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ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 21. studenog 2022. godine u 

prostorijama Općine Maruševec sa početkom u 19:00 sati 

 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI:  

Damir Šprem – predsjednik Općinskog vijeća Općine Maruševec, Tomica Kelemen, Miroslav 

Možanić, Marko Blažunaj, Valentina Štrlek, Renato Podbojec, Nada Martinčević, Snježana 

Cerjan, Dragutin Kišić, Marijan Fatiga, Jasmina Kundija Gradiček i Tihomir Buden 

 

SJEDNICI OPRAVDANO NIJE NAZOČNA: 

Mirjana Podbojec 

 

OSTALI NAZOČNI: 

Mario Klapša – općinski načelnik, Anica Vincek – voditeljica Službe za financije i proračun, 

Dragica Korpar – pročelnica, Mihaela Košić – voditeljica zapisnika 

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA 

Predsjednik utvrđuje kvorum i konstatira da je prisutno 12 vijećnika od ukupno 13 vijećnika 

te je pravovaljano donošenje odluka. 

  

 

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 

 

M. Fatiga  - pitanje za rekonstrukciju električne mreže u naselju Bikovec, kako napreduju 

radovi te kada će biti na redu naselje Maruševec? 

Načelnik – betonski stupovi postavljeni su u Bikovcu, Koretincu i jednom dijelu Grede te će  

krajem ovog mjeseca Općina Maruševec početi raditi na nabavi led rasvjete. Slijedi potezanje 

kabla, što je u domeni Elektre. Naselje Maruševec bi trebalo biti  na redu iduću godinu. 

M. Fatiga –  pitanje vezano uz gašenje javne rasvjete nakon ponoći, interesira me konkretna 

ušteda? 

Načelnik – za tu mjeru se odlučilo nakon što su narasle cijene javne rasvjete, te su u zimskom 

razdoblju, kad su dani kraći, a noći duže, računi bili oko 40.000 kuna, dok su u kolovozu 

narasli do 100%, kad su dani duži i kraće se svijetli. Već sad se primjećuju uštede, dva 

mjeseca nakon uvođenja te mjere. 

M. Fatiga – jedna sugestija još vezana za čišćenje grabe od sajmišta prema Ločnjaku, da se to 

riješi. 

S. Cerjan – interesira me ulica Matija Smodeka u Donjem Ladanju, to je trebala biti 

stambena zona te su navodno već gotovi i projekti, ali da se tu stalo i da čak nema te ulice, 

iako mještani imaju upisanu tu ulicu na osobne dokumente. Da li je to točno i što se 

namjerava dalje poduzeti vezano uz tu ulicu? 

Načelnik – ulica je planirana u sklopu projekta Stambene zone Donje Ladanje, s kojima se 

krenulo 2016. godine, da bi se 2018. projektna dokumentacija završila. Ove godine se 

planiralo krenuti s određenim radovima, ali zbog nedostatnih sredstava to nam je u planu 

iduće godine. U projektu postoje tri dionice, iduće godine planiramo krenuti s dvije dionice, 

dionicom 2 i 6. Navedene dionice su projektirane i dogovorili smo s VARKOM-om 

sufinanciranje vodovoda i kanalizacije. Nakon tih zahvata, u planu je javna rasvjeta i uređenje 

prometnica. Ukupna procjena vrijednosti Stambene zone Donje Ladanje je 2018. godine 

iznosila 6 milijuna kuna, a sada te dvije dionice toliko koštaju. 
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S. Cerjan – da li je moguće da u Maruševcu svako malo pada napon struje i što se namjerava 

tu učiniti? 

Načelnik – Elektra mora modernizirati niskonaponsku mrežu, odnosno postaviti betonske 

stupove i nove kablove, da bi mreža ojačala. Općina Maruševec je predala zahtjev HEP-u da 

to napravi te je odgovor da ako će biti iduće godine u financijskoj mogućnosti da će to 

napraviti. 

S. Cerjan – pitanje vezano uz ulicu od Ločnjaka prema općini tj. od sajmišta prema gore, 

koja  je na pola asfaltirana i nema javne rasvjete, da li se planira urediti? 

Načelnik – uređenje te ulice je u proračunu za iduću godinu, dakle uređenje raskrižja i 

asfaltiranje. 

