REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRATIŠINEC
KLASA:021-05/21-01/06
URBROJ: 2109/19-01-21-3
Vratišinec, 02.09.2021.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
S 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vratišinec održane dana 02. rujna 2021. godine u
vijećnici Općine Vratišinec s početkom u 19:00 sati.
Sjednicu je sazvala i otvorila predsjednica Općinskog vijeća Općine Vratišinec, gđa. Milena
Granatir, pozivom KLASA: 021-05/21-01/06, URBROJ: 2109/19-01-21-1 od dana 27.
kolovoza 2021. godine.
Prisutni vijećnici:
Zdravko Mlinarić, Biljana Bećirović, Kristian Pleša, Štefanija Jambrošić, Milena Granatir,
Vlatka Žganec, Mario Nemec, Antonija Šoltić, Biserka Tarandek
Odsutni vijećnici: /
Ostali prisutni:
Mihael Grbavec (načelnik), Maja Igrec Žerdin (pročelnica), Kristina Tuksar (referentica za
opće i upravne poslove) i Magdalena Šoltić (računovodstvena referentica)
Predstavnici medija:
Ispred Međimurskih novina – Božena Oletić-Malekoci
Ispred Lista Međimurja – Dragutin Kliček
Predsjednica OV Općine Vratišinec gđa. Milena Granatir otvara sjednicu, pozdravlja
prisutne vijećnike, općinskog načelnika Mihaela Grbavca, djelatnice JUO, te predstavnike
medija. Utvrđuje kvorum sa 9 prisutnih vijećnika.
Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Milena Granatir otvara raspravu po Izvodu iz zapisnika
s 2. sjednice Općinskog vijeća. Rasprave nema, te daje na glasanje Izvod iz zapisnika s 2.
sjednice Općinskog vijeća koji je prihvaćen s 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“.
Predsjednica Općinskog vijeća gđa. Milena Granatir predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s
izvršenjem Plana razvojnih programa
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2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Vratišinec za period od
01.01.2021. do 30.06.2021. godine
3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na
području Općine Vratišinec za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga kao
povremenog radnog tijela Općinskog vijeća Općine Vratišinec
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.
Čakovec
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Vratišinec
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u sportsku dvoranu –
Mjera 7.4.1.
8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2021. godinu
9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odlaganju bio-otpada na deponiju
Močila u Gornjem Kraljevcu
10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 403 k.o. Vratišinec
11. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola
s područja Općine Vratišinec
12. Donošenje Odluke o produžetku ulice Novi Brodec
13. Dani Općine Vratišinec – Informacija
14. Ostala pitanja i prijedlozi
Predloženi Dnevni red usvaja se JEDNOGLASNO s 9 glasova „ZA“.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara aktualni sat.
Vijećnik Mario Nemec postavlja pitanje oko završetka radova rekonstrukcije mosta Brodec s
obzirom na početak školske godine.
Načelnik Mihael Grbavec pozdravlja sve prisutne, te ukratko navodi činjenice oko produžetka
roka od 15 dana za završetak radova zbog opravdanih razloga u suradnji sa nadzornom
službom Civil consulting j.d.o.o. i ŽUC-om, kao i dobroj regulaciji prometa.
Vijećnik Mario Nemec nadovezuje se pitanjem da li Općini to financijski odgovara, na što
načelnik Mihael Grbavec napominje da bi to bila loša mjera za daljnju suradnju sa Tegrom
d.o.o. Čakovec, te objašnjava da ukoliko Općina izdaje suglasnost na produžetak roka onda
nema odštete.
