
                 
REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA HRAŠĆINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/07 

URBROJ: 2211/03-01-21-01 

Trgovišće, 20.12.2021. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 4. sjedniceOpćinskog vijeća općine Hrašćina odrţane dana 

20.12.2021.  godine (ponedjeljak) s poĉetkom 

u 19,30 sati u prostorijama Općinske vijećnice 

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:   

 Mikulĉić Ljubica 

 Ţunec Ţeljko  

 Kovaĉićek Milan 

 Ĉaĉko Mladen  

 Krok Zdravko  

 Klemen Zoran  

 Kovaĉiĉek Radovan 

 Darko Jertec,  

 Maja Merkaš                                                 

 

 

OSTALI NAZOĈNI:  

 Branko Tukaĉ- naĉelnik Općine Hrašćina  

 Ivana Ĉavec – proĉelnica J. upravnog odjela 

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

 Ţeljko  Zozoli – ĉlan Ţupanijske skupštine 

 

Predsjednica Općinskog vijeća, gĊa.Ljubica Mikulĉić pozdravila je sve prisutne i otvorila 4. sjednicu 

Općinskog vijeća, konstatirala da je sjednici prisutno svih 9 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane 

odluke te je dala sljedeći  dnevni red na glasanje: 

  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 02. i 03. sjednice Općinskog vijeća općine Hrašćina 

2. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  

3. Rasprava i donošenje I izmjene i dopune proraĉuna za 2021. godinu s pripadajućim Planovima i  

Programima. 

4. Rasprava i donošenje Proraĉuna Općine Hrašćina za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. 

godinu s pripadajućim Planovima i Programa. 

5. Donošenje Odluke o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2022. godinu 

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

Hrašćina u 2022. godini 

7. Rasprava i donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2022. godinu. 

8. Rasprava i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Hrašćina 

9. Zakljuĉak o usvajanju I. tehniĉkog ispravka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine 

Hrašćina 

10. Rasprava i donošenje Odluke o  naknadama za korištenje i odrţavanje groblja u Hrašćini 

11. Rasprava i donošenje Odluke o izmjeni odluke o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog 

duţnosnika 

12. Rasprava i donošenje  II.Izmjene Odluke o  koeficijentima za obraĉun plaća sluţbenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

13. Rasprava i donošenje Odluke o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća i ĉlanova radnih tijela 

Općinskog vijeća općine Hrašćina 



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

            te donošenje: 

- Analiza stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2021. godinu  

- Plana razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2022. godinu s trogodišnjim 

financijskim uĉincima  

Razno, informacije, pitan 

 

 

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

usvojen sa 9 glasova ZA 

  

 

Toĉka 1.  

Predsjednica  Općinskog vijeća gĊa. Ljubica Mikulĉić otvorila je raspravu po zapisniku sa 02. i 03. sjednice 

Općinskog vijeća koji je bio dostavljen vijećnicima uz poziv, a budući da na iste nije bilo primjedbi vijeće je 

iste JEDNOGLASNO usvojilo.  

                                 

Toĉka 2. 

Nakon rasprave o Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine 

Hrašćina je JEDNOGLASNO  donijelo 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hrašćina 

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hrašćina prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 3.  

Nakon rasprave o I. izmjeni i dopuni proraĉuna za 2021. godinu s pripadajućim Planovima i  Programima 

Općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa  5 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 SUZDRŢANA 

donijelo 

 

I. Izmjenu i dopunu proraĉuna za 2021. godinu s pripadajućim Planovima i  Programima Općine 

Hrašćina 

 

I.Izmjena i dopuna proraĉuna za 2021. godinu s pripadajućim Planovima i  Programima Općine Hrašćina 

prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 4. 

Nakon rasprave o Proraĉunu Općine Hrašćina za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. godinu s 

pripadajućim Planovima i Programa Općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine Hrašćina je sa  5 glasova ZA i 

4 SUZDRŢANA donijelo 

 

Proraĉun Općine Hrašćina za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. godinu s pripadajućim 

Planovima i Programima Općine Hrašćina 

 

Proraĉun Općine Hrašćina za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. godinu s pripadajućim Planovima i 

Programima Općine Hrašćina prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 5. 

