
PRIOPĆENJE 
25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE DOMAŠINEC, održana 23.11.2012. godine 
 

 
DNEVNI RED: 

 
 

1.  Upoznavanje s prijedlogom Detaljnog plana uređenja  
1. Mješovite i centralne zone u Domašincu, 
2. Stambeno poslovne zone u Turčišću 

 
Izrađivač detaljnih planova, tvrtka ARHITEKT ATELJE d.o.o. iz Čakovca, gosp 
Armin Sovar,  koji za Općinu Domašinec izrađuje dva detaljna plana, vijećnicima 
Općinskog vijeća Općine Domašinec obrazložio je grafičke prikaze planova s 
namjenom zemljišta, potrebnom komunalnom infrastrukturom i daljnjim radnjama koje 
je potrebno provesti da bi planovi mogli biti doneseni. 
Javni uvid moguće je izvršiti u prostorijama Općine Domašinec od 23.11.2012. do 
22.12.2012. godine u radnom vremenu ureda Općine Domašinec od 7 do 15 sati. 
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 14.12.2012. godine u 
vijećnici Općinskog vijeća Općine Dmašinec s početkom u 10,00 sati. 
 
 

2.  Donošenje Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području 
Općine Domašinec. 
 
Nakon rasprave jednoglasno je donijeta Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan 
prodavaonica na području Općine Domašinec. 
 
Ovom Odlukom uređuje se prodaja roba i /ili usluga na malo izvan prodavaonica, te se 
određuje način prodaje i mjesta na području Općine Domašinec na kojima se može 
obavljati prodaja.  
Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu obavljati pravne i fizičke osobe 
registrirane za obavljanje te djelatnosti, na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Domašinec izdanog u skladu s ovom Odlukom, a obuhvaća: 
 

1. prigodnu prodaju (sajmovi, proštenja, izložbe, manifestacije, blagdani i sl.), 
2. prodaju na štandovima i klupama izvan tržnica – sajam, 
3. prodaju iz kioska, 
4. pokretnu prodaju i  
5. postavljanje zabavnog park. 

 
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u zahtjevu je dužan navesti: 

• osnovne podatke o podnositelju,  
• robu koju će prodavati i način na koji će je prodavati,  
• površinu gdje će je prodavati i koju će zauzeti,  

te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje 
djelatnosti. 
 
 

3.  Donošenje Odluke o prodaji zemljišta, 
 
Nakon rasprave s jednim suzdržanim glasom donijeta je Odluke o prodaji zemljišta. 
 
 Općina Domašinec temeljem ove Odluke prodaje svoje zemljište upisano u z.k.ul.br. 
1182 k.o. Turčišće: 
 



• čestica br. 222/5/1/1/1/2/4 od 138 m2, identična k.č.br. 605/2, površine 138 m2, livada, 
• čestica br. 222/5/1/1/1/2/3 od 453 m2, identična k.č.br. 2057/26, površine 453 m2, 

livada, 
• čestica br. 222/5/1/1/1/2/2 od 618 m2, identična k.č.br. 7/23, površine 618 m2, livada, 

 
 Gore navedene čestice nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja 
Domašinec, te se smatraju građevinskim zemljištem. 
 Zemljište se prodaje putem javnog natječaja za prodaju nekretnina koji objavljuje 
općinski načelnik. 
 Početna cijena za zemljište iz članka 1. ove Odluke iznosi 30,00 kn/m2, odnosno 
ukupno za čestice iz članka 1. ove Odluke, 36.270,00 kuna. 
 
 

4.  Aktualni sat 
 
INFORMACIJE – IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA: 

 
I. 

Na prethodnoj sjednici izvijestio sam vijećnike da raspisan je natječaj za izvođenje 
radova na rekonstrukciji javne rasvjete Domašinec – Turčišće. 
Na raspisani otvoreni postupak javne nabave zaprimili smo dvije ponude od dvije 
zajednice ponuditelja: 
 

1. 

ZAJEDNICA PONUDITELJA: 
1. GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 
10360 Sesvete 
2. ROTOR d.o.o., Ulica Hrvatskog proljeća 
10,  
43000 Bjelovar 

442.542,38 

2. 

 
ZAJEDNICA PONUDITELJA: 
1. E.G.S. ELEKTROGRADITELJSTVO 
d.o.o., A. Fortisa 10, 10090 Zagreb 
2. KABEL – MONT d.o.o., M. Pušteka 8, 
Domašinec, 40318 Dekanovec 
 

590.590,00 

 
Ponuda Zajednice ponuditelja tvrtke GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19, 10360 
Sesvete 
i tvrtke ROTOR d.o.o., Ulica Hrvatskog proljeća 10,  
43000 Bjelovar, proglašena je ponudom koja ne zadovoljava uvjete, odnosno 
neprikladnom ponudom temeljem raspisanog Otvorenog postupka javne nabave. 
Posao na rekonstrukciji JR dobila je Zajednica ponuditelja tvrtka E.G.S. 
ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., A. Fortisa 10, 10090 Zagreb i tvrtka KABEL – 
MONT d.o.o., M. Pušteka 8, Domašinec, 40318 Dekanovec, za iznos od 590.590,00 
kuna s PDV-om. 
 