Vijećnica Biserka Tarandek traži dodatna pojašnjenja za most i to oko sigurnosti učenika koja
je na 1. mjestu zbog zabrinjavajuće situacije i stanja prohodnosti. Napominje da je Općina
Vratišinec zajedno sa izvođačem Tegrom d.o.o. usuglasila rokove izvođenja radova, te da
načelnik mora braniti interes mještana da se u što kraćem vremenu most napravi, s obzirom da
i financijski ništa nećemo dobiti oko smanjenja cijene, spominje to kao sugestiju. Nadalje se
spominje aglomeracija, kanalizacija, ceste, da je nešto malo bilo sanirano, ali da se mora
inzistirati prema izvođaču radova na stavkama u ugovoru, kao što su sanacije, polijevanje
ceste itd. te postavlja pitanje kada bi trebao doći sloj asfalta.
Načelnik Mihael Grbavec odgovara da je svakodnevno na terenu, u suradnji s nadzornim
inženjerom Civil consulting j.d.o.o., da se promet odvija i da je zamjenski most
(improvizirani) prohodan, da se od izvođača radova traži čim skoriji završetak radova i da on
ovisi o izvođačima. Napominje da je u interesu mještana da se radovi naprave što kvalitetnije,
ali da je činjenica da su izvođači radova kasnili sa početkom izvođenja radova i da su između
koristili zakonski godišnji odmor u ljetnom periodu, što sve skupa produžuje rok. Apelira na
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roditelje, da upozore djecu i da pripaze, kao i da se posebna pažnja stavi na učenike 1.
razreda.
Vijećnica Biserka Tarandek spominje ugovor sa Tegrom i pitanje Aglomeracije i stanja cesta
u Općini Vratišinec, na što načelnik Mihael Grbavec odgovara kako je izvođač radova u
projektu Aglomeracije Tegra d.o.o. Čakovec, a glavni investitori su Međimurske vode. Opet
napominje da je svakodnevno na sastancima, da sudjeluje na organiziranim koordinacijama sa
sudionicima u projektu Aglomeracije i da se apelira na sanaciji cesta. Organizirani su sastanci
i sa direktorom Tegre, g. Kolarićom, isto tako smo u kontaktu sa Međimurskim vodama i
voditeljem projekta. Nemamo datum kada bi projekt mogao biti gotov, još se izvode radovi u
ulici Novi Brodec, prekop ispod pruge u ulici Brodec, kao i priključci u ulici dr. Vinka
Žganca. Općina Vratišinec može se priključiti tek kada se spoje i okolna naselja, mi smo u
velikom projektu mali kotačić.
Vijećnica Biserka Tarandek spominje da je produžetak radova u Općini Vratišinec već
pravilo, na što načelnik Mihael Grbavec odgovara da u projektu Aglomeracije nije samo
Općina Vratišinec, nego je tu više Općina uključeno.
Vijećnica Biserka Tarandek komentira da kao načelnik mora uložiti svoj autoritet i to češće i
žešće za interes mještana, na što joj načelnik Mihael Grbavec odgovara izrekom strpljen
spašen za bolje svih nas.
Vijećnica Biserka Tarandek odgovara da se slaže te da u skorije vrijeme ne možemo očekivati
završetak radova. Nadalje spominje očitovanje o sukobu interesa sa 2. sjednice koje je iznio
načelnik Općine Vratišinec, te upozorava da prema istome ne može dobivati dar u naravi, a da
je isti viđen kako vozi građevinski materijal u vozilu DVD-a Vratišinec, stolove, klupe u
svoju kuću. Načelnik Mihael Grbavec odgovara da to nije dar, te da je kao član DVD-a
Vratišinec iste posudio za privatnu proslavu i nakon toga vratio, kao i da nije napravio
nikakav prekršaj u vezi s time. Vijećnica Biserka Tarandek je upitala da li je inventar posudio
ili to plaća, kao i da li ona može posuditi inventar ili bi joj bilo naplaćeno, te da ona nikoga ne
proziva, na što joj načelnik Mihael Grbavec odgovara da svi članovi DVD-a Vratišinec prema
Odluci Upravnog odjela mogu koristiti inventar bez naknade i da to nije pojam dara u naravi.