Nakon rasprave o Odluci o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2022. godinu Općinsko vijeće Općine 

Hrašćina je sa  5 glasova ZA i 4 SUZDRŢANA donijelo 

 

Odluku o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2022. godinu 

 

Odluka o izvršenju Proraĉuna Općine Hrašćina za 2022. godinu prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni 

dio. 

 



Toĉka 6. 

Nakon rasprave o Odluci o isplati pomoći roditeljima novoroĊene djece s podruĉja Općine Hrašćina u 2022. 

godini Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

  

Odluku o isplati pomoći roditeljima novoroĊene djece s podruĉja Općine Hrašćina u 2022. godini 

 

Odluka o isplati pomoći roditeljima novoroĊene djece s podruĉja Općine Hrašćina u 2022. Godini 

Prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 7. 

Nakon rasprave o Odluci o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2022. godinu Općinsko 

vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

 

Odluku o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2022. godinu 

 

Odluka o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka za 2021. Godinu prilaţe se zapisniku i ĉini 

njegov sastavni dio.  

 

Toĉka 8.  

Nakon rasprave o Odluci o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Hrašćina Općinsko vijeće 

Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Hrašćina 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Hrašćina prilaţe se zapisniku i  ĉini njegov 

sastavni dio. 

 

Toĉka 9. 

Budući da nije bilo primjedbi na Zakljuĉak o usvajanju I. tehniĉkog ispravka III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana ureĊenja Općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO  donijelo 

 

 

Zakljuĉak o usvajanju I. tehniĉkog ispravka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja 

Općine Hrašćina 

 

Zakljuĉak o usvajanju I. tehniĉkog ispravka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine 

Hrašćina prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 10.  

Nakon rasprave o Odluci o  naknadama za korištenje i odrţavanje groblja u Hrašćini Općinsko vijeće Općine 

Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo 

 

Odluku o  naknadama za korištenje i odrţavanje groblja u Hrašćini 

 

Odluke o  naknadama za korištenje i odrţavanje groblja u Hrašćini prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni 

dio. 

 

Toĉka 11.  

Nakon rasprave o Odluci o izmjeni odluke o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog duţnosnika 

Općinsko vijeće Općinsko vijeće Općine Hrašćina JEDNOGLASNO donijelo 

 

Odluci o izmjeni odluke o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog duţnosnika 

 

Odluka o izmjeni odluke o plaći naĉelnika te drugim pravima navedenog duţnosnika prilaţe se zapisniku i 

ĉini njegov sastavni dio. 

 



Toĉka 12. 

Nakon rasprave o II. izmjeni odluke o koeficijentima za obraĉun plaća sluţbenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općinsko vijeće Općinsko vijeće Općine Hrašćina JEDNOGLASNO 

donijelo  

 

II. izmjenu odluke o koeficijentima za obraĉun plaća sluţbenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu 

 

II. izmjena odluke o koeficijentima za obraĉun plaća sluţbenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 13. 

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

vijeća općine Hrašćina Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo  

 

Odluku o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća i ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća općine Hrašćina 

 

Odluka o visini naknade ĉlanova Općinskog vijeća i ĉlanova radnih tijela Općinskog vijeća općine Hrašćina  

prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio. 

 

Toĉka 14. 

Nakon rasprave o Godišnjoj analizi stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina,  

            te  

- Analize stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2021. godinu  

- Plana razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2 godinu s trogodišnjim financijskim 

uĉincima  

Općinsko vijeće Općine Hrašćina je JEDNOGLASNO donijelo  

 

Godišnju analizi stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina, 

te 

- Analiza stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2021. godinu  

- Plana razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2022. godinu s trogodišnjim 

financijskim uĉincima  

 

Godišnja analiza stanja civilne zaštite na podruĉju Općine Hrašćina,  

            te: 

- Analiza stanja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2021. godinu  

- Plana razvoja sustava CZ na podruĉju Općine Hrašćina za 2022. Godinu s trogodišnjim 

financijskim uĉincima  

prilaţe se zapisniku i ĉine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Završeno u 21,09 sati. 

 

 

ZAPISNIĈAR        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

SlaĊana Krivak                                        OPĆINE HRAŠĆINA 

                             Ljubica Mikulĉić 

 