D. Kišić – zanima me situacija oko širokopojasnog interneta jer sam pročitao u Regionalnom 

tjedniku da se grupacija koja se osnovala za taj projekt, osim Općine Maruševec i Petrijanec, 

hvali da su krenuli s tim projektom i da će završiti do 2026. godine. Kakva je naša situacija, 

da li postoji način da se naša Općina uključi u neki projekt za širokopojasni internet? 

Načelnik – naša situacija je nepromijenjena. Nemam informaciju kako su se oni dogovorili, s 

obzirom da je tu nositelj projekta Lepoglava, a mi smo namjerno išli u projekt s Donjom 

Voćom, zbog njezinog niskog indeksa razvijenosti, jer su imali najveće šanse da taj projekt 

dobiju. Naša Općina je prijavila projekt „Pametno selo“ za izradu projektne dokumentacije za 

uvođenje širokopojasnog interneta u vrijednosti od oko 560 tisuća kuna na Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nemamo povratnih informacija što je s tim 

projektom jer se prijave još obrađuju, te su najprije na redu projekti od županija, pa tek onda 

jedinica lokalne samouprave. 

J. Kundija-Gradiček – imam pitanja vezano uz odgovor koji sam danas dobila na mail, a 

odnosi se na pitanje s prošle sjednice. Radi se o nerazvrstanoj cesti u Selniku gdje ste dobili 

informaciju od ŽUC-a da se nema novaca, a još 2014. godine je bila predviđena izgradnja 

pješačke staze koja se nije ostvarila zbog nedostatka sredstava i nemogućnosti dogovora s 

vlasnicima zemljišta. Koliko je meni poznato, pa ako mi možete i vi potvrditi da je bilo 

dogovoreno da će vlasnici zemljišta dobiti ili da su dobili od ŽUC-a odštetu? Zašto se išao 

raditi potporni zid ako se ne planira raditi pješačka staza? 

Načelnik – Nemam informaciju da je bilo tko dobio odštetu od ŽUC-a. 

J. Kundija-Gradiček – drugo pitanje vezano uz Varkom, zanima me da li ste slali dopis ili 

ste ih pitali usmeno? 

Načelnik – mi smo puno puta već slali dopise prema Varkom-u, ŽUC-u i Vodogradnji, ali 

nismo dobili nikakav odgovor, pa smo ih nazvali. 

J. Kundija-Gradiček – u odgovoru ste naveli da su vam rekli kako su krenuli kopati na tom 

dijelu, ali da nemaju uporabnu dozvolu i da su zato stali. Kako je netko uopće krenuo nešto 

kopati, a znali su da nemaju uporabnu dozvolu? Za tu informaciju isto nemate pisanog traga? 

Načelnik – to je pitanje za VARKOM kao nositelja projekta. Prošli put smo imali situaciju da 

se govorilo da je Općina slala nekakve dopise, što nije bilo točno. Možemo ponovno pitati 

VARKOM ako Vas zanima kako to funkcionira. 

Predsjednik – samo da razjasnimo, uporabna dozvola se dobiva na kraju, nakon izvršenja 

radova. Najprije je lokacijska dozvola, pa građevinska dozvola i ostalo. Ako su oni započeli 

radove, uporabnu dozvolu budu dobili tek kad završe sve radove i kad prođu tehnički pregled. 

J. Kundija-Gradiček – po ovom odgovoru vidljivo je da oni planiraju projektiranje i ostalih 

dijelova koji nisu obuhvaćeni? 

Načelnik – da, radi se o projektu Aglomeracija II. 

T. Buden – vezano uz križ odnosno spomenik Hrvatskim braniteljima, o kojem se 

raspravljalo na sjednici prije nekoliko mjeseci. Bilo je rečeno da su branitelji pogriješili kod 

uređenja tog križa, pa bi samo rekao da kad smo mi taj križ počeli uređivati, on je bio u jako 

lošem stanju te smo ga mi samo očistili i dva puta prebojali, međutim taj križ je potrebno 
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pjeskariti i urediti. Također, bio sam neki dan tamo i djeca iz škole bacaju opuške, pa ako 

možete poslati dopis prema školi da im se ukaže na to. Zatim predlažem da se stavi stavka u 

proračun za uređenje tog spomenika i onog u Cerju. Drugo pitanje, vezano uz grijanje na 

Ločnjaku u domu jer se mještani žale da ne radi, kakva je tu situacija? 

