
                 
REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA HRAŠĆINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/06 

URBROJ: 2211/03-21-02 

Trgovišće, 19.10.2021. 

 

ZAPISNIK  

 

sa 3. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Hrašćina  

koja je odrţana 19.10.2021. godine (utorak) s početkom  

u 18,30 sati  

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić pojedinaĉno putem telefona je kontaktirala 

vijećnike kako slijedi: 

Žunec Željko, Mikulĉić Ljubica, Kovaĉićek Milan, Ĉaĉko Mladen, Krok Zdravko, Klemen Zoran, 

Kovaĉiĉek Radovan, Darko Jertec, Maja Merkaš 

 

Predloženi dnevni red koji je vijećnicima dostavljen u pisanom obliku  jednoglasno je usvojen. 

 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Zakljuĉak o dodjeli stipendija za školsku godinu 2021/2022. 

2. Izmjena odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

3. Izmjena odluke o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća, ĉlanova radnih tijela 

Općinskog vijeća i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

4. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

 

 

 

 

TOĈKA 1.  

Budući da nije bilo primjedbi na Zakljuĉak o dodjeli stipendija za školsku godinu 2021/2022. koji 

su vijećnici primili u materijalima, Općinsko vijeće općine Hrašćina jednoglasno je usvojilo 

Zaključak o dodjeli stipendija za školsku godinu 2021/2022 

 

Zaključak o dodjeli stipendija za školsku godinu 2021/2022. 

prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

TOĈKA 2. 

Budući da nije bilo primjedbi na Izmjenu odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina koju su vijećnici primili u 

materijalima, Općinsko vijeće Općine Hrašćina jednoglasno je usvojilo Izmjenu odluke o 



koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Hrašćina. 

 

Izmjena odluke o koeficijentima za obračun plaće sluţbenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Hrašćina 

 

 prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

TOĈKA 3. 

Budući da nije bilo primjedbi na Izmjenu odluke o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća, 

ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

koju su vijećnici primili u materijalima, Općinsko vijeće Općine Hrašćina jednoglasno je usvojilo 

Izmjenu odluke o visini naknade članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog 

vijeća i sluţbenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina. 

 

Izmjena odluke o visini naknade članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog 

vijeća i sluţbenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

 

 prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

TOĈKA 4. 

Budući da nije bilo primjedbi na Odluku o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Hrašćina koju su vijećnici primili u materijalima, Općinsko vijeće Općine Hrašćina jednoglasno je 

usvojilo Odluku o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

 

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina 

 

 prilaže se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

                                

 

Završeno u 18,50 sati. 

 

 

ZAPISNIĈAR         PREDSJEDNICA OPĆINSKOG 

SlaĊana Krivak         VIJEĆA 

              LJUBICA MIKULĈIĆ,v.r. 

 
         

  

 


