
I Z V O D   I Z   S K R A Ć E N O G   Z A P I S N I K A 

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec održane 

27. veljače 2020. godine u vijećnici Općine Đurmanec 

 

 Započeto u 19,30 sati. 

NAZOČNI: Rajko Varjačić, Stjepan Varjačić, Marijan Koprivnjak, Marko Rodić, Tamara 

Kablar, Danijel Makar, Zdravko Horvat, Bojan Petek, Dragutin Suk i Tomislav Petrović. 

Opravdano izostali Josip Petrović, Nataša Smiljanec Lamot i Ksenija Petek Belošević. 

                   

 Uz vijećnike sjednici su još prisustvovali: Damir Belošević - općinski načelnik, 

Ivančica Hrček – zamjenica načelnika, Miro Pavić, Mario Klasiček, Monika Artić i Ivana 

Smiljanec - Upravni odjel. 

 

Zapisnik vodila: Ivana Smiljanec 

 

 Cjelokupan tijek rasprave je sniman, a snimak pohranjen u Upravnom odjelu Općine 

Đurmanec. 

 Kako zbog odsutnosti i opravdanih razloga, predsjednik Općinskog vijeća g. Josip 

Petrović nije mogao prisustvovati današnjoj sjednici, sukladno Poslovniku Općinskog vijeća 

mijenja ga prvi potpredsjednik Marko Rodić. 

 Potpredsjednik Općinskog vijeća Marko Rodić otvorio je 20. sjednicu Općinskog 

vijeća te pozdravio sve nazočne. Konstatirao je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika te se 

sjednica može održati i mogu se donositi pravovaljane odluke. 

 Predsjednik Vijeća predložio je dnevni red po točkama kakvog su svi vijećnici dobili 

u materijalima. 

 Kako prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo, isti je predsjednik 

Vijeća dao na glasovanje te je jednoglasno uz 10 glasova ZA prihvaćen slijedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Đurmanec održane 17. prosinca 2019. godine 

       2. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đurmanec 

 3. Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara na području općine Đurmanec za 2019. godinu 

 4. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje Općine Đurmanec za 2020. godinu 

       5. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Đurmanec u 2020. godini  

                  6. Donošenje Odluke o prijenosu investicijskih prava na izgradnji vodnih građevina 

 7. Razmatranje izvješća o financijskom poslovanju i radu GDCK Krapina za 2019. 

godinu 

 8. Pitanja i prijedlozi 

 

 

 



TOČKA 1. 

 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Đurmanec održane 17. prosinca 2019. godine 

  

Bez rasprave jednoglasno je uz 10 glasova ZA donesen slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

 Usvaja se skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec 

održane 17. prosinca 2019. godine, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

 

 2. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đurmanec 

  

Miro Pavić daje uvodnu riječ i detaljno objašnjenje po navedenoj točci, s obzirom da se radi o 

usklađivanju Statuta sa zakonom, ovlašteni predlagač je načelnik Općine Đurmanec uz 

suglasnost Odbora za statut i poslovnik. 

 

Bez rasprave, uz 10 glasova ZA donijeta je slijedeća 

  

ODLUKA 

 

  Donosi se Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đurmanec, u 

tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

                                                            

TOČKA 3. 

 

 3. Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Đurmanec za 2019. 

godinu 

  

Miro Pavić daje uvodnu riječ i detaljno objašnjenje. 

 

Uz kraću raspravu, uz 10 glasova ZA donijeta je slijedeća 

 

ODLUKA 

 

 Donosi se Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara na području općine Đurmanec za 2019. godinu, u tekstu 

koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

 

 4. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje Općine Đurmanec za 2020. godinu 

 

Miro Pavić daje uvodnu riječ i detaljno objašnjenje. 

 



Bez rasprave, uz 10 glasova ZA donijeta je slijedeća 

  

ODLUKA 

 

     Donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Đurmanec za 2020. godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

      

TOČKA 5. 

 

 5. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Đurmanec u 2020. godini 

 

Miro Pavić daje uvodnu riječ i kratko objašnjenje. 

 

Uz kraću raspravu, jednoglasno je uz 10 glasova ZA donesena slijedeća 

  

ODLUKA 

 

     Donosi se Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Đurmanec u 2020. godini, u tekstu koji se prilaže 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

 

 6. Donošenje Odluke o prijenosu investicijskih prava na izgradnji vodnih 

građevina 

 

Miro Pavić daje uvodnu riječ i kratko objašnjenje. 

 

Bez rasprave jednoglasno je uz 10 glasova ZA donesena slijedeća 

  

ODLUKA 

 

  Donosi se Odluka o prijenosu investicijskih prava na izgradnji vodnih građevina, u 

tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

 

 7. Razmatranje izvješća o financijskom poslovanju i radu GDCK Krapina za 

2019. godinu 

 

Miro Pavić daje uvodnu riječ i kratko objašnjenje. 

 

Bez rasprave jednoglasno je uz 10 glasova Za donesen slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

 Prihvaća se izvješće o financijskom poslovanju i radu GDCK Krapina za 2019. 

godinu, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 



 

 

TOČKA 8. 

 

 8. Pitanja i prijedlozi 

 

           Na postavljena pitanja od strane vijećnika, načelnik je dao konkretne odgovore. 

 Kako pitanja i prijedloga više nije bilo potpredsjednik Općinskog vijeća Marko 

Rodić zahvalio se na odazivu i zaključio sjednicu u 20,20 h. 

  

 

Zapisnik vodila:                                                      POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                            OPĆINE ĐURMANEC 

Ivana Smiljanec                                                                          Marko Rodić                                
 

 

 

 