Načelnik –  grijanje će biti popravljeno ovaj tjedan, pokvarila se matična ploča na bojleru. Što 

se tiče dopisa školi, to ćemo poslati, a uređenje spomenika smo stavili u proračun za iduću 

godinu. 

R. Podbojec – vezano uz potpisani Sporazum za sanaciju nerazvrstanih cesta nakon 

elementarne nepogode tuče, ukupna vrijednost je bila 4 milijuna kuna. Općini Maruševec 

dodijeljeno je samo 132 tisuće kuna, dok je Lepoglava dobila milijun i tristo tisuća, a Bednja 

dva i pol milijuna kuna, pa ako znate kolika je prijavljena šteta od njihove strane i koji se 

kriterij primjenjivao za dodjelu sredstava? 

Načelnik – iznos koji je dodijeljen Općini Maruševec za sanaciju nerazvrstanih cesta je 

određen prema postotku od ukupno prijavljenih šteta građana. S obzirom da su Lepoglava i 

Bednja brdsko-planinsko područje i imaju puno cesta na svom području na kojima su 

utvrđena klizišta, logično je da su njima dodijeljeni veći iznosi. Kod njih su i štete 

procijenjene u milijunima kuna. U Općini Maruševec nismo imali takve slučajeve, i znam da 

vam se čini da je u odnosu na navedene JLS-ove naš iznos mali, ali gledamo cijelu županiju 

gdje su samo tri općine prijavile štetu od 28 JLS-ova. Ovo je bilo prvi put da smo uopće mogli 

prijaviti štetu na nerazvrstanim cestama, odnosno poljskim putevima. 

R. Podbojec – tražio sam pročelnicu te mi je dostavila zapisnike inspekcijskog nadzora nad 

Općinom vezane uz provedbu Zakona o vatrogastvu, pa me zanima da li Općina dobiva 

inspekcijske nadzore koje inspektor obavlja nad DVD-om Maruševec? 

Načelnik – da, dobivamo. 

R. Podbojec – onda znate da je 23.05.2022.g. bio inspekcijski nadzor, gdje je bilo naloženo 

imenovanje zapovjednika i zamjenika na rok od 12 mjeseci, što je bilo prošli put komentirano 

na sjednici možda zbog neznanja. Znači inspektor je dao određen rok za imenovanje 

zapovjednika, ali se nigdje ne spominje da DVD Maruševec nema zapovjednika, kako se to 

pokušavalo prikazati. Isto tako htio sam spomenuti da su za vrijeme mojeg mandata 

osposobljena 34 člana, jer 2009. g. u DVD-u Maruševec su bila 42 člana bez ispita. Potrebno 

je 6 i pol godina da bi osoba bez zvanja u vatrogastvu došla do časnika, što je čin koji je 

potreban da osoba može obavljati neku zapovjednu funkciju, a to  mogu potvrditi i tri 

vijećnika koja su članovi DVD-ova. Općina Maruševec je imala inspekcijski nadzor 

6.10.2022.g., Općina bi trebala izdvajati 4,7% proračuna za vatrogastvo, te je isti dan na račun 

Vatrogasne zajednice Općine Maruševec uplaćeno 96 tisuća kuna kao razlika za 2021. i još 

163 tisuće kuna kao ostatak za 2022.g. Tu se onda predsjednik upuštao u raspravu, pa i vi 

načelniče o tome koliko se izdvaja u vatrogastvo i slažem se da se izdvaja puno novaca, ali 

nemojte onda govoriti da se zapovjednica vatrogasne zajednice imenuje po političkoj 

podobnosti, jer znamo koliko ljudi ispunjava uvjete. Ako smatrate da nešto nije u redu sa 

stanjem u vatrogastvu da se javite i da se to riješi. Moje pitanje je bilo, ako je inspektor 

skrenuo pozornost da se sredstva moraju izdvajati u dvanaestinama, da li će se sredstva i dalje 

izdvajati redovno, budući da je u ovoj godini napravljena doznaka 163 tisuće kuna 6.10., te 

2.11. još jedna takva doznaka. Da li Općina i dalje planira poštivati taj dio, a isto tako 

procjena i plan zaštite nisu usklađivani prema novonastalim uvjetima te kad se to misli 

napraviti? 

