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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Hrašćina  

koja je odrţana 09.09.2021. (ĉetvrtak) s poĉetkom  

u 19,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice  

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:  Ţunec Ţeljko, Mikulĉić Ljubica, Kovaĉićek 

Milan, Ĉaĉko Mladen, Krok Zdravko, Klemen Zoran, Kovaĉiĉek Radovan 

 

                                        

IZOSTALI VIJEĆNICI (opravdano): Darko Jertec, Maja Merkaš  

 

                                             

 

 

OSTALI NAZOĈNI: Branko Tukaĉ- naĉelnik Općine Hrašćina  

     Ivana Ĉavec – proĉelnica J. upravnog odjela 

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

 

Ljubica Mikulĉić predsjednica Općinskog vijeća pozdravila je sve prisutne i otvorio 2. 

sjednicu Općinskog vijeća, te konstatirala da je sjednici prisutno 7 vijećnika od 9, te da se mogu 

donositi pravovaljane odluke.  

Predsjednica Općinskog vijeća predložila je izmjenu dnevnog reda, toĉka broj 7. prebacuje 

se na toĉku broj 2 te dala sljedeći  dnevni red na glasanje: 

 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruĉju Općine Hrašćina u naselju Trgovišće za 

projekt ˝Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću˝ 

3. Izvješće naĉelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.godine 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna sa popratnim planovima i Programima 

5. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

6. Odluka o davanju suglasnosti na promjenu adrese sjedišta Zagorske javne vatrogasne postrojbe  

7. Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o oslobaĊanju plaćanja poreza na potrošnju 

8. Odluka o imenovanju suca porotnika 

9. Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina 

10. Odluka o izboru povjerenstva za elementarne nepogode Općine Hrašćina 

11. Odluka o izboru povjerenstva za stipendiranje uĉenika i studenata 

12. Odluka o izboru povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Hrašćina 

13. Odluka o izboru socijalnog vijeća Općine Hrašćina 



14. Odluka o izboru inventurne komisije Općine Hrašćina  

15. Odluka o izboru ovlaštenih potpisnika financijske dokumentacije Općine Hrašćina 

16. Odluka o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog dužnosnika 

17. Odluka o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu 

18. Odluka o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća, ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća i 

službenika Jedinstvenog upravnog odjela 

19. Odluka o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Hrašćina za mjesec lipanj-srpanj 2021.  

20. Razno, informacije, pitanja 

 

Budući da nije bilo primjedbi na predloţeni izmijenjeni dnevni red, dnevni red je 

JEDNOGLASNO  usvojen sa 7 glasova ZA 

  

 

Toĉka 1.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu po zapisniku sa 

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

istog nije bilo primjedbi vijeće je istog JEDNOGLASNO usvojilo.  

                                 

Toĉka 2. 

Nakon rasprave o Odluci o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruĉju Općine Hrašćina u naselju 

Trgovišće za projekt ˝Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću˝ Općinsko vijeće Općine Hrašćina 

je JEDNOGLASNO  donijelo 

 
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruĉju Općine Hrašćina u naselju Trgovišće za 

projekt ˝Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću˝ 

 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na podruĉju Općine Hrašćina u naselju Trgovišće za projekt 

˝Rekonstrukcija zgrade doma kulture u Trgovišću˝ prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 3.  

Nakon rasprave o Izvješću naĉelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.godine 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa  5 glasova ZA i 2 PROTIV donijelo 

 
Izvješće naĉelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.godine 

 

Izvješće naĉelnika Općine Hrašćina za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.godine prilaže se zapisniku i ĉini 

njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 4. 

Nakon rasprave  o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proraĉuna sa popratnim planovima i Programima 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa  5  glasova ZA i 2 PROTIV donijelo 

 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna sa popratnim planovima i Programima 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna sa popratnim planovima i Programima prilaže se zapisniku i 

ĉini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 



Toĉka 5. 

Nakon rasprave o Odluci o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je jednoglasno donijelo 

 
Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

  
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 6. 

Nakon rasprave o Odluci o davanju suglasnosti na promjenu adrese sjedišta Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe  Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

  
Odluka o davanju suglasnosti na promjenu adrese sjedišta Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe 

 

Odluka o davanju suglasnosti na promjenu adrese sjedišta Zagorske javne vatrogasne postrojbe  

prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 7. 