Vijećnica Biserka Tarandek spominje sukob interesa, kao i da načelnik ne može imati poziciju
kakvu je imao dok nije bio načelnik, na što joj načelnik opet odgovara da je prema očitovanju
Povjerenstva za sukob interesa on i dalje zapovjednik i član DVD-a Vratišinec uz funkciju
načelnika. Predsjednica OV Milena Granatir uključuje se u raspravu te navodi da je
Povjerenstvo potvrdilo da može biti član DVD-a Vratišinec i načelnik i da članovi DVD-a ne
bi smjeli biti prozivani, na što joj vijećnica Biserka Tarandek odgovara kako nije prozvala
članove, nego je pitanje direktno uputila načelniku. Komentira da se očitovanje može pročitati
ponovno te upućuje načelniku da je on sada načelnik, a nije član DVD-a i zapovjednik i da ne
može koristiti pogodnosti koje članovi DVD-a koriste, načelnik Mihael Grbavec komentira da
je to njezino tumačenje očitovanja Povjerenstva.
Vijećnica Antonija Šoltić javila se pitanjem u vezi groblja, ukoliko se može spriječiti da
pitanje groblja uđe u medije, na što joj je predsjednica OV Milena Granatir odgovorila da
takve objave ne dolaze od strane Općine i da se nada da budu stvari išle svojim tokom s
promjenom koncesionara. Načelnik se nadovezao da bi mu bilo draže da mještani i korisnici
groblja nazovu njega, a ne da se objavljuje u novinama jer taj tko objavljuje ne zna da smo mi
naručili odvoz tjedan dana ranije, ne zna broj zapuštenih grobova kao i da je koncesionar g.
Rosić već slijedeći dan krenuo u uređivanje groblja i rezanje žive ograde. Sa 01.09. košnju
javnih površina preuzima poduzeće Murs-ekom prema istom ugovoru koji je bio sklopljen sa
g. Rosićem, a s 01.10. održavanje groblja, košnju i ukop pokojnika, za što su dobili sve
potrebne dozvole. Isto tako napominje da koncesionar ne odvozi lampaše i vijence sa groblja,
nego da se to vozi u organizaciji i na trošak Općine u Totovec i da se zbog financijske strane
čeka da se kontejneri napune, kao i da je već sada naručeni odvoz bio-otpada sa groblja.
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Vijećnica Biljana Bećirović nadovezala se da bi bilo dobro da se postavi obavijest kojom bi se
potaknulo da ljudi zovu na Općinu kada je potrebno isprazniti kontejnere, s obzirom da ne
postoji osoba koja bi bila zadužena za to.
Predsjednica OV Milena Granatir se zahvaljuje na prijedlogu i nada se da će s promjenom
koncesionara biti bolje.
Vijećnica Biserka Tarandek upućuje prijedlog u vezi monografija koje bi se mogle podijeliti
po kućanstvima, napominje da je imala upite o tome, ukoliko se nisu sve prodale ili podijelile.
Načelnik Mihael Grbavec odgovara kako su se monografije prodavale, po simboličnoj cijeni
od 100kuna i da bi se mještani koji su istu kupili bunili zašto se sada dijele, a prije su se
prodavale, na što vijećnica Biserka Tarandek upućuje prijedlog neka se podijele povodom
dana Općine po kućanstvima, a načelnik odgovara kako bi onda morali vraćati novce onima
koji su ranije kupili. Uputio je pitanje da li bi podjela bila bez obzira na to da li plaćaju
komunalnu? Pa prokomentirao kada budu svi podmirili komunalnu onda budemo podijelili.
Predsjednica OV Milena Granatir se nadovezala da će načelnik smisliti ideju i monografije
približiti ljudima.
Načelnik je napomenuo da se monografije mogu još uvijek kupiti , a nekim će se dijelom još i
podijeliti, na što mu je vijećnica Biserka Tarandek prokomentirala kao i uvijek.
Predsjednica OV Milena Granatir zahvaljuje na pitanjima i prelazi na 1. točku dnevnog reda.