Načelnik – što se tiče ovih isplata koje ste spomenuli, vatrogasni inspektor nam je skrenuo 

pozornost da se vodimo po izvršenju proračuna unazad dvije godine, a mi smo se vodili 

unazad godine dana i to nije nikakav prekršaj. Dakle, mi smo odmah razliku sredstva uplatili i 

do kraja godine ćemo ispuniti obaveze po izvršenju proračuna unazad dvije godine prema 
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vatrogasnoj zajednici. A kad smo kod financija, da li znate zašto se nisu iskoristila sredstva 

namijenjena za nabavku vatrogasnog vozila u DVD-u Maruševec? 

R. Podbojec – ja sam predsjednik vatrogasne zajednice te nisam ovlašten ispred DVD-a. 

Načelnik – lijepo je da branite DVD Maruševec, ali samo kad su u pitanju obaveze Općine 

prema DVD-u, a kada govorimo o obavezama druge strane onda se ograđujete. 

R. Podbojec – bio sam prozvan da u 20 godina mojeg mandata nije osposobljeno dovoljno 

ljudi za preuzimanje odgovornih dužnosti, a to nije točno. 

Načelnik – zašto onda nisu imenovani? Tko je naveden kao zapovjednik? 

R. Podbojec - da li je kod inspekcijskog nadzora 23.5.  utvrđeno da DVD nema 

zapovjednika? Možete pročitati inspekcijsko rješenje, tamo je određen rok od 12 mjeseci da 

se imenuje zapovjednik. 

Načelnik tko je zapravo zapovjednik u DVD-u Maruševec? Istina je da je određen rok od 12 

mjeseci za imenovanje, a što će biti sada ako se desi neka havarija? Prije tjedan i pol je 

izgorjela gospodarska zgrada, traktor i auto, koliko je došlo vatrogasaca iz DVD-a Maruševec 

na intervenciju? Tri vatrogasca od tog silnog broja kojeg Vi navodite.  

R. Podbojec – nije isto kad se desi nešto ujutro ili popodne, jer smo mi drugačije organizirani 

od ostalih DVD-ova i da treba uložiti napore u rad DVD-a. 

Predsjednik – da bi u konačnici dobili pravo stanje u vatrogastvu, molim načelnika  i g. 

Podbojca da održe sastanak te rasprave o svim bitnim činjenicama, te da izvijeste općinsko 

vijeće o zaključcima i planovima za iduću godinu. 

 

 

 

Predsjednik je za sjednicu predložio slijedeći 

 

 

                                                                 DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 28. 

rujna 2022.g. 

2. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Maruševec za 2023. godinu sa projekcijama 

Proračuna za 2024. i 2025. godinu 

3. Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

4. Donošenje Zaključka o prijedlogu osobe za imenovanje za suca porotnika Općinskog 

suda u Varaždinu 

5. Donošenje Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Općine Maruševec 

6. Izdavanje Odobrenja trgovačkom društvu MAJA MARINO j.d.o.o. za prodaju robe na 

površinama u Donjem Ladanju koje imaju prilaz sa javno-prometne površine 

7. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji u provedbi projekta „Kamp 

Cestica“  

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Maruševec za 2021. godinu 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Maruševec za 2023. godinu 

 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red 
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Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 28. 

rujna 2022.g. 

 

Predsjednik pita ima li netko kakvih primjedbi ili dopuna na zapisnik sa 13. sjednice. 

 

Primjedbi i dopuna nije bilo. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

Usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 28. rujna 

2022. godine. 

 

 

 

 

Točka  2. 

Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Maruševec za 2023. godinu sa projekcijama 

Proračuna za 2024. i 2025. godinu 

 

Predsjednik -  daje uvodnu riječ načelniku. 

Načelnik u materijalima za sjednicu dobili ste prijedlog proračuna za iduću godinu, što 

naravno nije konačno stanje te imate vremena do 2. prosinca za podnošenje amandmana. 

