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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

Općinsko vijeće 

 

 

KLASA: 024-01/23-01/02 

URBROJ: 2109/19-01-23-2 

Vratišinec, 20.03.2023. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 20. ožujka 2023. 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: 024-01/23-01/02, URBROJ: 2109/19-01-23-1 od dana 

15. ožujka 2023. godine. 

 

Prisutni vijećnici: Milena Granatir, Mario Nemec, Vlatka Žganec, Biljana Bečirović, 

Biserka Tarandek, Štefanija Jambrošić i Zdravko Mlinarić  

 

Odsutni vijećnici: Antonija Šoltić i Kristian Pleša, opravdali odsutnost 

 

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 – Mateja Bel 

Ispred Međimurskih novina – Božena Malekoci Oletić 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec gđa. Milena Granatir srdačno 

pozdravlja poštovane vijećnike, općinskog načelnika Mihaela Grbavca, djelatnice JUO, te 

predstavnike medija. Obavještava da su se vijećnici gđa. Antonija Šoltić i gdin. Kristian 

Pleša opravdali za izostanak na sjednici.  Otvara 12. sjednicu Općinskog vijeća te čita 

Dnevni red. Slijedi prihvaćanje Dnevnog reda i zapisnika iz 11. sjednice.  

 

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

 

1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu  

2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2022. godinu 

3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vratišinec za 2022. godinu 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za područje 

Općine Vratišinec u 2022. godini 
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5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. 

godine 

6. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu 

7. Godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2022. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Vratišinec 

za 2022.godinu 

9. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec za 

2022. godinu 

10. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2022. godinu 

11. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora 

12. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti 

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji ošasne imovine 

14. Odluka o potpisivanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova u komunalnim 

djelatnostima i javnim uslugama 

15. Odluka o ustrojstvu zajedničkog komunalnog redarstva 

16. Izvještaj Murs-Ekom d.o.o. o radu za 2022.godinu 

17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vratišinec za razdoblje 2018.-

2023.g., za 2022. godinu 

18. Strateški razvojni plan Općine Vratišinec za razdoblje od 2023. do 2029.godine 

19. 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 12. 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 11. sjednice Općinskog vijeća. Vijećnica Biserka Tarandek pozdravlja sve 

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

iz zapisnika s 11. sjednice s traženom dopunom 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 otvara Aktualni sat.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ te postavlja pitanje predsjednici OV-a po 

čijem nalogu i zašto je tražila očitovanje od Povjerenstva za sukob interesa dana 09.01., ako je 

općinsko vijeće donijelo predmetnu odluku na prethodnoj sjednici u 12.mj, te zbog čega je to 

bilo potrebno. 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir govori da je to traženo po službenoj 

dužnosti, na što se pročelnica Emina Belić javlja za riječ te pojašnjava kako se sve odluke 

općinskog vijeća moraju slati na uvid nadležnim ministarstvima odnosno tijelima tako da se ta 

odluka koja je donesena slala Povjerenstvu o sukobu interesa na uvid, odnosno nadzor, kako 

se i po zakonu mora. Vijećnica Biserka Tarandek dalje govori kako joj to nije jasno zašto se 

na uvid tražilo od Povjerenstva, a ne od Ministarstva uprave za zakonitosti, da joj je to novo  i 

pita po kojem je to zakonu i po kojoj izmjeni zakona, na što pročelnica Emina Belić 

odgovara da je to u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je 
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izmijenjen 2020.g., dakle na uvid direktno tijelu koje je nadležno za tu odluku, kao što na 

primjer odluke vezane uz Savjet mladih moramo slati na Središnji državni ured za 

demografiju i mlade, šalju se odluke i Ministarstvima, ali koje se uže specificirane onda idu 

direktno nadležnim tijelima, tako da smo načelnikove putne slali Ministarstvu oni bi po 

službenoj dužnosti poslali Povjerenstvu za sukob interesa, kad smo imali nadzor sve je to 

provjereno i bilo je u redu 

Vijećnica Biserka Tarandek kaže da je po onom nalazu nadzora bilo dosta toga što je 

