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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/06 

URBROJ: 2109/19-01-22-3 

Vratišinec, 21.12.2022. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 20. prosinca 2022. 

godine u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s početkom u 

18:00 sati. 

 

Sjednicu je sazvala i otvorila predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec, gđa. Milena 

Granatir, pozivom KLASA: 024-01/22-01/06, URBROJ: 2109/19-01-22-2 od dana 15. 

prosinca 2022. godine. 

 

Prisutni vijećnici: Milena Granatir, Biserka Tarandek, Mario Nemec, Vlatka Žganec, 

Biljana Bečirović,  Zdravko Mlinarić i Štefanija Jambrošić 

 

Odsutni vijećnici: Antonija Šoltić i Kristian Pleša, opravdali nedolazak 

 

Ostali prisutni: 

Mihael Grbavec (načelnik), Emina Belić ( pročelnica), Deana Leko (referentica za opće i 

upravne poslove te poslove vijeća) i Magdalena Šoltić (računovodstvena referentica) 

 

Predstavnici medija: 

Ispred Lista Međimurje - Dragutin Kliček 

Ispred Međimurskih novina – Božena Malekoci Oletić 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec gđa. Milena Granatir pozdravlja 

poštovane vijećnike i otvara 11. sjednicu OV-a. Srdačno pozdravlja općinskog načelnika 

Mihaela Grbavca, djelatnice JUO, te predstavnika medija. Obavještava da su se vijećnici 

gđa. Antonija Šoltić i gdin. Kristian Pleša opravdali za izostanak na sjednici. Utvrđuje da je 

na sjednici prisutno 7 vijećnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec, dakle imamo kvorum i 

možemo početi s poslom. Pozdravlja i gđu. Malekoci Oletić ispred Međimurskih novina 

koja se naknadno pridružila sjednici. Slijedi prihvaćanje Dnevnog reda i zapisnika iz 10. 

sjednice.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Milena Granatir predlaže sljedeći Dnevni red: 

 

1. Proračun Općine Vratišinec za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vratišinec za 2023. godinu 
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3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Općine 

Vratišinec za 2023. godinu 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2023. 

godinu 

5. Program financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2023. godinu 

6. Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu 

7. Socijalni program Općine Vratišinec za 2023. godinu 

8. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vratišinec za 2023. godinu 

9. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

10. Civilna zaštita 

a) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2023. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2022. godinu 

11. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u području prirodnih nepogoda 

za 2023. godinu 

12. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2023. 

godinu 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Vratišinec 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s 

područja Općine Vratišinec u dječjim vrtićima 

15. Odluka o davanju stanova u najam 

16. Odluka o visini cijene najma stana u vlasništvu Općine Vratišinec na adresi Školska 

ulica 2, Vratišinec 

17. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi 

18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima iz 

radnog odnosa dužnosnika Općine Vratišinec 

19. Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana Savjeta mladih 

Općine Vratišinec za 2023. godinu 

20. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

 

Nakon pročitanog predloženog dnevnog reda, predsjednica otvara raspravu, rasprave tj. 

izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo te je dnevni red za 11. sjednicu usvojen 

JEDNOGLASNO sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

Nakon usvojenog dnevnog reda, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu po Izvodu iz 

zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća. Vijećnica Biserka Tarandek lijepo pozdravlja sve 

prisutne i traži dopune te nakon toga predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvod 

iz zapisnika s 10. sjednice s traženim dopunama te je isti usvojen JEDNOGLASNO sa 7 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 
 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara aktualni sat. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir prva postavlja pitanje načelniku Mihaelu 

Grbavcu, obzirom da je dočekan završetak radova na pješačko-biciklističkoj stazi Remis- 