Proračun je planiran vrlo oprezno s obzirom da smo se ove godine uvjerili da nije ostvaren 

priljev onih svih milijardi koje su bile prezentirane i obećane prošle godine od strane 

predsjednika Vlade RH, i nije bila raspisana većina natječaja. U planiranje proračuna za iduću 

godinu se išlo na način da držimo tempo sa svim ovim projektima koji su u provedbi, a u 

proračunu su navedeni i neki projekti koje smo pripremili, koji su prijavljeni i koji će se tek 

prijaviti iduće godine na natječaje raspisane od strane ministarstava i fondova. Naravno 

očekujemo još toga i sigurno će se proračun mijenjati za slijedeću sjednicu i za donošenje. 

Ukoliko imate kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju. 

Predsjednik-  otvara raspravu o prijedlogu proračuna. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici R. Podbojec, M. Fatiga, J. Kundija-Gradiček, T. 

Buden, S. Cerjan te pročelnica, načelnik i predsjednik. 
 

  

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

Predsjednik -  daje uvodnu riječ načelniku. 

Načelnik – objašnjava da nakon što se dobila uporabna dozvola, reciklažno dvorište treba dati  

na upravljanje. Dostavljena vam je odluka da se reciklažno dvorište daje na upravljanje 

trgovačkom društvu Ivkom, kako bi onda oni mogli krenuti s daljnjom procedurom, a to je 

upis u očevidnik reciklažnih dvorišta. Dostavljen vam je i Ugovor o davanju reciklažnog 

dvorišta na upravljanje. Stojim na raspolaganju za pitanja. 
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Predsjednik - otvara raspravu.  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici R. Podbojec i T. Buden te pročelnica i načelnik. 

 

Predsjednik -  daje točku 3. na glasanje 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

Članak 1. 

Općina Maruševec provela je projekt „Uspostava reciklažnog dvorišta Općine Maruševec“,  

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.16.0095 uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima 

Europske unije iz Kohezijskog fona u financijskom razdoblju 2014.-2020. te izgradila 

reciklažno dvorište na zemljištu u vlasništvu Općine Maruševec, na katastarskoj čestici broj 

k.č.br. 134 k.o. Donje Ladanje. 

Članak 2. 

Ovom Odlukom reciklažno dvorište iz članka 1. ove Odluke daje se na upravljanje 

trgovačkom društvu IVKOM d.d., Ivanec, Ulica Vladimira Nazora 96/B, OIB 31407797858, 

a koje na području Općine Maruševec obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, 

koja sukladno članku 4. stavku 2. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 15/22) uključuje i uslugu 

preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu. 

 

Uvjeti i opseg upravljanja reciklažnim dvorištem te međusobna prava i obveze Općine i 

Ivkom-a d.d. Ivanec utvrdit će se ugovorom. 

 

Članak 3. 

Ivkom d.d. obvezuje se organizirati rad reciklažnog dvorišta sukladno odredbama Zakona o 

gospodarenju otpadom i ostalih provedbenih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom. 

 

Ivkom d.d. dužan je bez odgode ishoditi upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta, te se prema 

imovini danoj na upravljanje  odnositi s pažnjom dobrog gospodara. 

 

Ivkom d.d. je dužan najmanje jednom godišnje Općinskom vijeću Općine Maruševec 

podnijeti izvješće o upravljanju reciklažnim dvorištem, prikupljenom i predanom otpadu. 

 

 

 Članak 4. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Maruševec za potpisivanje i provedbu ugovora iz 

članka 2. stavka 2. ove Odluke kao i za donošenje provedbenih akata potrebnih za uredno 

funkcioniranje reciklažnog dvorišta. 

 

 

Članak 5. 
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Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o prijedlogu osobe za imenovanje za suca porotnika Općinskog 

suda u Varaždinu 

 

Pročelnica - objašnjava da je Općinsko vijeće dužno po pozivu Županijske skupštine odnosno 

predsjednika Županijske skupštine dati prijedlog za imenovanje suca porotnika s područja 

Općine Maruševec u Općinski sud u Varaždinu. Predloženi kandidat je prijedlog Komisije za 

izbor i imenovanje. Uvjeti koje kandidat za suca porotnika mora ispunjavati su da ne smije 

imati navršenih 70 godina, ne smije se baviti političkom djelatnošću, ne smije obavljati 

odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora 

trgovačkog društva ili druge pravne osobe. 