protekom vremena spašeno određenih situacija, ali nećemo sad ulaziti u to, traži pročelnicu na 

to vijećničko pitanje pismeni odgovor zakon koji je nalaže to da se to šalje na Povjerenstvo za 

sukob interesa jer njoj to nema logike, iznenađena je time. Pročelnica Emina Belić potvrđuje 

da će vijećnica Biserka Tarandek dobiti odgovor na postavljeno pitanje. Nadalje, ima još na 

tragu sukoba interesa pitanje za načelnika vezano uz članstvo u školskom odboru, obzirom da 

se ne plaća nikakva naknada i škola se očitovala o tome, ali ju zanima eventualni sukob 

interesa načelnika kao zapovjednika DVD-a, iako zna da je već na početku mandata tražio 

očitovanje, ali smatra kako on sam sebi donosi financijska sredstva u Proračunu i sam sebi 

kao zapovjednik polaže račune financijskim izvješćem, te dali je u međuvremenu nešto po 

tome pitanju tražio očitovanje od Povjerenstva o sukobu interesa da se to raščisti do kraja.  

Načelnik Mihael Grbavec sve pozdravlja te se očitovao da dobro zna da je tražio očitovanje i 

da zna da u tom očitovanju piše da nije u sukobu interesa, a kao zapovjednik ne raspolaže sa 

financijama jer zapovjedništvo nema veze sa financijama već sa operativom, natjecanjima i 

tome sličnom, a za financije je zadužen predsjednik koji je odgovoran za sve financije prema 

općini. Zaključuje kao što je već i svima rekao na prvoj sjednici on je i zapovjednik DVD-a i 

načelnik općine i kao što je bilo u očitovanju Povjerenstva nije u sukobu interesa, te ne vidi 

razlog zbog čega bi sad bio u sukobu interesa ako tad nije bio. Vijećnica Biserka Tarandek 

ponovo se uključuje s pitanjem tko njima kao DVD-u Vratišinec određuje financijska sredstva 

koja su u Proračunu, te smatra da on kao načelnik sam sebi određuje svotu novaca koju će 

dodijeliti DVD-u. Načelnik Mihael Grbavec ponavlja kako prema mišljenju Povjerenstva o 

sukobu interesa nema sukoba interesa, a iznos financijskih sredstva se zna da je zakonski 

određeno koliko prema Proračunu se izdvaja za DVD-e te da on nije potpisnik i općine i 

DVD-a jer je za financije DVD-a zadužen predsjednik DVD-a. Što se pak tiče školskog 

odbora, on je član bio prije nego je bio načelnik, te je nakon mišljenja povjerenstva da je u 

sukobu interesa zatražio razrješenje od župana Međimurske županije, a to što je potrajalo to 6 

mjeseci nije on kriv, a za to vrijeme nije ni odlazio na sjednice školskog odbora tako da tu ni 

ne vidi neki veći problem. Osnivač škole je županija, a ne općina i upućuje da i ona sama to 

zna obzirom da je i ona članica školskog odbora, iako ni ona po zakonu isto tako ne bi trebala 

biti, na što vijećnica Biserka Tarandek odgovara da misli da je to njegovo mišljenje, a isto 

tako može zatražiti mišljenje, kao i on, no misli da tu nije ništa sporno. Načelnik Mihael 

Grbavec odgovara kako on neće zatražiti mišljenje Povjerenstva. 

 

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

točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 1. 

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vratišine za 2022.godinu 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir ukratko pročita važnije stavke iz izvješća 

te govori kako svatko ima pred sobom sve specificirano te otvara raspravu.  

