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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA 

    OPĆINA HRAŠĆINA 

     OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 021-05/19-01/06 

URBROJ: 2211/03-19-02 

Trgovišće, 15. prosinca 2019.  

SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Hrašćina  

koja je odrţana 15. prosinca 2019. godine (nedjelja) s poĉetkom  

u 16,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrašćina  

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:  Ţeljko Zozoli, Milan Kovaĉićek,         

                                          Nikola Salaj, Ivan Švec, Radovan Kovaĉićek,  Barica Šćurec,                        

                                          Ţeljko Ţunec, Zoran Klemen, Mladen Ĉaćko                                     

                                        

IZOSTALI VIJEĆNICI: Branko Cerinski - opravdano 

                                            Damir Brleĉić - neopravdano     
 

OSTALI NAZOĈNI: Branko Tukaĉ- naĉelnik Općine Hrašćina  

                                      Ljubica Mikulĉić – donaĉelnica Općine Hrašćina 

                                      Ivana Ĉavec – proĉelnica JUO O.Hrašćina  

                                      SlaĊana Krivak – referent u Jedinstv.upr. odjelu – zapisniĉar sjednicu  

 

     Ţeljko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je sve prisutne i otvorio 16. 

sjednicu Općinskog vijeća, te konstatirao da je sjednici prisutno 9 vijećnika od 11, te da se 

mogu donositi pravovaljane odluke i predloţio slijedeći   

 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća 

2. Rasprava i donošenje I izmjene i dopune proraĉuna za 2019. godinu i pripadajućim 

Planovima i  Programima. 

3. Rasprava i donošenje Proraĉuna Općine Hrašćina za 2020. godinu, projekcije za 2021. 

i 2022. godinu i pripadajućih Planovima i Programa. 

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2020. godinu 

5. Rasprava i donošenje Odluke o isplati pomoći roditeljima novoroĊene djece s podruĉja 

Općine Hrašćina u 2020. godini 

6. Rasprava i donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 

2020. godinu. 

7. Rasprava i donošenje Odluke o naĉinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine 

Hrašćina. 

8. Rasprava i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Hrašćina.  

9. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Hrašćinu.  

     10.  Rasprava o Godišnjoj analizi stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina,  

            te donošenje: 

- Analiza stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2019. godinu  
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- Plana razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2020. godinu s 

trogodišnjim  

financijskim uĉincima 

- SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hrašćina za 

razdoblje od 2020. do 2023. godine. 

      11. Rasprava i donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva  

      Općine Hrašćina.    

      12. Razno.  

 

Budući da nije bilo primjedbi ni drugih prijedloga predloţeni dnevni red 

JEDNOGLASNO  je usvojen sa devet glasova ZA.  

 

Toĉka 1.  

    

         Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ţeljko Zozoli otvorio je raspravu po zapisniku sa 

prethodne sjednice Općinskog vijeća koji je bio dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući da 

na isti nije bilo primjedbi vijeće je istog JEDNOGLASNO usvojilo.  

 

     

Toĉka 2. 

 

      Ţeljko Zozoli predsjednik Općinskog vijeća dao je rijeĉ naĉelniku gosp. Branku Tukaĉ 

koji je upoznao vijećnike sa odrţanom koordinacijom stranaka vezno uz I. izmjene i dopune 

proraĉuna za 2019. godinu kao i planom proraĉuna za 2020.g.  kao i projekcije za 2021. i 

2022.godinu. Obrazloţio je prijedlog I. Izmjene i dopune proraĉuna za 2019. godinu sa 

popratnim planovima i programima osvrnuvši se na kapitalne projekte koji nisu saţivjeli kao i 

na povrat poreza i prireza koji je bio uplaćivan u proraĉun O. Hrašćina te je bitno utjecao na 

sam proraĉun. Predsjednik vijeća otvorio  je raspravu po prijedlogu, a budući da na isti nije 

bilo primjedbi Općinsko vijeće Općine Hrašćina donijelo je sa SEDAM glasova  ZA, jedan 

glas SUZDRŢAN i jedan glas PROTIV donijelo 

 

I izmjenu i dopunu proraĉuna za 2019. godinu s pripadajućim Planovima i Programima 

 

I izmjena i dopuna proraĉuna za 2019. godinu s pripadajućim planovima i  programima 

prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 3.     

 

      Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ţeljko Zozoli dao je rijeĉ naĉelniku gosp. B. Tukaĉ 

koji je dao dodatno obrazloţenje uz prijedlog osvrnuvši se na kapitalne projekte koji su 

predviĊeni.  Ţeljko Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu, a budući da nije bilo pitanja 

pristupilo se glasovanju, te je  Općinsko vijeće Općine Hrašćina donijelo sa OSAM glasova 

ZA, jedan glas PROTIV 

 

Proraĉun Općine Hrašćina za 2020. godinu, projekcije za 2021. i 2022. godinu sa 

pripadajućim Planovima i Programima 

 

Proraĉun Općine Hrašćina za 2020. godinu, projekcije za 2021. i 2022. godinu sa 

pripadajućim Planovima i Programima prilaţu se zapisniku i ĉine njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 4.  

 

             Predsjednik vijeća gosp. Ţeljko Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu  Odluke o 

izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2020. godinu koja je bila dostavljena uz poziv na isti 
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prijedlog nije bilo primjedbi pa je  Općinsko vijeće Općine Hrašćina sa OSAM  glasova ZA , 

jedan glas PROTIV  donijelo  

 

ODLUKU 

o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2020. godinu 

 

Odluka o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2020. godinu prilaţe se zapisniku i ĉini 

njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 5.  