  

Predsjednik – pita ima li  netko kakvih pitanja? 

 

R. Podbojec – traži da njegovo pitanje i odgovor na pitanje uđe u zapisnik. Zanima ga da li 

predloženi kandidat može obavljati tu funkciju s obzirom da je on direktor trgovačkog društva 

Melcomp, a navelo se da kandidat ne smije obavljati poslove člana upravnog ili nadzornog 

odbora trgovačkog društva. Zanima ga da li se izvršio uvid u sudski registar trgovačkog 

društva? 

Načelnik – odgovara da kandidat nije član upravnog ili nadzornog odbora poduzeća. 

Navedeno je provjereno u sudskom registru i provjereno je s pravnicom u Varaždinskoj 

županiji. 

 

Predsjednik - daje točku 4. na glasanje. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 

I. 

 

Za imenovanje za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu s područja Općine Maruševec, 

predlaže se: 

 

MARIJAN HANŽEK iz Selnika 131, 42243 Maruševec. 

 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak prosljeđuje se Županijskoj skupštini Varaždinske županije. 
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Točka 5. 

Donošenje Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Općine Maruševec 

 

Pročelnica – daje objašnjenje za donošenje navedene odluke. Pod poslovima prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Maruševec podrazumijevaju se poslovi 

preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koje nije moguće utvrditi 

uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti, odnosno od mjesta na kojem se nalaze 

posmrtni ostaci osobe na području Općine Maruševec do nadležne patologije ili sudske 

medicine. Poslovi prijevoza koji se ovom odlukom reguliraju je isključivo prijevoz do 

patologije ili sudske medicine, tu nije obuhvaćen redovni prijevoz pokojnika. Prema 

procjenama, pretpostavljamo da bi godišnje moglo biti do 2 takva slučaja, do sada nismo 

imali uopće takvih slučajeva, da bi bilo traženo plaćanje iz proračuna za takav prijevoz. Za 

sve takve prijevoze plaćala je obitelj pokojnika. Ali sve jedinice lokalne samouprave dobile su 

zahtjev Varaždinske županije da su sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti su dužne 

provesti natječaj za odabir prijevoznika koji će u takvim slučajevima obavljati taj prijevoz 

pokojnika. Nakon odabira prijevoznika dužni smo obavijestiti Županiju, kako bi oni te 

podatke mogli dostaviti policiji, hitnoj službi i drugim nadležnim tijelima koji u takvim 

slučajevima izlaze na teren. Godišnja procjena tih troškova za proračun općine je oko 5 tisuća 

kuna. 

 

Predsjednik - otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik – daje 5. točku na glasanje 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

 

Odluku 

 o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

 iz proračuna Općine Maruševec 

  

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika po nalogu mrtvozornika koji 

se financiraju iz proračuna Općine Maruševec (u daljnjem tekstu: Općina) te uvjeti i mjerila 

za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika temeljem ugovora. 

 

 

Članak 2. 

Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Maruševec 

(u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika) podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i 

prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti 

bez obdukcije, i to od mjesta smrti odnosno od mjesta na kojem se nalaze posmrtni ostaci 

osobe na području Općine Maruševec pa do nadležne patologije ili sudske medicine. 
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Članak 3. 
Općina Maruševec zaključiti će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza 

umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za 

obavljanje tih poslova. 

 Odluku o raspisivanju natječaja te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju 

donosi općinski načelnik. 

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje općinski načelnik. 

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva. 

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine. 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta 

propisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i 

sastavni dio natječajne dokumentacije. 

U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude jednak 

iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda 

ranije zaprimljena. 

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može 

pokrenuti upravni spor. 