 

Za riječ se javlja vijećnica Biserka Tarandek te daje kratki osvrt na izvješće, kaže da se ide 

puževim koracima, dakle polako krećemo ali ne dovoljno. Govori kako se ide utabanom 

stazom i premalim koracima, preslabom ambicijom te da ju žalosti to jer je mislila da će to 
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sve krenuti pozitivnije, agresivnije…a potpuno je ista priča kao i ranije, više se troši nego 

ulaže, velike su stavke na hladnom pogonu, još je uvijek veći nego su investicije, zaostajemo, 

nemamo razvoja, tek nakon 10 godina ćemo imati pješačku stazu na glavnoj ulici Dr. Vinka 

Žganca, a trebali smo to imati prije najmanje 10 godina. Čita još neke stavke iz proračuna 

koje su premašene te kaže da ju to kao dugogodišnju vijećnicu žalosti to. Zaključuje da nije 

napravljen neki odmak od prijašnje politike, već se samo nastavlja istim putem, racionalnije bi 

se trebalo trošiti i naprosto je mali višak, a puno toga još treba napraviti te ona jednostavno ne 

može dignuti ruku za to godišnje izvješće. Kaže još da tko je analizirao taj završni račun vidi 

da ima još puno toga za izgraditi i napraviti, a nema dovoljno nema novaca za to. 

Načelnik Mihael Grbavec se uključuje u raspravu i zahvaljuje vijećnici na mišljenju. 

Konstatira kako bi i on bio sretan da je tih skoro milijun kuna za zatezne kamate utrošeno na 

bolji način, za staze i ceste no situacija je takva bila da se to trebalo riješiti. Ukazuje na to da 

taj hladni pogon koji vijećnica toliko spominje je samo 7%, a može biti do 20% što znači da 

to ne drži vodu kako se previše troši na hladni pogon. Vezano na pitanja koja je postavila 

pristupom informacija  govori joj kako su isto tako više puta upozorili da kao vijećnica 

postavi pitanja na vijeću ili da direktno dođe u Jedinstveni upravni odjel pa se joj objasni, 

jedno od toga su bile te kamate i koji iznos je točno isplaćen te je to isplaćeno i što se tiče toga 

to je gotovo. Nadalje za putne troškove 2 kn/km, isto tako što je u proračunu je njegovo pravo 

za službene prijevoze jer se zna da općina nema službeno vozilo, kao što su i imale djelatnice  

općine pravo na putne troškove za odlaske na predavanja za javnu nabavu. Što se tiče 

intelektualnih usluga objašnjava na što se sve odnose te usluge – ugovor o djelu za održavanje 

društvenog doma u Gornjem Kraljevcu, a drugi dio za planiranje prostora odnosno košnje i 

malčiranja za koje Murs-ekom niije imao ugovorene radove, troškovi odvjetnika 74 tisuće 

kuna koji nam je bio potreban za rješavanje sudske sporove, imovinskopravne odnose, ošasne 

imovine i sl., geodetski poslovi – za izmjere, tu je uključena i pješačka staza Dr. Vinka 

Žganca, i nastavak kod Kitroa, dio ulice Brodec, u Gornjem Kraljevcu, objave u Službenom 

glasniku Međimurske Županije…to izgleda puno no to su sve stavke koje su potrebne za 

dokumentacije, za prijave projekta. Zaključuje kako se puno stvari nije napravilo, a dalje se 

treba napraviti, čeka nas izgradnja vrtića za koji smo primili ugovor za preko 4 milijuna kuna, 

a to je iznos koji nikad prije nismo od nikog dobili.  

Vijećnica Biserka Tarandek komentira kako ona ništa ne misli krivo, samo govori na što se 

sve troši, a velike investicije su pred općinom. Zanima je još u kojoj je fazi projekt za 

sportsku dvoranu, na što načelnik Mihael Grbavec odgovara kako će Županija kao osnivač 

Osnovne škole Vratišinec prijaviti projekt dogradnje škole i školske dvorane.  

Vijećnica Biserka Tarandek konstatira da to znači da smo ponovo na početku, da je prijašnji 

projekt sportske dvorane bačen novac i da to to o čemu ona govori.  

 

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

glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2022.godinu 

koje je usvojeno sa 5 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 
 

TOČKA 2. 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2022. godinu 

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ i postavlja pitanje dali je za rekonstrukciju 

spomenika Dr. Vinka Žganca sve Županija financirala ili?  

Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako je Županija sufinancirala u iznosu od 20 tisuća 

kuna, dakle općina je financirala veću vrijednost. Vijećnica Biserka Tarandek prihvaća 

odgovor te nadalje ima primjedbu odnosno izjavljuje da ima još jednu degresiju koja se 
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odnosi na to da je za dom u Gornjem Kraljevcu utrošen velik iznos, dok je u Vratišincu 

nabavljena samo suđerica za 4 tisuće kuna. Načelnik Mihael Grbavec pojašnjava kako se 

prethodnih godina više ulagalo u dom kulture u Vratišincu, pa je onda bio red na Gornji 

Kraljevec, a ujedno je i za sanaciju društvenog doma u Gornjem Kraljevcu Međimurska 

županija donirala 120 tisuća kuna.  

 

Predsjednica zatvara raspravu te je glasovanjem donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec 

za 2022. godinu sa 6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vratišinec za 2022. godinu  

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu. 

Vijećnica Biserka Tarandek govori kako je utrošeno još 124 tisuće kuna na sanaciju kod NK 

Napredka i Močile, a donesena je odluka o zabrani odvoza smeća na odlagalište „Močile“. 

Načelnik Mihael Grbavec uključuje se u raspravu te govori kako je to svijest građana te da 

se s tom odlukom i tom sanacijom opet poduzele mjere kako bi se to završilo, postavljene su 

table, napravljen je hupser kako bi se spriječio prilaz odlagalištu. Ukazuje na to da je i bio 

inspektor na uvidu odlagališta „Močila“ te se složio da je stanje zadovoljavajuće.  

Predsjednica OV-a Milena Granatir se uključuje u raspravu i kaže da se bez obzira na Odluku 

o zabrani odvoza smeća godinama i dalje vozilo tamo smeće, a sad nakon sanacije se donekle 

dovelo u red i stalo se s odvozom smeća.  

 

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

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vratišinec za 2022. godinu usvojen sa 6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 

„SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 4. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za 

područje Općine Vratišinec u 2022.godini 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir govori da je sve u materijalima objašnjeno 

te otvara raspravu. 

 

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi, športu i udrugama za područje Općine Vratišinec u 2022. godini  usvojen je 

jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 5. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 

2022.godine 

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ kako ima par pitanja za načelnika, sve je više-

manje u Proračunu no zanima je vezano za Školsku ulicu, obzirom da je s jedne strane 

napravljen potporni zidić, što je sa drugom stranom gdje je dječje igralište, kaže kako nije 

građevinar no misli da bi radi sigurnosti i tamo bilo potrebno ili što je mišljenje struke?  
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Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako s druge strane nema urušavanja te je blaža kosina 

koja nije dirana tokom radova, kao s strane kod privatne parcele gdje su bili radovi. Nadalje 

obzirom da se planira dogradnja škole i športske dvorane, ako bude provedbom tog projekta 

prema mišljenju struke potrebno to napraviti onda će se tada.  

Vijećnicu Biserku Tarandek zanima još koja je to grijalica u Domu kulture na koju se 

utrošilo 12 tisuća kuna, pa joj načelnik Mihael Grbavec objašnjava kako se taj trošak odnosi 

na led panele u dvorani Doma kulture, a mala grijalica je kupljena u wc jer tamo do sada nije 

bilo nikakve grijalice, te vijećnica Biserka Tarandek prihvaća objašnjenje.  

Predsjednica OV-a zatvara raspravu. 

 

Bez daljnje rasprave Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za 

razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine usvojen je sa 6 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 6. 

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022.godinu    

 

Predsjednica Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo.  

 

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za 2022.godinu usvojen je sa 6 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 7. 

Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2022. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir ukazuje na to da su svi u materijalima dobili prikazano 

slikovno i pismeno izvješće Savjeta mladih te otvara raspravu.  

 

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine 

Vratišinec za 2022. godinu usvojen je sa 6 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 8. 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Vratišinec 

za 2022. godinu  

 

Predsjednica Milena Granatir govori kako je iz materijala vidljivo kako su prirodne 

nepogode na našem području bile mraz, suša i tuča te otvara raspravu.  

 

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda Općine Vratišinec za 2022. godinu usvojen je jednoglasno sa 7 

glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 
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TOČKA 9. 

Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec za 

2022. godinu  

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu. 