TOČKA 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s
izvršenjem Plana razvojnih programa
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir ukratko čita stavke polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu iz dobivenih materijala. Otvara
raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek, ispred Kluba vijećnika SDP-a, javlja se za kratki osvrt, te
napominje da je plus što je pozitivno, ali se još uvijek trošilo više za vlastiti pogon nego za
investicije. Spominje troškove grijanja za dva doma, porez na dohodak se puni više nego za
prošlu godinu, te je vidljivo da proračun nije osjetio krizu i trebalo je jače krenuti u
investicije. Nabraja troškove te napominje da nije u redu i da se nastavlja prijašnja politika i
da smo mi jedinica koja nazaduje i nikako da dođemo na zelenu granu, te konstatira da zbog
toga ne mogu podržati izvještaj unatoč plusu.
Predsjednica OV Milena Granatir daje na glasanje donošenje Polugodišnjeg izvještaja koji je
prihvaćen sa 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.

TOČKA 2.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Vratišinec za period od 01.01.2021.
do 30.06.2021. godine
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku i otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek, ispred Kluba vijećnika SDP-a, komentira Izvješće načelnika
Općine Vratišinec za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, spominje redom uređenje
prostorija JUO, Spomen sobu dr. Vinku Žgancu i ured načelnika, kada se to planira napraviti,
kao i uređenje centra naselja i da vidimo da još uvijek ništa od toga, industrijska zona-
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podnesen zahtjev i ništa od zemljišta, program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,
ugovor sa izvođačem oko održavanja, dobivena premalena sredstva za projekte Školska i
Prečna ulica.
Načelnik Mihael Grbavec napominje da je on na dužnost stupio 28.05.2021. godine, te je
ukratko prokomentirao da se arhiva uređuje prema pravilnicima i naputku Državnog arhiva, te
da ured načelnika ne može biti otvorena Spomen soba Dr. Vinku Žgancu te da će se to urediti
projektima koji su ispred nas i da je u planu muzej Vinku Žgancu uz potporu Ministarstva
kulture. Uređenje centra naselja trenutno nije jedan od prioriteta, uz izgradnju mosta i sanaciju
cesta nakon projekta Aglomeracije. Što se tiče industrijske zone Ciglenice, još uvijek traju
dopune i razgovori sa ministarstvom. Murs-ekom preuzima održavanje prema ugovoru koji je
važeći još 3 godine, zbog odlaska g. Rosića u mirovinu.
Predsjednica OV Milena Granatir daje na glasanje donošenje Zaključka o prihvaćanju
Izvješća načelnika koji je prihvaćen sa 6 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 3.
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na
području Općine Vratišinec za 2020. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku. Rasprave nema te
daje na glasanje donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o primjeni
agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec koji je prihvaćen sa 9 glasova „ZA“, 0
“PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 4.
Donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga kao
povremenog radnog tijela Općinskog vijeća Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i čita prijedlog za izbor i
imenovanje predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga kao povremenog
radnog tijela Općinskog vijeća Općine Vratišinec kojim se predlažu za predsjednicu gđa.
Mirjana Tkalec, a za članove gđa. Jasmina Posavec, gđa. Antonija Šoltić, g. Zlatko Polišanski,
predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Međimurski potrošač i gđa. Erika Preložnjak.
Rasprave nema te daje na glasanje donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga kao povremenog radnog tijela Općinskog vijeća Općine Vratišinec
koja je prihvaćena sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 5.
Donošenje Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.
Čakovec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i daje riječ načelniku Mihaelu
Grbavcu koji ukratko objašnjava proceduru i potpisani Sporazum između Općina 3. grupe.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Odluke o
imenovanju člana nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, koja je prihvaćena sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
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TOČKA 6.
Donošenje Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku i kratko objašnjava proceduru,
nakon čega tajnica Kristina Tuksar dijeli glasačke listiće za tajno glasovanje vijećnicima.