Gornji Kraljevec kolika je mogućnost da ta cesta bude označena crtom po sredini i odvojena 

staza ili to još nije mogućnost?  
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Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako su radovi u visokoj fazi, pred završetkom izvršeno 

je grubo proširenje ceste. Nakon što se cesta kompletno asfaltira moglo bi se iscrtati, mada ta 

cesta nije u nadležnosti općine već Županijske uprave za ceste, staza bude sigurno odvojena 

linijom od ceste, uvjeren je da će se izvršiti iscrtavanje kad to vremenski uvjeti dozvole jer 

trenutno firma Crtorad koja to radi ne izvršava radove iscrtavanja zbog nepovoljnih 

vremenskih uvjeta.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i obraća se načelniku, obzirom da vidi da je 

parkiralište završeno, asfaltirano je, te je ta 1. faza gotova postavlja pitanje koliko je to 

kvadrata, po troškovniku je to 8 parkirnih mjesta, a iznos iz troškovnika od 455 tisuća kuna 

joj se čini preveliki iznos za tih 8 mjesta, obzirom da si je načelnik za manji iznos napravio 

kuću, jest da je cijena materijala i svega porasla. Zanima ju je li to cifra koja je stvarno 

potrošena, odnosno koliko su konačni troškovi? 

Na pitanje joj načelnik Mihael Grbavec odgovara kako je bila provedena javna nabava, 

prijavila su se dva ponuditelja od kojih je bio izabran povoljniji, a ponuda je i bila ispod nego 

što je bilo raspisano u javnoj nabavi. Pojašnjava da tu nisu uključeni samo troškovi koji su 

vidljivi, već je napravljena i kanalizacija, slivnici, priprema za rasvjetu, priprema za jarbole za 

zastave, zamijenjene cijevi za magistralni vod, širina parkirališnih mjesta je prema propisima, 

mjesto za invalide… Napominje da se bude cijela vizura promijenila, kuća u cvijeću je 

maknuta, puno toga još nije vidljivo. Što se pak tiče njegove kuće, bio bi sretan da je mogao 

kuću napraviti za tih 455 tisuća kuna, ali to baš nije tako, tako bi si svi gradili nove kuće, ne 

zna kako je to mogla povezati. Još jednom napominje da su radovi napravljeni prema javnoj 

nabavi, nije još sve završeno, nemamo još završno izvješće, ali imamo nadzor radova i vjeruje 

da je sve u skladu s javnom nabavom i sve je u skladu s pravilima struke.  

Vijećnica Biserka Tarandek ponovno postavlja pitanje koliko je to kvadrata, načelnik 

odgovara da ne zna napamet točan podatak, na što ona odgovara u redu, da je djelomično 

zadovoljna odgovorom te de se ona koristi javnim podacima, što se tiče radova i što se tiče 

njegove imovinske kartice, bez obzira na to što je tu napravljena i kanalizacija svakako smatra 

da je  to pozamašna cifra za te radove.  

Načelnik Mihael Grbavec odgovara da taj iznos ne stoji u njegovoj imovinskoj kartici, te da 

je tamo naveden stambeni kredit,  a ne da je kuća napravljena za 455 tisuća kuna. 

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja drugo pitanje načelniku: koja je namjena nekretnine 

koja se kupila od tvrtke Interijera Leško u stečaju, prošlo je već godinu dana, 70 tisuća je 

potrošeno. 

Načelnik Mihael Grbavec očitovao se da će ta nekretnina ići na prodaju kad se steknu uvjeti 

za to, kao što je svima poznato trenutno se koristi kao skladište Tegre za vrijeme radova 

aglomeracije, a nakon završetka radova i nakon odluke vijeća o prodaji nekretnina će ići na 

prodaju. Njegova želja bi bila da se ista proda nekom poduzetniku za gospodarsku namjenu, 

isto kao što je prodana i ona nekretnina preko tako će i ova naći svoga kupca , bilo bi super  

da se stvori neka mini zona.  

Vijećnica Biserka Tarandek prema tome zaključuje ako je dobro shvatila nekretnina se 

planira prodati, pa koja je onda bila namjena i zbog čega se kupovala ta nekretnina? 