 

    Ţeljko Zozoli predsjednik vijeća dao je rijeĉ naĉelniku gosp. B. Tukaĉ koji je predloţio 

vijeću  s obzirom  na dostavljen prijedlog odluke u ĉlanku 3. Odluke  promijeni naĉin isplate 

umjesto u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva sredstva isplaćuju dva puta godišnje i 

to zahtjevi podneseni do 15. svibnja 2020. isplatit će se na Dan Općine, a zahtjevi predani 

nakon 15. svibnja 2020. biti će isplaćeni u tjednu uoĉi Boţića. Predsjednik vijeća gosp. Ţeljko 

Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu Odluke o isplati pomoći roditeljima novoroĊene 

djece s podruĉja Općine Hrašćina u 2020. godini, budući da na predloţeni prijedlog nije bilo 

primjedbi Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA 

donijelo  

 

ODLUKU 

o isplati pomoći roditeljima novoroĊene djece s podruĉja Općine Hrašćina u 2020. 

godini 

 

   Odluka o isplati pomoći roditeljima novoroĊene djece s podruĉja Općine Hrašćina u 

2020. godini prilaţe se  zapisniku i ĉini njegov sastavni dio.  

 

Toĉka 6.  

 

    Predsjednik vijeća gosp Ţeljko Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu  Odluke o 

rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2020. godinu koja je bila 

dostavljena vijećnicima uz poziv, a budući da  prijedlog iste nije bilo primjedbi  

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA 

donijelo  

 

ODLUKU 

o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2020. godinu 

 

Odluka o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2020. godinu prilaţe se 

zapisniku i ĉini njegov sastavni dio.  

 

 

Toĉka 7.  

 

Ţeljko Zozoli predsjednik vijeća dao je rijeĉ proĉelnici JUO I. Ĉavec koja je dala 

dodatno obrazloţenje  Odluka o naĉinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Hrašćina.  

Predsjednik vijeća otvorio je  raspravu u koju se ukljuĉio vijećnik Z. Klemen, te je 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina  JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA donijelo  

 

ODLUKU 

o naĉinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Hrašćina 
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Odluka o naĉinu pruţanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju Općine Hrašćina prilaţe se zapisniku i 

ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 8. 

 

      Predsjednik vijeća gosp. Ţeljko Zozoli dao je rijeĉ djelatnici S. Krivak koja je dodatno 

obrazloţila prijedlog Odluke koja je bila dostavljena vijećnicima uz poziv naglasivši da je 

istu trebalo uskladi sa zakonom. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po prijedlogu, a 

koko nije bilo primjedbi  Općinsko vijeće  Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa 

DEVET glasova ZA donijelo  

 

ODLUKU 

o općinskim porezima Općine Hrašćina 

 

Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni 

dio. 

 

Toĉka 9.  

 

         Ţeljko Zozoli predsjednik vijeća dao je rijeĉ djelatnici S. Krivak koja je objasnila 

razloge donošenja odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Hrašćina. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po prijedlogu, a budući da na istu 

nije bilo primjedbi Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa DEVET 

glasova ZA donijelo  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hrašćina 

 

     Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Hrašćina prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 10. 

 

             Predsjednik OV gosp. Ţeljko Zozoli otvorio je raspravu po prijedlogu o donošenju 

Godišnje analize stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina i to: 

- Analizi stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2019. godinu 

- Planu razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2020. godinu s 

trogodišnjim financijskim uĉincima 

- SMJERNICAMA za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hrašćina 

za razdoblje od 2020. do 2023. godine,  

budući da nije bilo primjedbi osim komentara Općinsko vijeće Općine Hrašćina je 

JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA donijelo  

 

Godišnju analizu stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina, 

te: 

- Analizu stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2019. godinu 

- Plan razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2020. godinu s 

trogodišnjim financijskim uĉincima 

- SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hrašćina 

za razdoblje od 2020. do 2023. godine. 
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Godišnja analiza stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina, 

te: 

- Analiza stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2019. godinu 

- Plan razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2020. godinu s 

trogodišnjim financijskim uĉincima 

- SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hrašćina za 

razdoblje od 2020. do 2023. godine   

prilaţu se zapisniku te ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 11.  

 

      Predsjednik općinskog vijeća gosp. Ţeljko Zozoli dao je proĉelnici Ivani Ĉavec koja se u 

kratkim crtama osvrnula na predloţeni Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 

naglasivši da je na isti dobivena i suglasnost  od Drţavnog arhiva u Varaţdinu. Predsjednik 

vijeća otvorio je raspravu po prijedlogu, a budući da na isti nije bilo primjedbi Općinsko 

vijeće  Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO sa DEVET glasova ZA donijelo  

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 

Općine Hrašćina 

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Hrašćina prilaţe se 

zapisniku te ĉini njegov  sastavni dio.  

 

 

Toĉka 12.  

 

           Vijećnik gosp. Ţeljko Ţunec ukazao je na problem mještanina gosp. Markušić Stjepana 

iz Gornjaka 16 zbog jako lošeg imovinskog i zdrastvenog stanja. Predsjednik vijeća 

predloţio je da se imenovanome dodijeli jednokratna pomoć u naravi u iznosu od cca 

1.000,00 kuna, a naĉelnik gosp. Branko Tukaĉ obvezao se da će kontaktirati Centar za 

socijalnu skrb upoznavši prisutne da je imenovanom pomagao i u ostvarivanju pomoći 

prijašnjem razdoblju. 

 

              

 

Dovršeno u 17,19 sati.  

 

 

  

 

 

 

   


