
                 
REPUBLIKA HRVATSKA  

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRAŠĆINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-02/22-01/01 

URBROJ: 2140-13-01-22-02 

Trgovišće, 31.01.2022. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

5. elektronske sjednicu Općinskog vijeća održane dana  

31.01.2022.  godine (ponedjeljak)  

u vremenu od 10,00 sati - 19,00 sati  

 

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI SU ELEKTRONSKI GLASOVALI: 

   

 Mikulĉić Ljubica 

 Ţunec Ţeljko  

 Kovaĉićek Milan 

 Ĉaĉko Mladen (osobno glasovao) 

 Krok Zdravko  

 Klemen Zoran  

 Kovaĉiĉek Radovan 

 Darko Jertec (glasovao putem Viber-a) 

 Maja Merkaš                                                 

 

 

Vijećnicima su materijali dostavljeni u pisanom obliku, a obrazac za elektronsko glasovanje dostavljen je 

putem e-maila.  Elektronsko glasovanje odrţavalo se u vremenu od 10,00  do 19,00 sati.  

 

Predloţeni dnevni red koji je vijećnicima dostavljen zajedno sa materijalima  u pisanom obliku  usvojen je sa 

8 GLASOVA ZA, budući da se 1 vijećnik nije izjasnio po tom pitanju.  

  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća općine Hrašćina 

2. Rasprava i donošenje Odluke o naĉinu pruţanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

podruĉju općine Hrašćina 

3. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća Drţavnog ureda za reviziju  

4. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća Zagorskog vodovoda o otplati kredita na dan 31.12.2021.godine 

 

Budući da nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red, dnevni red je usvojen sa 8 glasova 

ZA. 

 

Točka 1.  

Na temelju dostavljenih elektronskih obrazaca za glasovanje i prebrojanih glasova, zapisnik sa 04. 

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

vijeće je isti JEDNOGLASNO usvojilo.  

                                 

Točka 2. 

Na temelju dostavljenih elektronskih obrazaca za glasovanje i prebrojanih glasova, Općinsko vijeće 

Općine Hrašćina  sa 5 glasova ZA 2 SUZDRŢANA i 2 PROTIV   donijelo je 

 

Odluku o naĉinu pruţanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podruĉju općine Hrašćina. 

 

Točka 3.  

Na temelju dostavljenih elektronskih obrazaca za glasovanje i prebrojanih glasova, Općinsko vijeće 

Općine Hrašćina  sa 7 glasova ZA, 2 SUZDRŢANA prihvatilo  je 

 



Izvješće Drţavnog ureda za reviziju. 

 

Točka 4. 

Na temelju dostavljenih elektronskih obrazaca za glasovanje i prebrojanih glasova, Općinsko vijeće 

Općine Hrašćina  sa 8 glasova ZA 1 SUZDRŢANIM prihvatilo  je Izvješće Zagorskog vodovoda o otplati 

kredita na dan 31.12.2021.godine. 

 

 

 

 

Završeno u 17,00 sati. 

 

 

ZAPISNIĈAR        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

SlaĊana Krivak                                        OPĆINE HRAŠĆINA 

                             Ljubica Mikulĉić 

 


