
 

 

 

                         
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
               OPĆINA  PRIBISLAVEC     
               Općinsko vijeće 
 
KLASA: 024-01/22-01/08 
URBROJ: 2109-26-01-22-18 
Pribislavec, 21.12.2022. godine 
 

ZAPISNIK 
 

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA:  Općinska vijećnica Općine Pribislavec, 21.12.2022. godine 
 
PRISUTNI: Nikola Bakoš, Mladen Ladić, Dina Korent, Jasna Rakić, Vesna Sobočanec, Gabrijela Cilar, 
Nenad Pintarić, Dragutin Prprović, David Oršuš i Pero Pavić 
 
ODSUTNI: Elvis Horvat, Ivana Lesjak Možek, Zoran Tomašić i Nikola Lepen 
 
VANJSKI PRISUTNI: 
Matija Ladić, općinski načelnik 
Ivana Lesjak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Hrvoje Goričanec, referent općih poslova 
 
Sjednica je započela u 18:00 sati. 
 
Potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Pribislavec Dina Korent (u daljnjem tekstu:Predsjedavajuća) 
pozdravila je sve prisutne te otvorila 14. sjednicu Općinskog vijeća. 
 
Predsjedavajuća otvara aktualni sat. 
 
Aktualni sat: 
 
Vijećnik Nenad Pintarić postavlja pitanje vezano uz zadovoljstvo Općine s izvedenim radovima na ulici 
Antuna Mihanovića te eventualnim penalima prema izvođaču. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako su neprestani problemi pratili cijelokupni proces izvođenja 
radova, da je cesta izgrađena na način koji je trenutno vidljiv te da što se tiče samih šahtova u procesu 
je postavljanje guma, radi smanjenja odskakanja i buke prilikom prelaska preko istih. Smatra da bi se 
primjenom penala prema izvođaču radova, ostvarila mala financijska sredstva, s obzirom da primjenom 
istih, gubi se mogućnost ostvarenja financijskih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije, a radi provedbe projekta postave javne rasvjete. 
 
Vijećnik Nenad Pintarić postavlja pitanje vezano uz sanaciju divljih odlagališta otpada u romskom 
naselju u Pribislavcu, s obzirom na alarmantno stanje zatečeno na istima. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko objašnjava proces koji je prethodio postupku javne nabave te 
sklapanju Ugovora o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem za izvođenje poslova navedene sanacije 
divljih odlagališta otpada u romskom naselju u Pribislavcu. Navodi da će se 02.01.2023. godine održati 

 



 

 

 

radni sastanak između svih, za ovaj posao relevantnih fizičkih i pravnih osoba, kako bi se utvrdio datum 
početka radova, kao i tijek istih. 
 
Vijećnik David Oršuš postavlja pitanje vezano uz lokacije postave kamera sustava videonadzora, a 
vezano uz projekt sanacije divljih odlagališta. 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da će se sustav videonadzora koji se sastoji od 16 kamera, 
postaviti sukladno planu sanacije divljih odlagališta, a koji je dostupan svakim radnim danom u 
prostorima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec. 
 
Aktualni sat završio je u 18:25 sati. 
 
Predsjedavajuća predlaže sljedeći Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec održane 22.11.2022. godine 
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pribislavec za 2022. godinu 
3. Donošenje Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu 
5. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu 
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu 
7. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Pribislavec za 2023. godinu 
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Pribislavec za 2023. godinu 
9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Pribislavec za 2023. godinu 
10. Donošenje Plana davanja koncesija za 2023. godinu 
11. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu za područje Općine Pribislavec  
12. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke i službene odore komunalnog redarstva 
13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2022. godinu 
14. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2023. godinu 
15. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih usluga 
16. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pribislavec za 2023. 
godinu 
17. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec 
18. Ostala pitanja 

 
Predsjedavajuća navodi da se 2. točka briše s prvotno dostavljenog dnevnog reda te  da se dnevni red 
dopunjuje uvođenjem točke: „Odluka o sudjelovanju u međunarodnoj strategiji Zero waste“. 
 
Shodno navedenome, predložen je sljedeći dnevni red, s uvrštenim izmjenama i dopunama: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec održane 22.11.2022. godine 
2. Donošenje Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu 
4. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu 
5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu 
6. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Pribislavec za 2023. godinu 
7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Pribislavec za 2023. godinu 
8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Pribislavec za 2023. godinu 
9. Donošenje Plana davanja koncesija za 2023. godinu 
10. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu za područje Općine Pribislavec 
11. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke i službene odore komunalnog redarstva 
12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2022. godinu 
13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2023. godinu 



 

 

 

14. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih usluga 
15. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pribislavec za 2023. 
godinu 
16. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec 
17. Odluka o sudjelovanju u međunarodnoj strategiji Zero waste 
18. Ostala pitanja 
 
 
Dnevni red i predložena dopuna istog usvojeni su jednoglasno. 
 
