
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA DOMAŠINEC 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
    
Klasa: 021-05/15-01/11 

Urbroj: 2109/4-15-01-01 

Domašinec, 11.09.2015. 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Domašinec, održane dana 11.09.2015.godine u velikoj dvorani Doma 

kulture  Općine Domašinec. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća, Dragutin Furdi, pozivom KLASA:021-05/15-01/10, 

URBROJ: 2109/15-01-01,  od 08.09.2015.godine. 

Sjednicu je u 19,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Dragutin Furdi i konstatirao da je 

na sjednici nazočno 8 članova Općinskog vijeća Općine Domašinec, te da će odluke i zaključci donijeti 

na10. sjednici biti važeći. 

Na sjednici su nazočni: 

1. Dragutin Furdi                              -predsjednik Općinskog vijeća  

2. Ana Krznar                                    -zamjenica predsjednika Općinskog vijeća 

3. Mihovil Lisjak                               -član 

4. Sandro Cikač                                -član 

5. Goran Koren                                -član 

6. Ljubica Drvoderić                        -član 

7. Maja Zelenić Blažić                     -član 

8. Ivan Tot (M.Pušteka 16)            -član 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni : 

 

1. Dragutin Lisjak                            -općinski načelnik 

2. Ivančica Božić                             -zamjenica općinskog načelnika 

Na sjednici nisu nazočni: 

1. Ivan Tot (Vrtna 4)                          -član 



2. Perica Remenar                             -član 

3. Ivana Murk                                     -član, koja je uključuje u rad Općinskog vijeća pod točkom 4.     

                                                               dnevnog reda  

Za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec predložen je slijedeći  

DNEVNI RED 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2015. godinu 

2. Donošenje Odluke o stipendiranju redovnih studenata 

3. Donošenje Odluke o naknadi troškova vijećnika Općine Domašinec, članova radnih tijela i 

djelatnika Općine Domašinec, 

4. Aktualni sat 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na usvajanje. 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

Točka 1. 

Vezano na donošenje  Polugodišnjeg izvještaja izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 

2015.godinu za razdoblje od 01.01.2015 do 30.06.2015.godine, predsjednik Općinskog vijeća 

analizirao prijedlog Polugodišnjeg  izvještaja Proračuna Općine Domašinec za 2015. godinu. 

RAČUN PRIHODA I RASHODA :  

Predsjednik napominje da je Izvještaj razrađen na detaljno na 6  razini Računskog plana. 

Prihodi od poreza račun 61 = 1.330.550,00 realizirani su 57,08 % 

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna račun  63 = 1.330.000,00 realiziran 

25,21 % 

Prihodi od imovine račun 64 = 190.854,50 realizirani su 34,68% 

Prihodi od upravnih i administrativnih prisjbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada račun 65 = 

413.500,00 kn realizirano 61,77 % 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi račun 68 =  4.000,00 realizirani su 37,50 % 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine račun 71 = 371.000,00 kn realizirani su 8,77 % 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine račun 72 = 146.000,00 realizirani su 17,76 %  

Rashodi za zaposlene račun 31 = 331.400,00 kn realizirani su 49,79 % 

Materijalni rashodi račun 32 = 1.058.400,00 kn realizirani su 27,09 % 

Financijski rashodi račun 34 = 4.500,00 kn realizirani su 39,37 % 



Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade račun 37 = 165.000,00 

realizirani su 31,27 % 

Ostali rashodi račun 38 = 1.018.450,00 kn  realizirani su 15,37 %  

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine račun 41 = 136.500,00 kn  realizirani su 4,03 % 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine račun 42  = 1.159.100,00 kn  realizirani su 3,69 % 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini račun  45 = 861.000,00 kn realizirani su 0,35 %  

Nakon podnijetog Izvješća predsjednik OV Dragutin Furdi otvara raspravu. 

 Općinski načelnik : Napominje da je operativni višak 1.615.448,08 kn , a 1.800.000,00 kn su stvarna 

sredstva na računu Općine. 