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o primjeni agrotehničkih 

mjera na području Općine Vratišinec za 2022. godinu usvojen je s 6 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 10. 

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Vratišinec za 2022. godinu 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Bez rasprave donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i 

stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

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

„PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 11. 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora  

 

Predsjednica Milena Granatir predlaže za predsjednika Kvakan Andriju, a za članove 

Nemec Maria i Granatir Milenu. Otvara raspravu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ s pitanjem zbog čega taj prijedlog nisu 

vijećnici dobili u materijalima, te joj predsjednica OV-a Milena Granatir objašnjava da je to 

njihov prijedlog ispred kluba vijećnika HNS-a i Nezavisne liste Matija Posavec. Pojašnjava 

još kako predsjednik Etičkog odbora ne smije biti vijećnik, a članovi mogu biti. Drugih 

prijedloga nije bilo.  

Nakon kratke rasprave Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora  s 

predloženim osobama usvojeno je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽANI“. 

 

TOČKA 12. 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti 

 

Predsjednica Milena Granatir ispred kluba vijećnika HNS-a i Nezavisne liste Matija 

Posavec predlaže za predsjednika Srpak Ivana, a za članove Bečirović Biljanu, Zdravka 

Mlinarić, Antoniju Šoltić i Štefaniju Jambrošić. Otvara raspravu. Drugih prijedloga nije bilo. 

Bez rasprave Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti s predloženim 

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

 

TOČKA 13. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji ošasne imovine 

 

Predsjednica Milena Granatir pojašnjava da se tu radi o nekretnini u Gornjem Kraljevcu 

koju je općina dobila ošasnom imovinom, te je sad u vlasništvu Općine Vratišinec 1/1. Otvara 

raspravu.  

Bez rasprave Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji ošasne imovine usvojena je 

jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 
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TOČKA 14. 

Odluka o potpisivanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova u komunalnim 

djelatnostima i javnim uslugama 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu. 

 

Bez rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir daje Odluku o potpisivanju Sporazuma 

o zajedničkom obavljanju poslova u komunalnim djelatnostima i javnim uslugama na 

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

„SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 15. 

Odluka o ustrojstvu zajedničkog komunalnog redarstva  

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 

 

Bez rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir Odluku o ustrojstvu zajedničkog 

komunalnog redarstva te je ona usvojena jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 

„SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 16. 

Izvještaj Murs-ekom-a d.o.o. o radu za 2022.  godinu 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir govori kako je u izvještaju sve prikazano te da je 

postotak domaćinstva obuhvaćenih organiziranim odvozom komunalnog otpada 82,17 %. 

Otvara raspravu.  

 

Bez rasprave Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu MURS-EKOM-a d.o.o. za 

2022.godinu usvojen je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 17. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vratišinec za razdoblje 2018.-

2023.g., za 2022. godinu 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

 

Bez rasprave predsjednica OV-a Milena Granatir Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vratišinec  za razdoblje 2018.-2023. 

godine za 2022. godinu daje na glasanje te je usvojen jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 18. 

Strateški razvojni plan Općine Vratišinec za razdoblje od 2023. do 2029. godine 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir govori kako su svi vijećnici mogli pogledati navedeni 

dokument, a mogu i još pogledati ako još netko od vijećnika želi pogledati. To je dokument 

koji Općina mora imati, a potreban je i za prijave projekata.  

Vijećnik Mario Nemec javio se za riječ te ukazuje na to kako je malo nezgodno u radno 

vrijeme doći pogledati dokument, te pita dali se to može dobiti na e-mail, na što se za riječ 

javila pročelnica Emina Belić koja potvrđuje kako taj dokument imamo u pdf formatu pa se 

može proslijediti vijećnicima na e-mail.  
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U raspravu se uključuje i vijećnik Zdravko Mlinarić kako bi možda bilo dobro taj dokument 

staviti na web stranicu općine i zanima ga tko je izvođač i koliki je bio trošak? 

Predsjednica OV-a Milena Granatir moli Jedinstveni upravni odjel da navedeni dokument 

proslijedi svim vijećnicima, a načelnik Mihael Grbavec odgovara na pitanje da je dokument 

izrađivala tvrtka BDC d.o.o. te je plaćen 20 tisuća kuna plus PDV.  