Vijećnik Zdravko Mlinarić uključuje se u raspravu i nadovezuje da je on u vrijeme svog 

mandata načelnika napravio postupak za kupnju te nekretnine jer bez tih dviju parcela općina 

ne bi imala ulaz u industrijsku zonu.  

Vijećnica Biserka Tarandek konstatira da općina još nije ni dobila zemljište od Ministarstva 

državne imovine, te ju zanima da li imamo zainteresiranih poduzetnika za industrijsku zonu i 

koliko? 

Načelnik Mihael Grbavec govori da kao što se zna još nisu stvoreni svi uvjeti, općina još 

nije dobila od države najveću parcelu pa bi bilo krajnje neozbiljno nuditi poduzetnicima nešto 

što još nemamo, ali da se od industrijske zone ne odustaje, imali smo već upite. Prema 

procjeni vrijednost prije spomenute nekretnine je 30-40 tisuća eura, stoga će ista biti prodana 
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za više nego je kupljena i smatra da to nije bačen novac, već ovim putem i poziva 

zainteresirane poduzetnike da se jave. 

Vijećnica Biserka Tarandek još zahvaljuje što je maknuta kućica i interesira ju kamo je 

maknuta na što načelnik Mihael Grbavec odgovara kako je u suradnji sa školom preseljena 

kod područne škole Gornji Kraljevec, kao što je i bila prva namjena kućice, a koristit će se 

kao skladište odnosno što im je već potrebno.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir zahvaljuje na pitanjima i prelazi na 1. 

točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 1. 

Proračun Općine Vratišinec za 2023. godinu s projekcijama za 2024.g. i 

2025.godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir pojašnjava da je Proračun prikazan u 

općem dijelu u kunama i eurima na početku, a dalje samo u valuti euro. Čita prihode i 

rashode, višak, manjak i ostale stavke te otvara raspravu.  

Za riječ se javlja vijećnica Biserka Tarandek ispred kluba vijećnika SDP-a i govori da su 

oni poslali prijedloge za Proračun i u roku su to dostavili, ali ne vide da se bilo što na te 

prijedloge mijenjalo i to uvrstilo u Proračun.  

Predsjednica OV-a Milena Granatir ukazuje na to da je obaviještena da su poslali 

prijedloge te da su isti proslijeđeni načelniku čiji i jest prijedlog Proračuna pa moli da 

načelnik obrazloži. 

Načelnik Mihael Grbavec se očitovao da su to prijedlozi na Proračun nakon što je već 

Proračun bio napravljen, zaključeno je da na proračunu nije potrebno povećavati ili smanjivati 

stavke zato jer se to radi na Rebalansima, više od 70% tih prijedloga je bilo da se povećaju 

odnosno smanje te stavke koje su već ionako uvrštene u Proračun, a ostale koje se ne zovu 

kako ste vi predlagali su uvrštene u Proračun pod drugim imenom pa može pojasniti ako je 

nešto potrebno. Vijećnicu Biserku Tarandek zanima gdje je stavka energetski dodatak koji su 

oni predložili, na što načelnik Mihael Grbavec pojašnjava da ta stavka nije posebno uvrštena, 

da imaju božićnice i uskrsnice te da oni nisu predložili iznos, nego povećanje stavke, na što 

ona konstatira da su oni predložili povećanje ukupnog iznosa, a ona bi na vijeću dala 

obrazloženje i očekivala je da će ju netko kontaktirati za dodatna objašnjenja, ali očito nije 

njihov prijedlog uvršten kao ni prijedlog za memorijalni centar dr. Vinku Žgancu, a općina 

ima nekretnine na kojima bi se to moglo napraviti, dali je to problem bio projekt uvrstiti u 

Proračun kako bi se mogli javljati na natječaje, ako nemamo određen projekt u Proračunu ne 

možete se ni javiti na natječaj, te se iskreno nadala da će barem taj projekt biti uvršten u 

Proračun.  