Prilikom  otvorene rasprave nitko od nazočnih se ne javlja za riječ  te  predsjednik  Općinskog vijeća 

zaključuje raspravu i daje na glasanje. 
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ZA X - X - X X X X X X - 

PROTIV - - - - - - - - - - - 

SUZDRŽANI _ - - - - - - - - - - 

 

Predsjednik konstatira da je jednoglasno bez rasprave donijet  Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Domašinec za 2015.godinu. 

Točka 2 

Predsjednik OV : Obrazložio je vijećnicima da imamo staru Odluku iz  1999. godine, te bi prijedlogom 

nove Odluke stara prestala važiti . Naime, u staroj odluci  se još spominje Općinsko poglavarstvo. 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija je utvrdilo je  da se u Pravilniku za ostvarenje prava na stipendiju 

moraju izmijeniti neke od odredaba u smislu bodova prema imovinskom statusu obitelji podnositelja 

zamolbe za stipendiju. Da bi se promijenio Pravilnik treba donijeti novu Odluku o stipendiranju 

redovnih studenata. 

Općinski načelnik: Odluka kao takva nema bitnim promjenama. Naime 1999. godine općinski načelnik 

i Poglavarstvo kao dva izvršan tijela donijeli su Pravilnik.  Bitna promjena budućeg novog Pravilnika, 

osim prosjeka ocjena, je bodovna lista s obzirom na promjenu plaća, odnosno dohodak kućanstva. 

Predlaže se i brisanje deficitarnih zanimanja. Za ocjenjivanje bi se uzela dva kriterija ( prosjek ocjena i 

imovinski status obitelji podnositelja zahtjeva ) . 

Predsjednik OV: zahvaljuje načelniku, otvara raspravu. 

S obzirom da se prilikom otvorene rasprave nitko od nazočnih ne javlja za riječ, predsjednik zaključuje 

raspravu i daje na glasanje. 
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 Jednoglasno je donijeta Odluka o stipendiranju redovnih studenata. 

                                                                           Točka 3. 

Predsjednik Općinskog vijeća: Prijedlogom ove Odluke  nova se ne mijenja bitno na staru Odluku . 

Naknade ostaju u visini kao što je to bilo i starom odlukom. Ova Odluka se ne odnosi na dužnosnike. 

Općinski načelnik: naknade ostaju takve kave jesu. Članak 2. Djelatniku Općine Domašinec za 

nazočnost na sjednici, kada se sjednica održava van radnog vremena ureda, pripada plaća za 

prekovremeni rad sukladno posebnim propisima. Odluka se ne odnosi na dužnosnike. 

Predsjednik OV otvara raspravu. Nitko od nazočnih se ne javlja za riječ. Predsjednik zaključuje 

raspravu i daje na glasanje.  
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ZA X - X - X X X X X X - 

PROTIV - - - - - - - - - - - 

SUZDRŽANI _ - - - - - - - - - - 

 

Jednoglasno je donijeta Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Domašinec, članova 

radnih tijela i djelatnika Općine Domašinec.  

                                                                            Točka 4 

Predsjednik OV  otvara 4.  točku - aktualni sat te daje riječ općinskom načelniku koji se javlja za riječ. 

U rad Općinskog vijeća uključuje se vijećnica Ivana Murk. 

Općinski načelnik, Dragutin Lisjak, izvijestio je nazočne: 

1. Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Domašinec“ 

Završeni su svi radovi na energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća. 

Sva dokumentacije uz zahtjev za plaćanje proslijeđena  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. 



Fond je do sada izvršio plaćanje za 6 objekata, a za 9 objekata – obiteljskih kuća plaćanje će biti do 

kraja 9.  mjeseca. 

Fond uredno podmiruje preuzetu obvezu i plaća u roku od 31 do 32 dana nakon zaprimanja 

dokumentacije. 

2. Uređenje kata – općinskih ureda 

Na prethodnoj sjednici izvijestio sam vas da smo za potrebe uređenja raspisali dva natječaja i to: 

• izrada i zamjena kompletne stolarije. Vrijednost radova je 33.600,00 kuna. Radove će izvesti 

Stolarska radionica IVEK, vl. Ivan Kovač, Domašinec. 