Nakon kratke rasprave usvojena je Zaključak o usvajanju Strateškog razvojnog plana Općine 

Vratišinec za razdoblje od 2023. do 2029. godine jednoglasno s 7 glasova „ZA“, 0 

„PROTIV“, 0 „SUZDRŽAN“. 

 

TOČKA 19. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica OV-a Milena Granatir otvara raspravu.  

Vijećnik Zdravko Mlinarić javio se za riječ s pohvalom Savjeta mladih koji pomažu radu 

načelnika i uvijek su jako vrijedni pa ih je želio javno pohvaliti, ako je to dovoljno.  

Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir također pohvaljuje rad Savjeta mladih i 

govori kako dobar dio nose na svojim leđima što se tiče organizacije i puno pomažu.  

Vijećnica Biserka Tarandek javlja se za riječ te kaže da ima par kratkih pitanja koja se 

odnose vezano uz problem kod starijih osoba za besplatan prijevoz što nema prijevoznih linija 

za vrijeme školskih praznika, pa ako se može to nekako riješiti. Nadalje na groblju moli ako 

se može pošljunčati put do groblja od strane Gornjeg Kraljevca i postavlja još pitanje za ulicu 

Gmajna dali stvarno neka kućanstva tamo nemaju napravljenu kanalizaciju.  

Za riječ se javio vijećnik Zdravko Mlinarić te objašnjava kako je u ulici Gmajna napravljena 

sekundarna kanalizacija  i da pred svakom kućom mora biti priključak, ali on nije doveden u 

dvorište jer to trebaju napraviti mještani. Vijećnicu Biserku Tarandek još zanima što je sa 

Školskom ulicom, u kojoj je to fazi što se tiče kanalizacije. Načelnik Mihael Grbavec javlja 

se za riječ te govori kako je točno da je u ulici Gmajna kanalizacija napravljena do međe, 

znači ne do kuće u dvorište. Nadalje kaže da nije baš siguran što se može riješiti što se tiče 

autobusne linije, ali svakako vozi i vlak. U nastavku pojašnjava što se pak tiče Aglomeracije 

Mursko Središće, tu se čeka još samo sanacija ceste, a za produžetak kanalizacije u Školskoj 

ulici u suradnji s Međimurskim vodama prijavljuje se na Nacionalni plan oporavka, projekt je 

napravljen, čim budu odobrena sredstva krenut će se dalje. Vezano uz cijeli projekt 

kanalizacije krajem 3. mjeseca pročistač ide u probni rad, koji će trajati 6 mjeseci te ako bude 

sve u redu krajem godine bi trebalo krenuti priključivanje kućanstva. Vijećnica Biserka 

Tarandek postavlja pitanje dali se može otvoriti voda na groblju, na što načelnik Mihael 

Grbavec odgovara da će do vikenda biti otvorena, ali i kako se može koristiti voda iz bunara. 

Nastavlja s informacijama koji će biti iznosi sufinanciranja udrugama, te napominje kako se 1 

udruga nije ni prijavila na javni poziv, točnije Udruga mladih, kao što i nisu opravdali 

sredstva za projekte iz 2022.g. Govori kako ne zna što se desilo s njima, probat će ih pozvati 

na sastanak i potaknuti ih za daljnju suradnju. Obavještava sve kako je donesena Odluka o 

jednokratnim pomoćima umirovljenicima povodom uskršnjih blagdana te da smo samo 

zaokružili iznose u eurima – 40 eura i 27 eura, a podjela bonova će biti od 27.03.-31.03.2023. 

od 9-13 h pa ujedno i moli svi prenesu informaciju starijima kako nitko ne bi ostao bez bona.  

 

Predsjednica vijeća Milena Granatir zatvara sjednicu i zahvaljuje se svima na prisutnosti i 

ažurnosti.  

 

SJEDNICA ZAVRŠILA U 19:04 h. 

 

       ZAPISNIČARKA:                                                                        PREDSJEDNICA:  

          Deana Leko                            Milena Granatir 


