke. Što se tiče ophodarske službe
istina je da kontrolira nepravilnosti na državnoj cesti, a trebali bi kontrolirati županijske i
lokane ceste dok nerazvrstane ne moraju. Slaže se s time da se ih upozori na neke
nepravilnosti. Načelnik također govori o tome kako se u zadnje četiri godine napravilo dosta
tepiha, na području mjesnog odbora Jarki samo jedan, ali planiran je sastanak sa ŽUC-om pa
će se o tome raspravljati.
Na pitanje vijećnika Stjepana Bistrovića odgovara kako su službe u Jedinstvenom
upravnom odjelu sve na vrijeme poslale i odradile, službe u Agenciji su nakon toga dostavile
popis čestica koje mogu ići u zakup, a one čestice na kojima su putem arkoda vidjeli da nešto
nije u redu da su obrasle korovom ili nešto drugo rekli su da će formirat komisiju koja će
obići teren, ali se do danas nisu pojavili, a poslali smo im već tri požurnice. Što se pak tiče
dvorca i parka Križovljangrad, mi smo u nekoliko navrata zvali i inspekciju i ljude iz
Ministarstva poljoprivrede, komunalni redar je obilazio teren i slao slike, svi su bili dobro
upoznati s tim u kakvom je stanju imanje Križovljangrad no inspekcijski nadzor je uvijek dao
nalaz da je sve u najboljem redu, tako da u nama nije bio problem i ne znam tko i što iza toga
stoji. Što se tiče projekata Mjesnog odbora Gornje Vratno moram priznati da nisam ništa
dobio na pismeno, rekao sam da to riješite, da zatražite projekte odnosno ponude te da nam ih
dostavite, do sada sam jednino vidio ponudu za prostorije DVD-a Gornje Vratno.
Na pitanje vijećnice Barbare Antolić Vupora odgovara da se na perivoju
Križovljangrad radi te da je gđa. Alenka Car iz Varaždinske županije osoba s kojom smo
razradili tu temu izrade dokumentacije i PGP podloge koja je i napravljena. Kroz dva mjeseca
ćemo vam prezentirat taj projekt.
Na pitanje predsjednika vijeća Tomislava Lazara odgovara da su prilikom provođenja
projekta betermenta zamijenjene azbestne cijevi sve do Brezja Dravskog (do Rima), a dalje su
azbestne cijevi. Pošto ionako ima zakazani sastanak u Varkomu postavit će to pitanje.
Predsjednik vijeća zahvaljuje općinskom načelniku na odgovorima i nastavlja sjednicu
vijeća.

TOČKA 2.
PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 2. i otvara raspravu. Vijećnik Benko Karel se javlja za
riječ i govori o ugovoru koji je potpisan sa Poljoprivrednim proizvođačem Emilom
Kotolenkom iz Babinca odnosno govori o Odluci vijeća koja je donijeta u srpnju mjesecu
2014. godine, a što nema nikakve veze s usvajanjem zapisnika, te ga predsjednik vijeća
prekida u daljnjem iznošenju.
Pošto se nitko više ne javlja za raspravu predsjednik vijeća daje Zapisnik sa 11.
sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica na usvajanje. Od 12 prisutnih vijećnika, 9 vijećnika
glasa za, 1 protiv i 2 su suzdržana. Predsjednik konstatira da je Zapisnik sa 11. sjednice
Općinskog vijeća Općine Cestica prihvaćen većinom glasova.
TOČKA 3.
DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA 2015. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU SA PROGRAMIMA
Predsjednik prelazi na točku 3. i otvara raspravu. Vijećnik Stjepan Bistrović
komentira da je konstrukcija Proračuna identična kao i od prošlog, da je općenito situacija u
Republici Hrvatskoj loša no u Općini Cestica se čini idealna. Vijećnik Benko Karel se javlja
za riječ te govori da su rashodi za zaposlene veći nego prošle godine i nije mu jasno kako, a
donijeta je odluka o smanjenju od 15%. Nadalje govori o tome kako mu nije jasno na koji
način će se smanjiti dug? Da li će se općine ukinuti? Ako općina nema novaca neka ništa ne
radi. U proračunu je svaka stavka povećana, a najviše ona gdje su udruge.
Nitko se više ne javlja za raspravu. Predsjednik daje Proračun Općine Cestica za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa programima na glasanje. Od ukupno 12
vijećnika, 9 glasa za, 1 protiv i 2 su suzdržana. Predsjednik vijeća konstatira da je Proračun
Općine Cestica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa programima
prihvaćen većinom glasova.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE CESTICA
ZA 2015. GODINU
Predsjednik prelazi na točku 4. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o Izvršavanju
Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu na glasanje. Od ukupno 12 vijećnika, 9 glasa za, 1
protiv i 2 su suzdržana. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o Izvršavanju Proračuna
Općine Cestica za 2015. godinu prihvaćena većinom glasova.
TOČKA 5.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA U RAZDOBLJU OD 2014.-2017.
Predsjednik prelazi na točku 5. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune Plana
asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica u razdoblju od 2014.-2017. na
glasanje. Od ukupno 12 vijećnika, 9 glasa za, 1 protiv i 2 su suzdržana. Predsjednik vijeća

konstatira da su Izmjene i dopune Plana asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine
Cestica u razdoblju od 2014.-2017. prihvaćene većinom glasova.
TOČKA 6.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA IZGRADNJE I
REKONSTRUKCIJE VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA U
RAZDOBLJU OD 2014.-2017.
Predsjednik prelazi na točku 6. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Izmjene i dopune plana
izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže na području Općine Cestica u razdoblju od 2014.2017. na glasanje. Od ukupno 12 vijećnika, 9 glasa za, 1 protiv i 2 su suzdržana. Predsjednik
vijeća konstatira da su Izmjene i dopune plana izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže na
području Općine Cestica u razdoblju od 2014.-2017. prihvaćene većinom glasova.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI 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 7. , daje riječ pročelnici JUO-a koja je objasnila točku i
otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o izmjeni i dopuni
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 na
glasanje. Od ukupno 12 vijećnika, 11 glasa za i 1 je suzdržani. Predsjednik vijeća konstatira
da je Odluka o izmjeni i dopuni 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 prihvaćena većinom glasova.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 8., daje riječ pročelnici JUO-a koja je objasnila točku i
otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, predsjednik vijeća daje Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Cestica na glasanje. Od ukupno 12 vijećnika, svi vijećnici glasaju za.
Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine
Cestica Odluka prihvaćena jednoglasno.

TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE CESTICA
Predsjednik prelazi na točku 9. i otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik vijeća daje Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica na glasanje. Od ukupno 12
vijećnika, 10 glasa za i 2 su suzdržana. Predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjeni i
dopuni Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica prihvaćena
većinom glasova.
Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na dolasku i daje riječ općinskom načelniku koji
obavještava vijećnike da smo dobili isplaćena sredstva za program Europske unije - Ipard I –
6 dionica nerazvrstanih cesta i to u iznosu od 1.736.438,05 kn.
Predsjednik zatvara 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica.
Sjednica završila u 20,05 sati.

ZAPISNIČAR:
Gabriela Kos
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Lazar