 

Članak 4. 
Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće 

uvjete: 

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a  

što dokazuju izvatkom iz registra ne starijim od 30 dana od dana objave natječaja, 

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, 

a  što dokazuju preslikom rješenja, 

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno 

vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila, 

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu 

primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu ili posmrtne ostatke 

preuzeti najkasnije u roku od dva sasta od prijema poziva, a što dokazuju izjavom o 

ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i 

drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže, 

- da nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Maruševec, po bilo 

kojem osnovu, 

- da nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Republici Hrvatske što 

dokazuju potvrdom Porezne uprave, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja. 

 Osim navedenog, u postupku prikupljanja ponuda može se tražiti i druga 

dokumentacija sukladno propisima koji reguliraju provedbu postupka javne nabave. 

 

 

Članak 5. 

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 

godine. 

Ugovor osobito sadrži: 

-ugovorne strane, 

-poslove za koje se sklapa ugovor, 

-vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

-način i rok plaćanja, 

-odredbe o prestanku ugovora, 
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-odredbu o spremnosti odabranog ponuditelja za zaprimanje poziva 

mrtvozornika tijekom 24 sata svakoga dana tijekom kalendarske godine, te o 

mogućnosti za preuzimanje umrle osobe ili posmrtnih ostataka najkasnije u roku od 

dva sata od primitka poziva. 

U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili 

u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Općina 

Maruševec će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka 

na koji je isti zaključen. 

Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane 

obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku. 

Istovremeno s raskidom ugovora, općinski načelnik je dužan pokrenuti i postupak 

natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati predmetne poslove. 

 

 

Članak 6. 

            Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Maruševec. 

 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

 

 

 

 

Točka 6. 

Izdavanje Odobrenja trgovačkom društvu MAJA MARINO j.d.o.o. za prodaju robe na 

površinama u Donjem Ladanju koje imaju prilaz sa javno-prometne površine 

 

Pročelnica – objašnjava da se tu radi o prodaji robe na štandu u Donjem Ladanju, koju sada 

obavlja trgovačko društvo MAJA MARINO iz Varaždina. Imali su inspekcijski nadzor i 

naloženo im je da moraju ishoditi odobrenje za daljnju prodaju na otvorenim površinama od 

strane predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave na čijem području se te čestice 

nalaze, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o trgovini. Prodaja se obavlja na površinama u 

privatnom vlasništvu, nasuprot trgovine „Taban“. Budući da su oni i do sada obavljali tamo 

prodaju prijedlog je da im se to odobri, a razlog zašto je potrebno to odobrenje jer te površine 

imaju pristup s javne prometne površine. 

 

Predsjednik - otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovale vijećnice S. Cerjan i J. Kundija-Gradiček  te pročelnica. 

  

 

Predsjednik - daje točku 6. na glasanje. 

 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
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ODOBRENJE 

  

I 

Trgovačkom društvu MAJA MARINO j.d.o.o. iz Varaždina, Radnička ulica 17., OIB: 

93814767452 odobrava se svakog utorka prodaja robe (odjeća, tekstilni proizvodi i obuća) na 

štandu  koji se nalazi na površinama u vlasništvu Danijele Cestar i to:  k.č.br. 1117 upisana u 

zk. uložak 2672 k.o. Donje Ladanje, k.č.br. 1132 upisana u zk. uložak 972 k.o. Donje 

Ladanje, k.č.br. 1133 upisana u zk. uložak 1051 k.o. Donje Ladanje, k.č.br. 1134/3 i k.č.br. 

1135/2, obje upisane u zk. uložak 2604 k.o. Donje Ladanje.  

 

II 

Prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe osigurane su u društvenom domu Donje Ladanje 

na adresi: Ul. V. Nazora 111, Donje Ladanje. 

 

                                                                         III 

Ovo Odobrenje izdaje se iz razloga što površine iz točke I ovog Odobrenja imaju prilaz sa 

javno-prometne površine županijske ceste ŽC2060, a na temelju Suglasnosti koju je za 

prodaju na navedenim površinama trgovačkom društvu MAJA MARINO j.d.o.o. dala 

vlasnica površina Danijela Cesta iz Donjeg Ladanja, Ul. Ladanjskih rudara 110.   

 

IV 

Trgovačko društvo MAJA MARINO j.d.o.o. dužno je pisanim putem izvijestiti Jedinstveni 

upravni odjel Općine Maruševec o svim činjenicama koje bi na bilo koji način mogle utjecati 

na izmjenu ovog Odobrenja. 