• izrada elektroinstalacija i izmještanje el. priključka zgrade, Vrijednost radova je  39.228,75 

kuna. Radove će izvesti Elektroinstalater "HRELJA" vl. Željko Hrelja, Mala Subotica. 

• Krajem 7. mjeseca raspisan je natječaj za sve ostale radove (podovi, stropovi, zidovi, 

stepenice). Radove izvodi tvrtka INFOROB  d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj za iznos od 

176.567,76 kuna. 

Isto tako u tijeku je raspisivanje natječaja za radove na Društvenom domu Turčišće. 

Raspisan je natječaj za izgradnju kanalizacije oborinske odvodnje u ulici Katarine Zrinski. 

Najpovoljnija ponuda iznosi 78.990,00 kuna. 

Radove će izvesti obrtnička radnja HOGRA iz Mihovljana. 

3. Mobilno reciklažno dvorište 

Isporučeno je mobilno reciklažno dvorište. 

Danas je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslan zahtjev za plaćanje 71.550,00 kuna  

koliko je od strane Fonda odobreno. 

Vrijednost mobilnog reciklažnog dvorišta je 119.250,00 kuna. 

Isporučitelj je TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec 

Sufinanciranje: 60% vrijednosti Fond za zaštitu okoliša… i 40% Općina Domašinec. 

4. Javna rasvjeta ulice Vladimira Nazora 

Projektna dokumentacije za javnu rasvjetu ul. Vladimira Nazora je gotova. 

Još čekamo suglasnost jednog od suvlasnika privatnog zemljišta tako da će u naredna dva tjedan biti 

raspisan natječaj za izvođenje radova, a u međuvremenu dok traje natječaj trebala bi biti gotova i 

građevinska dozvola. 

5. Sufinanciranje udžbenika: 

Za potrebe učenika OŠ Domašinec Općina Domašinec je prema sporazumu  s  Međimurskom 

županijom ove godine sufinancirala 7.359,75 kuna za nabavu udžbenika. (Prošle godine taj iznos je 

bio 40.819.90 kuna). 



6. Povrat poreza (realizirano) na dan 31.08.2015. godine iznosi 185.559,72 kuna. 

7. Elementarne nepogode 

Na ime elementarne nepogode – poplave 2014. godine, oštećenima je isplaćeno 90.445,00 kuna. 

Sredstva su doznačena na žrn Općine Domašinec  iz državnog proračuna.  

8. Legalizacija objekata 

Za legalizaciju objekata na području Općine Domašinec  riješili smo 301 predmet, odnosno proveli 

301 upravni postupak. 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Dragutin Furdi se zahvaljuje načelniku na izvješću. 

Goran Koren: U Proračunu je stavka cesta za Veliki leš, možete nam reći što je s tim ? 

Općinski načelnik: Radi se projektnoj dokumentaciji za dio prometnice, otprilike do ulaska na 

odlagalište smeća. Nije planiran cijeli Veliki leš. 

Goran Koren: Kakav je plan s reciklažnim dvorištem? Kako bude to funkcioniralo? 

Općinski načelnik: Koristit će se vrstu otpada koji se ne odlaže u kante kod kuće . Komunalni redar 

priprema akciju za odlaganje otpada. Pražnjenje će ići putem tvrtke  Murs Ekom. Mobilno dvorište će 

raditi povremeno prema rasporedu komunalnog redarstva. Razmišljalo se i o prikupljanju starih  

lijekova, ali s obzirom da je to opasni otpad koji podliježe posebnim propisima, trenutno to neće ići. 

Predsjednik Općinskog vijeća pita vijećnike dali ima još  pitanja?  Kako nema pitanja, predsjednik  

zaključuje sjednicu u 19,37 sati. 

 

ZAPISNIČAR 

Ivančica Božić v.r. 

PREDSJEDNIK 

Dragutin Furdi 

 