Nakon prebrojavanja glasova predsjednica OV Milena Granatir utvrđuje da se u Savjet mladih
Općine Vratišinec imenuju (član / zamjenik):
1. Samuel Šarić / Katarina Petak sa 8 glasova
2. Manuela Žganec / Gabriell Jezernik sa 9 glasova
3. Darija Žganec / Antonija Grbavec sa 9 glasova
4. Magdalena Šoltić / Magdalena Pleša sa 8 glasova
5. Barbara Škvorc / David Branilović sa 8 glasova
te daje na glasanje donošenje Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Općine Vratišinec, što je prihvaćeno sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“.
TOČKA 7.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u sportsku
dvoranu – Mjera 7.4.1.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratki uvod u točku i otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek, ispred Kluba vijećnika SDP-a, postavlja pitanje zašto je projekt
Sportske dvorane 2020. godine odbijen te naglašava da donošenje Odluke nije problem, samo
je predugi put do izgradnje dvorane.
Načelnik Mihael Grbavec objašnjava razloge odbijanja i uvjete koji su potrebni za prijavu
projekta.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja u sportsku dvoranu – Mjera 7.4.1., što je prihvaćeno sa 9
glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 8.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2021. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje uvid u točku, čita zapisnik Povjerenstva
za javna priznanja te otvara raspravu.
Vijećnica Antonija Šoltić upitala je načelnika Grbavca da li je on predložio vlč. Pavla
Mesarića za dobivanje javnog priznanja što načelnik Mihael Grbavec potvrđuje.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje pojedinačna javna priznanja i
to:
za pečat Općine Vratišinec vlč. Pavao Mesarić - što je prihvaćeno sa 7 glasova „ZA“, 1
“PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANA“; Željko Maček- 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“; za pohvalnice: Dragutin Horvat 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“, Ivan Andrašec 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“, za
zahvalnice: DVD Vratišinec 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“, Neven
Mikolaj 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“, Josip Šimunić 9 glasova „ZA“,
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0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“, Dominik Mađarić 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“.
TOČKA 9.
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odlaganju bio-otpada na deponiju
Močila u Gornjem Kraljevcu
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje kratko objašnjenje i uvid u točku.
Vijećnica Biserka Tarandek, ispred Kluba vijećnika SDP-a komentira da su 2010. godine
upozoravali na donošenje Odluke o odlaganju bio-otpada na deponiju Močila u Gornjem
Kraljevcu i da su upozoravali da bude se na isto odlagalište vozilo sve, a ne samo bio otpad i
da se to nije smjelo niti desiti te da pozdravlja ovu odluku.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Odluke o
stavljanju van snage Odluke o odlaganju bio-otpada na deponiju Močila u Gornjem Kraljevcu
koja je prihvaćena s 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“.
TOČKA 10.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 403 k.o. Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku te daje riječ načelniku Mihaelu
Grbavcu koji ukratko objašnjava da je razlog kupnje izgradnja vrtića, što ga dovodi na taj
prijedlog te koje su mjere poduzete.
Vijećnik Mario Nemec uključuje se u raspravu pitanjem da li Općina posjeduje vlastito
zemljište te koliko ima djece, načelnik odgovara kako nemamo drugo adekvatno zemljište i da
je oko 50 djece.
Vijećnica Biserka Tarandek napominje da je zgrožena brojem djece u našem vrtiću, točnije 13
djece i da je za kupnju potrebno izraditi elaborat o procjeni zemljišta te da se na području
Vratišinca prodaje 5 kuća i možda je koje zemljište povoljnije. Dalje navodi da nije vrijeme
niti mjesto za kupnju nekretnina i da načelnik mora gospodariti dobro općinskim novcima.
Isto tako spominje da je kupnja navedene nekretnine čisto pogodovanje i da smatra da bi
odluku trebalo maknuti sa dnevnog reda.