 

 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji u provedbi projekta „Kamp 

Cestica“ 

 

Načelnik – objašnjava da je Općina Maruševec primila zamolbu od Općine Cestica da bude 

partner na projektu „Kamp Cestica“. Općina Maruševec tu nema nikakvih financijskih 

obaveza, osim što kad to bude moguće da uputi svoju školu da tamo održavaju školu u 

prirodi. 

 

Predsjednik - otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici S. Cerjan, T. Buden i R. Podbojec te načelnik i 

predsjednik. 

 

Predsjednik - daje točku 7. na glasanje. 

 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 
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ODLUKU  

o potpisivanju Sporazuma o suradnji u provedbi projekta „Kamp Cestica“ 

 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Maruševec daje suglasnost općinskom načelniku Općine Maruševec 

za potpisivanje Sporazuma o suradnji  u provedbi projekta „Kamp Cestica“, a koji potpisuju 

Općine: Cestica, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Klenovnik i Donja Voća. 

 

 

 

II. 

Prijedlog Sporazuma o suradnji u provedbi projekta „Kamp Cestica“ iz točke I. sastavni je dio 

ove Odluke. 

 

 

 

III. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

 

 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Maruševec za 2021. godinu 

 

Pročelnica – objašnjava da je načelnik dužan dati Općinskom vijeću Izvješće o provedbi 

godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Maruševec za proteklu godinu. U 

Izvješću je sve detaljno navedeno.  

 

Predsjednik -  otvara raspravu. 

 

Pitanje je imao vijećnik R. Podbojec. 

 

Predsjednik - daje Točku 8. na glasanje. 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Maruševec za 2021. godinu 
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Članak 1. 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Maruševec za 2021. godinu. 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće. 

  

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 

 

 

 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Maruševec za 2023. godinu 

 

Pročelnica – objašnjava da je Općinsko vijeće dužno donijeti Godišnji plan upravljanja 

imovinom za iduću godinu do kraja studenog. Općina je trenutno u postupku sređivanja 

vlasništva za naslijeđenu tzv. ošansu imovinu. Dakle, to je imovina naslijeđena od naših 

pokojnih mještana, ali samo imovina koja se nalazi na području naše općine, ako postoji 

imovina na području drugih općina, tu imovinu nasljeđuju općine na čijem se području ona 

nalazi. Trenutno se sredila katastarska općina Donje Ladanje, te su sada na redu ostale 

katastarske općine, a to su Druškovec, Čalinec i Maruševec. Puno je čestica koje nisu sređene 

te se nadamo da ćemo do veljače iduće godine to biti sređeno, da Općina može u procjenu i 

prodaju imovine za koje nema interes. Ima puno usitnjenih čestica koje nisu sređene, a  one 

koje jesu imaju određene terete i s većinom njih ne možemo raspolagati. Računamo da ćemo 

moći raspolagati s onima gdje su tereti od Centra za socijalnu skrb, jer prema izjavama koje 

smo dobili, rečeno je da će oni povući te terete. Ostalo gdje su tereti od Ministarstva financija 

i raznih banaka, to će nažalost tako ostati te se neće moći prodati. 

 

Predsjednik - otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik- daje točku 9. na glasanje. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

 

ODLUKU  

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom  

u vlasništvu Općine Maruševec za 2023. godinu 

 

 

I. 
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 Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Maruševec za 2023. godinu kojeg je Općina Maruševec u obvezi donijeti u skladu s 

odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ br. 52/18). 

 

II. 

 Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se: 

 kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Maruševec,  

 provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 

 detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 

Općine Maruševec, 

 godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Maruševec. 

 

 Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i 

druga pitanja s tim u vezi, propisani su Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 21/14). 

 

III. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Maruševec za 2023. godinu 

donosi Općinsko vijeće Općine Maruševec za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za 

sljedeću godinu. 

 

 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Varaždinske županije, a objavit će se i na službenoj web stranici Općine Maruševec i 

dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22). 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 21:03 sati. 

 

 

 

 

                             

 

  Voditeljica zapisnika                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

____________________                                                         __________________________                                                     

      Mihaela Košić                                                                                 Damir Šprem    

 