Načelnik Mihael Grbavec izjavljuje da to nije točno te ju upućuje kako je i ona sama bila na 

obljetnici smrti dr. Vinka Žganca gdje se i ispred unuka dr. Vinka Žganca i župana 

razgovaralo o toj temi, naravno da se planira napraviti memorijalni centar. Obzirom da se 

planira izgradnja vrtića i kad se vrtić preseli otvorit će se mjesto za memorijalni centar u 

zgradi stare škole, dakle samo se drukčije zove zgrada koja je u planu za tu namjenu. 

Vijećnica Biserka Tarandek još komentira kako općina ima i nekretninu pokraj općine od 

Leškija od ošasne imovine koja se isto može iskoristiti, no načelnik pojašnjava da se na tu 

nekretninu upisala Croatia banka jer je dug od ošasne imovine koji je ostao veći nego 

vrijednost te nekretnine. Vijećnica Biserka Tarandek ponavlja da se jednostavno njihovi 

prijedlozi ne prihvaćaju, na što načelnik odgovara da to nije neprihvaćanje nego se to u 

Proračunu drugačije zove i da nije sve tako jednostavno, već za memorijalni centar treba 

osloboditi zgradu, nabaviti eksponate itd…što se pak tiče energetskog dodatka napominje da 

Općina Vratišinec ima gotovo najveći prag kao uvjet za dobivanje božićnice i uskrsnice, uveli 
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su se i bonovi za osobe starije od 60.g.,a koji nemaju nikakva primanja, trenutno se iznos ne 

može povećati, socijalno pokrivamo koliko možemo, čak i više od toga, Proračun ne smije biti 

samo socijalni već mora biti i razvojni.  

Vijećnica Biserka Tarandek zahvaljuje na odgovoru te ju zanima još zbog čega ima pozicija 

videonadzora? 

Načelnik Mihael Grbavec očitovao se da je to zbog ponašanja osoba i osiguranja imovine, 

planira se postaviti videonadzor na novo dječje igralište, na groblju zbog učestalih krađa i 

stavljanja smeća pored praznih kontejnera, kod društvenog doma u Gornjem Kraljevcu, 

nogometno igralište, glavno raskrižje itd. 

U raspravu se uključuje vijećnica Vlatka Žganec s pozitivnom reakcijom kako podržava 

videonadzor na javnim mjestima i kako zna da je npr. u Podturnu na groblju videonadzor bio 

vrlo koristan zbog određenih situacija.  

Vijećnica Biljana Bečirović također podržava videonadzor na javnom prostoru i smatra da to 

može samo pomoći, na što se još načelnik Mihael Grbavec nadovezuje kako se na NK 

“Sokolu“ već pokazalo jako dobrim kao i primjer da se na parkiralištu ispred trgovine desilo 

da se oštetilo vozilo i vozač je otišao, na što su se pregledale snimke i utvrđeno je tko je 

napravio štetu na drugom vozilu.  

Vijećnica Biserka Tarandek postavlja sljedeće pitanje, na što se odnosi 26 tisuća eura 

izmjera objekata na području dijela općine Vratišinec – atlas 14 – za komunalnu naknadu, dali 

imamo toliko novih objekata koji nisu izmjereni te joj načelnik Mihael Grbavec pojašnjava 

da se to više odnosi na dosad izgrađene objekte, a da je cilj da se plaća komunalna naknada za 

stvarno stanje izgrađenih objekata, prema pilot projektu koji je bio pokrenut u suradnji s 

Hrvatskim vodama pokazao se dobar rezultat jer je bilo povećanje komunalne naknade za 

preko 100% te ako budu i oni za daljnju suradnju projekt će se nastaviti.  

Vijećnicu Biserku Tarandek nadalje zanima dali je u Proračunu obuhvaćena i pješačka staza 

u ulici Marof? 