Ad.1) Prihvaćanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec održane 22.11.2022. 
godine 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad.2) Donošenje Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže sadržaj Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu 
te navodi stavke sadržane u istome. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Vijećnik Nenad Pintarić navodi da je najprije bilo govora da će se Odbor za proračun ponovo sastati te 
da se isto nije ostvarilo. Navodi da je proračun „prenapuhan“, odnosno smatra da se šalje pogrešna 
poruka uvrštavanjem svih stavaka u proračun,  s obzirom da postoji mogućnost da neće biti dovoljno 
sredstava za ostvarenje većeg broja projekata predviđenih u istom.  
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je na Odboru za proračun predložio članovima Odbora da se 
pismeno očituju o proračunu, odnosno o stavkama koje smatraju da treba maknuti iz proračuna, no da 
se nitko nije očitovao na predloženi način. Navodi da sagledavajući ovogodišnji proračun, uzimajući u 
obzir priljev sredstava za dogradnju dječjeg vrtića i sredstava iz drugih izvora, smatra da će se proračun 
za 2023. godinu svakako ostvariti u većem postotku nego prijašnje godine te da kako postoji mogućnost 
da određene stavke neće biti ostvarene, postoji i mogućnost ostvarenja istih. 
 
Predsjedavajuća navodi da je teško odlučiti o uvrštavanju projekata u proračun, odnosno o njihovom 
izbacivanju iz proračuna te da smatra da je bolje da proračun sadrži sve projekte, s obzirom da još nije 
poznata informacija o natječajima koji će biti raspisani 2023. godine, na koje će Općina Pribislavec moći 
aplicirati iste. 
 
Vijećnik Nikola Bakoš navodi da su vijećnici na početku svog mandata prisustvovali određenoj 
edukaciji, na kojoj je preporučeno da se proračun kreira na način da sadrži sve moguće predvidive 
stavke, umjesto da se po javljanju potrebe za određenom stavkom, ista naknadno mora dodavati 
prilikom rebalansa proračuna. 
 
Daljnje rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Proračun Općine Pribislavec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu prihvaćen je s 9 ZA, 
0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN. 



 

 

 

 
Ad.3) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže navedenu Odluku te zakonsku obvezu donošenja 
iste. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pribislavec za 2023. godinu prihvaćena je s 9 ZA, 0 PROTIV I 
1 SUZDRŽAN. 
 
 
Ad.4) Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je sljedećih 5 točaka, kao i trenutno navedena, povezano sa 
samim proračunom za 2023. godinu te da sadrže financijska sredstva određena istim, a 
preraspoređena sukladno odredbama pojedine točke, odnosno sukladno određenom Programu. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
 
Ad.5) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže sadržaj navedenog Programa. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Pribislavec za 2023. godinu prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
Ad.6) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Pribislavec za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže sadržaj navedenog Programa. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Pribislavec za 2023. godinu prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
 
 



 

 

 

Ad.7) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Pribislavec za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže sadržaj navedenog Programa. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Program javnih potreba u kulturi Općine Pribislavec za 2023. godinu prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
Ad.8) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Pribislavec za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže sadržaj navedenog Programa. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Program javnih potreba u sportu Općine Pribislavec za 2023. godinu prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
Ad.9) Donošenje Plana davanja koncesija za 2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da kao i za prethodnu godinu, u 2023. godini nije predviđeno 
davanje koncesije. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Plan davanja koncesija za 2023. godinu prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
Ad.10) Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu za područje Općine Pribislavec 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je sukladno nalogu revizije, u navedenu Odluku dodana 
odredba kojom se korištenje površine javne namjene mora osigurati na način koji omogućava kretanje 
osoba s posebnim potrebama. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu za područje Općine Pribislavec prihvaćena 
je jednoglasno. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ad.11) Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke i službene odore komunalnog redarstva 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi kako je navedenu Odluku potrebno donijeti kako bi se mogle 
izraditi službene iskaznice, značke i službene odore za službenika i namještenika komunalnog 
redarstva, a ista sadrži detaljni opis postupka izrade, održavanja te izgleda svega navedenog. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke i službene odore komunalnog redarstva 
prihvaćena je jednoglasno. 
 
 
Ad.12) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2022. godinu 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2022. godinu prihvaćena je 
jednoglasno. 
 
 
Ad.13) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2023. godinu 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pribislavec za 2023. godinu prihvaćen je 
jednoglasno. 
 
 
Ad.14) Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih usluga 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da je navedena Odluka predložena iz razloga jer je ista potrebna 
trenutnom koncesionaru obavljanja dimnjačarskih poslova. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih usluga 
prihvaćena je jednoglasno. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ad.15) Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pribislavec za 
2023. godinu 
 
Općinski načelnik Matija Ladić ukratko obrazlaže sadržaj Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Pribislavec te zakonsku obvezu donošenja Odluke o donošenju navedenog Godišnjeg 
plana. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pribislavec za 2023. 
godinu prihvaćena je jednoglasno. 
 
 
Ad.16) Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da su u predloženoj Odluci sadržane odredbe sa kojima su 
vijećnici bili suglasni tijekom prezentacije izrađivača na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec prihvaćena 
je jednoglasno. 
 
 
Ad.17) Odluka o sudjelovanju u međunarodnoj strategiji Zero waste 
 
Općinski načelnik Matija Ladić navodi da većina općina koje imaju udio u poduzeću GKP PRE-KOM 
d.o.o., već sudjeluje u navedenoj međunarodnoj strategiji pa shodno uputi spomenutog poduzeća te 
dobronamjernoj inicijativi Općine Pribislavec, predlaže usvajanje navedene Odluke. 
 
Predsjedavajuća otvara raspravu. 
 
Rasprave nije bilo pa je predsjedavajuća zaključuje. 
 
Odluka o sudjelovanju u međunarodnoj strategiji Zero waste prihvaćena je jednoglasno. 
 
Sjednica je završena u 19:12 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                              Potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Pribislavec 
Hrvoje Goričanec                        dr.sc. Dina Korent 