Predsjednica Milena Granatir uključuje se u raspravu, konstatira da se prodaje par kuća ali je
pitanje te kuće dovesti u red te da je kupnja zemljišta potrebna za prijavu na mjere financirane
od EU te da u isto vrijeme Općina može uz projekt aglomeracije provoditi i projekt izgradnje
vrtića kao i da je parcela dovoljno velika za gradnju još nečega.
Načelnik se nadovezao da je uvijek vrijeme za gradnju vrtića i da moramo stvoriti uvjete za
obitelji i doseljavanje novih. Napomenuo je da ukoliko bi smatrao da ne možemo kupiti
nekretninu isto ne bi ni predložio.
Vijećnik Mario Nemec postavio je pitanje načelniku kako je došao na ideju za kupnju te
nekretnine, na što je načelnik odgovorio da je u stalnoj komunikaciji sa mještanima i da je
tako čuo za prodaju nekretnine.
Vijećnica Biserka Tarandek navodi kako ona nikoga ne proziva nego se provodi prema
zakonu i da nije rekla da je protiv izgradnje, spominje da smo i ranije kupili nekretnine koje
sada stoje i da treba najprije izraditi elaborat o procjeni zemljišta.
Vijećnica Biljana Bećirović konstatira da ne smijemo razmišljati kome budemo radili vrtić jer
ga tako nećemo imati nikad.
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Predsjednica OV Milena Granatir saziva kratku stanku za konzultacije nakon čega načelnik
Mihael Grbavec povlači prijedlog Odluke te napominje da neće raditi ništa protivno zakonu i
da će provesti postupak prema zakonskim koracima koji prethode kupnji.
TOČKA 11.
Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s
područja Općine Vratišinec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, ukratko čita iz Odluke podatke
te se sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANA“ prihvaća donošenje Odluke o
dodjeli jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine
Vratišinec.
TOČKA 12.
Donošenje Odluke o produžetku ulice Novi Brodec
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje riječ načelnik Mihaelu Grbavcu koji
objašnjava točku i pravnu proceduru. U raspravu se uključuje vijećnica Biserka Tarandek sa
pitanjem da li će se cesta formirati u kružni tok kraj pruge, a komentira i da Općina nije
prenijela na sebe vlasništvo puta.
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir daje na glasanje donošenje Donošenje Odluke
o produžetku ulice Novi Brodec koja je prihvaćena sa 9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“ i 0
„SUZDRŽANA“.
TOČKA 13.
Dani Općine Vratišinec – Informacija
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara točku, te daje riječ načelniku Općine
Vratišinec Mihaelu Grbavcu koji ukratko objašnjava hodogram, a predsjednica OV Milena
Granatir poziva sve prisutne na svečanu sjednicu.
TOČKA 14.
Ostala pitanja i prijedlozi
Predsjednica Općinskog vijeća Milena Granatir otvara raspravu.
Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje oglasnog stupa u ulicu Novi Brodec, na što joj
načelnik Općine odgovara kako isti nitko ne želi pred kućom i da se traži lokacija za
postavljanje, a privremeno će se postaviti pokraj dječjeg igrališta u ulici Brodec odnosno
nasuprot njega te da bi bilo možda bolje u ulici Novi Brodec postaviti oglasnu ploču radi
mjesta.
Predsjednica Milena Granatir komentira rad komunalnog djelatnika, te moli načelnika da se
istog upozori na njegov rad te da se bolje organizira, na što načelnik komentira da on nije
uvijek dostupan i nek ga se pozove na sjednicu kako bi dao izvješće za svoj rad.
Vijećnica Biserka Tarandek postavlja pitanje oko kućice u centru Vratišinca, na što joj
načelnik ukratko objašnjava da to pokušava riješiti policija.
Predsjednica OV Milena Granatir zahvaljuje se na dolasku te sve pozdravlja.
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SJEDNICA ZAVRŠILA U 21:20 SATI

Zapisničarka:
Kristina Tuksar

__________________________

Predsjednica OV:
Milena Granatir

__________________________
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