Načelnik Mihael Grbavec pojasnio je da je sada dogovoreno sufinanciranje za pješačku 

stazu u ulici dr. Vinka Žganca, ulicu Marof u Gornjem Kraljevcu te ulicu Brodec u 

Vratišincu, a realno je da se za ulicu Marof naprave projekti i budu spremni za sljedeće 

razdoblje, svakako se planira. Vijećnica Biserka Tarandek na to zaključuje da to neće biti u 

2023.g. i sad znači da je prioritet Gornji Kraljevec Marof, a ne Vratišinec… 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir zahvaljuje i zatvara raspravu te daje na 

glasovanje Proračun Općine Vratišinec za 2023. godinu s projekcijama za 2024.g. i 

2025.g. koji je usvojene sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 
 

TOČKA 2. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vratišinec za 2023. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i postavlja pitanje dali prema točci 9. – 

zaduženje znači da se u 2023.g. mislimo zadužiti?  

Načelnik Mihael Grbavec izjavljuje da bi bio sretan da svi ti projekti prođu i da se zadužimo 

pa da napravimo sve te projekte.  

 

Predsjednica zatvara raspravu te daje na glasovanje Odluku o izvršavanju Proračuna 

Općine Vratišinec za 2023.godinu koja je usvojena sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“. 
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TOČKA 3. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2023. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu. 

Predsjednica Milena Granatir zatvara raspravu i ovu točku daje na glasanje te je Program 

gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 

2023. godinu usvojen sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 4. 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec 

za 2023. godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu. 

 

Bez rasprave Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2023. godinu usvojen je sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 5. 

Program financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2023. godinu  

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir otvara raspravu.  

Predsjednica zatvara raspravu. 

 

Bez rasprave Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2023. godinu usvojen je sa 

6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 6. 

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo.  

 

Bez rasprave Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu usvojen je sa 6 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 7. 

Socijalni program Općine Vratišinec za 2023. godinu   

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

 

Bez rasprave Socijalni program Općine Vratišinec za 2023. godinu usvojen je sa 6 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 8. 

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vratišinec za 2023. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

 



 7 

Bez rasprave Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vratišinec za 2023. godinu usvojen 

jednoglasno  sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 9. 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. 

Bez rasprave Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu usvojen 

jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 10. 

Civilna zaštita  

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu. Napominje kako se točka 10. 

Dnevnog reda Civilna zaštita sastoji od dvije točke stoga se za svaku točku zasebno glasa.  

Bez rasprave usvojen je Plan razvoja civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 

2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

Bez rasprave usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Vratišinec za 2022. godinu jednoglasno  sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 11. 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u području prirodnih nepogoda 

za 2023. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

Bez rasprave Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Vratišinec u području 

prirodnih nepogoda za 2023. godinu usvojena je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“, 0 „SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 12. 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2023. 

godinu 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

Bez rasprave Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Vratišinec za 2023. godinu usvojen je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 13. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Vratišinec  

 

Predsjednica Milena Granatir pojašnjava da se tu radi o novitetu da će se na kućnom pragu 

sad skupljati i staklo i granje 12 m³.  Otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek moli načelnika ako može malo pojasniti dali se umanjuju neki 

iznosi prema prethodnima, što je novina u novoj odluci? 
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Načelnik Mihael Grbavec govori kako je novo to što se sad prikuplja i staklo na kućnom 

pragu, granje 2 puta 12 m³, povećanje cijene usluge za 5% svima, sve je u obrazloženju 

odluke.  

Vijećnica Vlatka Žganec javlja se za riječ s pitanjem zašto se kod nas plaća više nego u 

Podturnu jer ona ima i tamo nekretninu pa manje plaća uslugu odvoza smeća, na što joj 

načelnik odgovara kako je razlika samo u tome za staklo, a sve ostalo bi trebalo biti isto.  

 

Bez daljnje rasprave Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i pružanju javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vratišinec usvojena je s 5 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“, 2 „SUZDRŽANA“. 

 

TOČKA 14. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s 

područja Općine Vratišinec u dječjim vrtićima 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir zamolila je načelnika neka obrazloži ovu odluku.  