Nakon rasprave o Odluci o stavljanju izvan snage Odluke o oslobaĊanju plaćanja poreza na potrošnju 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

 
Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o oslobaĊanju plaćanja poreza na potrošnju 

 
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobaĊanju plaćanja poreza na potrošnju 

prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio.  

 

Toĉka 8.  

Nakon rasprave o Odluci o imenovanju suca porotnika Općinsko vijeće Općine Hrašćina je 

JEDNOGLASNO donijelo 

 

Odluku o utvrĊivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru 

 

Odluka o utvrĊivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru 

 prilaže se zapisniku i  ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 9. 

Nakon rasprave o Odluci o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO  donijelo 

 
Odluku o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina 

 

Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Hrašćina  prilaže se zapisniku i ĉini 

njegov sastavni dio. 

 



Toĉka 10.  

Nakon rasprave o Odluci o izboru povjerenstva za elementarne nepogode Općine Hrašćina 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

 
Odluka o izboru povjerenstva za elementarne nepogode Općine Hrašćina 

 

Odluka o izboru povjerenstva za elementarne nepogode Općine Hrašćina prilaže se zapisniku i ĉini njegov 

sastavni dio. 

 

Toĉka 11.  

Nakon rasprave o Odluci o izboru povjerenstva za stipendiranje uĉenika i studenata Općinsko vijeće 

Općine Hrašćina JEDNOGLASNO donijelo 

 
Odluku o izboru povjerenstva za stipendiranje uĉenika i studenata 

 

Odluka o izboru povjerenstva za stipendiranje uĉenika i studenata prilaže se zapisniku i ĉini njegov 

sastavni dio. 

 

Toĉka 12. 

Nakon rasprave o Odluka o izboru povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Hrašćina 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo  

 
Odluku o izboru povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Hrašćina 

 

Odluka o izboru povjerenstva za nekretnine u vlasništvu Općine Hrašćina prilaže se zapisniku i ĉine 

njegov sastavni dio. 

 

 

Toĉka 13.  

Nakon rasprave o Odluci o izboru socijalnog vijeća Općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine Hrašćina 

je JEDNOGLASNO donijelo  

 
Odluku o izboru socijalnog vijeća Općine Hrašćina 

 

Odluka o izboru socijalnog vijeća Općine Hrašćina prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 14.  

Nakon rasprave o Odluci o izboru inventurne komisije Općine Hrašćina  Općinsko vijeće Općine 

Hrašćina je sa 5 glasova ZA i 2 PROTIV donijelo  

 
Odluku o izboru inventurne komisije Općine Hrašćina 

 

Odluka o izboru inventurne komisije Općine Hrašćina  prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 15.  

Nakon rasprave o Odluci o izboru ovlaštenih potpisnika financijske dokumentacije Općine Hrašćina 

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo  

 
Odluku o izboru ovlaštenih potpisnika financijske dokumentacije 

 

Odluka o izboru inventurne komisije Općine Hrašćina  prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 



Toĉka 16.  

Nakon rasprave o Odluci o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog dužnosnika Općinsko vijeće 

Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo  

 
Odluku o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog duţnosnika 

 

Odluka o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog dužnosnika prilaže se zapisniku i ĉini njegov 

sastavni dio. 

 

Toĉka 17.  

Nakon rasprave o Odluci o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo  

 
Odluku o koeficijentima za obraĉun plaća sluţbenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu 

 
Odluka o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 18.  

Nakon rasprave o Odluci o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća, ĉlanova radnih tijela Općinskog 

vijeća i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO 

donijelo  

 
Odluku o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća, ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća i sluţbenika 

Jedinstvenog upravnog odjela 

 
Odluka o koeficijentima za obraĉun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 19.  

Nakon rasprave o Odluci o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Hrašćina za mjesec lipanj-srpanj 2021. Općinsko vijeće Općine Hrašćina je 

JEDNOGLASNO donijelo  

 
Odluku o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Hrašćina za mjesec lipanj-srpanj 2021. 

 
Odluka o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Hrašćina za mjesec lipanj-srpanj 2021. prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

 

Završeno u 20,32 sati. 

 

ZAPISNIĈAR          PREDSJEDNICA OPĆINSKOG 

SlaĊana Krivak           VIJEĆA 

         LJUBICA MIKULĈIĆ 

 

                                               
 