Radovi su tijeku, a  trebali bi biti završeni najkasnije do 10.12.2012. godine. 
 
 

II. 
Također smo imali objavljen Otvoreni postupak javne nabave za izgradnju pješačko 
biciklističke  
staze (dionica kroz Kvitrovec). 
U Otvorenom postupku javne nabave zaprimili smo samo jednu ponudu Obrtničke 
radnje "HOGRA" iz Mihovljana, koja je ujedno proglašena važećom. 



Vrijednost investicije je 208.459,38 kuna. 
Radovi su tijeku, a trebali bi biti završeni ovih dana. 
 

III. 
Isto tako objavili smo Otvoreni postupak javne nabave za dogradnju Doma kulture 
Općine Domašinec. 
Na objavljeni postupak javne nabave pristiglo je 5 ponuda i to: 
 

1. 
MAJSTER" d.o.o., Vrtna 4, Domašinec, 40318 
Dekanovec 

357.257,75 

2. 
Graditeljska zadruga "MEČAK",  Ljudevita 
Gaja 6, 40000 Čakovec 408.407,87 

3. 
TRI-GO GRADITELJSTVO d.o.o, Kolodvorska 
1,  40320 Donji Kraljevec 364.203,38 

4. 
KONTURA d.o.o. Baranjska 18, 42000 
Varaždin 373.416,60 

5. 
CENTAR-M d.o.o., Čakovečka 39, 40317 
Podturen 
 

338.116,25 

 
Sve ponude proglašene su važećima, a prema kriteriju odabira odabrana je najjeftinija 
ponuda tvrtke CENTAR-M d.o.o., Čakovečka 39, 40317 Podturen, za iznos od 
338.116,25 kuna. 
 
Radovi su u tijeku. 
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sukladno natječaju za 
Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje regionalne infrastrukture i 
gospodarstva te razvoj potpomognutih područja u 2012. godini. odobrilo je 
sufinanciranje ovog projekta sa 250.000,00 kuna. 
 

IV. 
Bio sam na zajedničkom sastanku u Zalaegersegu, R. Mađaraskoj, vezano za 
zajednički projekt međugranične suradnje. 
 
Projekt je prošao provjeru i odobreno je sufinanciranje iz IPA programa Europske 
unije. 
 
U projekt je uključena jedna ekološka udruga iz Mađarske, 3 Mađarske općine, Općina 
Podturen i Općina Domašinec. Dobili smo informaciju da su od 52 slična projekta 
prošla samo 2.  
Potpisivanje ugovora treba biti zaključno do 06.01.2013. godine. 
Projekt se provodi u razdoblju od 2013. – 2014. godine. 
Vrijednost projekta je 40.000,00 eura za Općinu Domašinec, a naše učešće u projektu 
je 15% vrijednosti projekta. 

V.  
Od ostalih aktivnosti mogu izdvojiti popravak autobusnih stajališta, sanaciju kvara od 
udara groma na mjesnom groblju u Domašincu, uređena grobna mjesta, te čišćenje i 
pripremu terena obuhvaćenog Detaljnim planom uređenja "Stambeno poslovne zone u 
Turčišću". 

 
VI. 

U Koprivnici,  Koprivničko – križevačka županija, u organizaciji Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, održan sastanak vezan uz realizaciju projekta 



Regionalnog odlagališta komunalnog otpada "PIŠKORNICA".  
Između ostalog dobili smo informaciju da se cjelokupni projekt uređenja i sanacija 
nesaniranih odlagališta smeća po općina kandidira putem europskih fondova na način 
da JLS nemaju obvezu sudjelovati u daljnjim troškovima sanacije zatvorenih 
odlagališta komunalnog otpada, veća da će to biti u 100% - tnom iznosu iz fonda 
Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (omjer 85% 
sredstava iz europskog fonda i 15% sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
 
Za odlagališta na području Općine Domašinec prema važećim ugovorima, to bi 
značilo: 
 

• za odlagalište Prčšćoćovo" Domašinec 4.585.840,00 kuna 
• za odlagalište Gmajna" Turčišće      608.160,00 kuna 
     Ukupno:     5.194.000,00 kuna 
 
 

VII. 
 

Zakonska obveza čelnika jedinica lokalne samouprave, između ostalog, je voditi brigu 
o naplati i zakonitom trošenju općinskih prihoda. 
Općina Domašinec je svake godine putem opomena napalila dio prihoda, te do danas 
nismo primjenjivali zakonsku mogućnost prisilne naplate prema dužnicima. 
S obzirom da su upravna i izvršna tijela jedinica lokane samouprave obvezna postupati 
prema pozitivnim zakonskim propisima, a između ostalih i Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti koji obvezuje sve čelnike javne uprave, Općina Domašinec pokreće 
postupak ovrhe prema dužnicima. 
 

 
 
                 Općinski načelnik  
                         Dragutin Lisjak 