Načelnik Mihael Grbavec objašnjava da se ove promjene baziraju prema ekonomskoj cijeni 

vrtića u Vratišincu, bilo je povećanje cijene, a za jaslice se vodimo prema cijeni jaslica vrtića 

u Murskom Središću, poludnevnog programa nema, to se samo korigiralo zbog valute eura.  

Sufinanciranje je povećano te ono sad iznosi za poludnevni boravak djece u vrtiću 75 eura, za 

cjelodnevni 115 eura te za jaslice 155 eura.  

Vijećnicu Biserku Tarandek zanima koliko je točno povećanje i koliko je točno djece u 

vrtićima, te joj načelnik Mihael Grbavec odgovara da je 18 djece u vrtiću u Vratišincu, a 

ostali svugdje te da pokušavaju da što više djece dođe u Vratišinec, da se socijaliziraju s 

djecom s kojima će i ići kasnije u školu.  

Vijećnica Vlatka Žganec javlja se za riječ s isprikom vezano na točku 13. kako je provjerila 

iznos usluge odvoza smeća te je iznos odvoza isti kao i kod nekretnine koju ima u Podturnu, 

razlika je bila u tome što je kod kuće dala jednu kantu više.  

 

Nakon kratke rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir daje Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine 

Vratišinec u dječjim vrtićima na glasanje te je ona usvojena jednoglasno sa 6 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 

 

Vijećnica Štefanija Jambrošić izašla je u 18:54 i vratila se u 18:55 h.  

 

TOČKA 15. 

Odluka o davanju stanova u najam 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ s izjavom da je to sad prva odluka kojom se 

uopće definira odluka o najmu stana u Vratišincu.  

Načelnik Mihael Grbavec to potvrđuje i objašnjava da je jedini stan koji općina ima u 

školskoj zgradi, to je stan broj 5.  

Bez daljnje rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir Odluku o davanju stanova u 

najam daje na glasanje te je ona usvojena jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽAN“. 
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TOČKA 16. 

Odluka o visini cijene najma stana u vlasništvu Općine Vratišinec na adresi Školska 

ulica 2, Vratišinec 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Načelnik Mihael Grbavec javlja se za riječ te govori kako je crta za cijenu prazna kako bi 

vijeće odredilo cijenu po kojoj se bude navedeni stan iznajmljivao. Napominje kako je do 

sada bila cijena 9,00 kn/m², a cijena najma doktoru i pošti je 11,40 kn/ m². Govori i kako je u 

razgovoru sa stanarkom zaključio da je i ona očekivala da će doći do povećanja cijene najma 

obzirom da se u posljednje vrijeme puno uložilo u povećanje kvalitete stana, te je nedugo i 

promijenjena stolarija na cijelog zgradi, a ima se u planu i nova fasada u čemu će i općina 

sudjelovati. Vijećnica Biserka Tarandek se uključuje s komentarom da obzirom na uložena 

sredstva to je sad uredan stan.  

Nakon kratke rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir daje prijedlog odluke s cijenom 

najma od 11,40 kn/m² odnosno prema fiksnom tečaju konverzije 1,51 €/m²  na glasanje te je 

Odluka o visini cijene najma stana u vlasništvu Općine Vratišinec na adresi Školska 

ulica 2, Vratišinec usvojena jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 17. 

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi  

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek konstatira da obzirom da u Gornjem Kraljevcu nije bilo 

komasacije, to nije bilo riješeno pa je to sada odluka da se to sad zavede u zemljišne knjige.  

Načelnik Mihael Grbavec pojašnjava kako su bile naručene izmjere, javni poziv je bio u 

medijima, nije bilo nikakvih negativnih reakcija mještana te nitko nije oštećen i sve se tijekom 

izmjere odmah rješavalo s vlasnicima susjednih zemljišta uz ceste.  

 

Nakon zatvaranja rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir Odluku o proglašenju 

statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi daje na glasanje te je ona 

usvojena jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 18. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima iz 

radnog odnosa dužnosnika Općine Vratišinec 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir objašnjava da ovom odlukom načelnik u skladu sa 

zakonom dobiva naknadu prijevoza na posao i troškove prehrane. Otvara raspravu. 

Vijećnicu Biserku Tarandek zanima dali se to sad radi o nekakvim izmjenama ili je i bivši 

načelnik imao pravo na to?   

Za riječ se javila pročelnica Emina Belić koja pojašnjava da se u Zakonu proširilo pravo na 

naknadu prijevoza na posao i troškovi prehrane dužnosnicima dok npr. i dalje nemaju pravo 

na božićnice, regrese, dar djeci, te se ujedno i povećao iznos naknade za troškove prijevoza na 

3,00 kn/km. Napominje da bivši načelnik nije imao ta prava, da se njemu isplaćivalo samo za 

korištenje automobila u službene svrhe.  

 

Bez daljnje rasprave Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadama te 

ostalim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Vratišinec usvojena je sa 6 glasova 

„ZA“, 0 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“. 
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TOČKA 19. 

Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana Savjeta mladih 

Općine Vratišinec za 2023.g. 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskog plana 

Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2023.g. usvojen je sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 

1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 20. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Štefanija Jambrošić javila se za riječ te pohvaljuje Savjet mladih te im čestita na 

ustrajnosti i uspjehu u radu te očekuje daljnju suradnju. Ujedno i koristi priliku te svima 

podjeljuje pozivnice na priredbu KUU “Društvo žena Gornji Kraljevec“ „Božić u srcu“.  

Vijećnica Biserka Tarandek odmah se ispričava na nedolasku jer neće biti kod kuće. 

Nastavlja s pitanjem načelniku vezano uz iznajmljivanje dvorane, da je bilo velikih kritika 

mještana pa je zanima u čemu je bio problem? U raspravu se uključuje i vijećnica Biljana 

Bečirović vezano na istu temu, dali je bilo nešto devastirano?  

Načelnik Mihael Grbavec se očitovao kako je dotična gospođa iznajmila prostor, uredno je 

podnijela zahtjev kao mještanka Vratišinca, platili su, bilo je bučno susjedima, žalili su se na 

izbor glazbe i osobe koju su bili u dvorani, jedan čovjek je pao i došla je hitna, ali to se dešava 

i drugdje, ostalo je sve vraćeno u prvobitno stanje, u ponedjeljak su došli ponovo počistiti i 

ostalo je sve bez ikakve štete. Naglašava kako mu ne pada na pamet nikoga diskriminirati, to 

su sad mještani Vratišinca te je bitno samo da je sve vraćeno u prvobitno stanje.  

Vijećnica Biserka Tarandek slaže se s načelnikom, prije svega trebamo biti tolerantni.  

Vijećnica Vlatka Žganec nadovezuje se na sve kako je zato dobro da bude što više 

videonadzora na javnim mjestima i da su takva vremena, da je to sasvim u redu. 

Predsjednica OV-a Milena Granatir u svoje ime i u ime Mjesnog odbora Gornji Kraljevec 

svima želi puno zdravlja, uspjeha, toleranciju, suradnju, veselje u nadolazećim blagdanima i 

novoj godini.  

Načelnik Mihael Grbavec pridružuje se čestitkama, naglašava da smo na vrijeme riješili ovu 

sjednicu da budemo dalje na miru s našim obiteljima što i je najvažnije u ovo doba.  Želi 

svima puno sreće, zdravlja i puno novaca da se može puno toga napraviti te da se ponovo 

ovdje sastanemo, zahvaljuje se službenicama općine na suradnji i što ga prate u radu kako bi 

bio što uspješniji u planovima. Poziva sve prisutne da se nakon sjednice podruže uz prigodan 

domjenak.  

Svi vijećnici si međusobno još požele sve najbolje za blagdane te u novoj 2023.godini.  

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir zatvara sjednicu i zahvaljuje. 

 

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 19:17 h. 

 

 

 

       ZAPISNIČARKA:                                                                        PREDSJEDNICA:  

          Deana Leko                            Milena Granatir 

 

                 


