
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K  

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec održane 

31. ožujka 2020. godine elektronskim putem 

 

  

SUDJELOVALI U RADU SJEDNICE: Rajko Varjačić, Nataša Smiljanec Lamot, Ksenija 

Petek Belošević ,Stjepan Varjačić, Marijan Koprivnjak, Marko Rodić, Tamara Kablar, Danijel 

Makar, Zdravko Horvat, Bojan Petek, Dragutin Suk.  

                   

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

Ivančica Hrček – zamjenica načelnika, Miro Pavić, Monika Artić i Ivana Smiljanec - Upravni 

odjel. 

 

Zapisnik vodila: Ivana Smiljanec 
 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Marko Rodić otvorio je 21. sjednicu Općinskog vijeća. 

 Konstatira se da je na sjednici sudjelovalo 11 vijećnika, utvrđen je potreban kvorum, 

tako da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

       Potpredsjednik je predložio da se razmotri dnevni red koji su vijećnici primili u 

materijalima, ukupno 15. točaka sa pripadajućim podtočkama. 

 

 Nadalje je pozvao vijećnike ukoliko nema prijedloga ili dopuna predloženog 

dnevnog reda da upišu iskaz svoje volje i glasuju za navedeni dnevni red: 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je uz 11 glasova ZA prihvaćen slijedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Đurmanec održane 27. veljače 2020. godine 

 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za 

razdoblje od 01.01. do 31.12. 2019. godine 

 a) Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

 b) Prihvaćanje izvješća o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 

31.12. 2019. godine 

 c) Prihvaćanje izvješća o realizaciji Plana razvojnih programa općine Đurmanec za 

2019. godinu 

 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja uz Godišnji izvještaj 

Proračuna 

 4. Prihvaćanje izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Đurmanec za 2019. godinu 

 



 5. Prihvaćanje izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Đurmanec za 2019. godinu 

 

 6. Prihvaćanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec 

za 2019. godinu 

 

 7. Donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 

01.01. do 31.12.2020. godine 

 

 a) Donošenje Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih programa Općine Đurmanec za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 

 b) Donošenje I. izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 

2020.  

 c) Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g. 

 d) Donošenje I. izmjene Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2020. godini 

 e) Donošenje I. izmjene Socijalnog programa Općine za 2020. godinu  

 f) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu u 2020. g 

 g) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. g 

 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za 

razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020. godine 

 

 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Općine radi 

osiguranja sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje dječjeg vrtića  

 

 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Općine za 

potrebe sufinanciranja projekta izgradnje dječjeg vrtića 

 

 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Općine – 

za prekoračenje po žiro-računu 

 

 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za produljenje revolving kredita za 

financiranje projekta rekonstrukcije NC 2 u Podbrezovici 

 

                  13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec 

 

                  14. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra 

 15. Pitanja i prijedlozi 

 

TOČKA 1. 

 

Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec 

održane 27. veljače 2020. godine 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda, ima li kakvih primjedbi na skraćeni 

zapisnik, ako nema daje se isti na glasovanje. 



 

-  u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA usvojen skraćeni zapisnik sa 20. sjednice 

Vijeća. 

 

TOČKA 2. 

 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec  

za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2019. godine 

 

 a) Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

 b) Prihvaćanje izvješća o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 

31.12. 2019. godine 

 c) Prihvaćanje izvješća o realizaciji Plana razvojnih programa općine Đurmanec 

za 2019. godinu 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedeni dokument, Godišnji izvještaj se sa 

pripadajućim podtočkama a, b.i c. daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesen Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2019. godine sa pripadajućim 

točkama. 

 

TOČKA 3. 

 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja uz Godišnji izvještaj Proračuna 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o raspodjeli rezultata 

poslovanja uz Godišnji izvještaj Proračuna. 

  

TOČKA 4. 

 

Prihvaćanje izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Đurmanec za 2019. godinu 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  



 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedeno Izvješće, isto se daje na 

glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA prihvaćeno Izvješće o realizaciji Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec za 2019. 

godinu. 

 

TOČKA 5. 

 

Prihvaćanje izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Đurmanec za 2019. godinu 

 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedeno Izvješće, isto se daje na 

glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA prihvaćeno Izvješće o realizaciji Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec za 2019. godinu. 

 

TOČKA 6. 

 

Prihvaćanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Đurmanec za 2019. godinu 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedeno Izvješće, isto se daje na 

glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA prihvaćeno Izvješće o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za 2019. godinu 

 

TOČKA 7. 

 

Donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje  

od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 

 a) Donošenje Odluke o I. izmjeni Plana razvojnih programa Općine Đurmanec za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine 



 

 b) Donošenje I. izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 

2020.  

 c) Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g. 

 d) Donošenje I. izmjene Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2020. godini 

 e) Donošenje I. izmjene Socijalnog programa Općine za 2020. godinu  

 f) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu u 2020. g 

 g) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. g 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedene dokumente, I. izmjena Proračuna 

se sa pripadajućim podtočkama a, b, c, d, e, f. i g. daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine 

Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine sa pripadajućim Programima. 

 

TOČKA 8. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za 

razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020. godine 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020. godine. 

 

TOČKA 9. 

 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Općine radi 

osiguranja sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje dječjeg vrtića 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 



 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o davanju suglasnosti za 

dugoročno zaduživanje Općine radi osiguranja sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje 

dječjeg vrtića. 

 

TOČKA 10. 

 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Općine za potrebe 

sufinanciranja projekta izgradnje dječjeg vrtića 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 

 Konstatira se da je sa 10 glasova ZA, 1 GLAS  SUZDRŽAN donesena Odluka o 

davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Općine za potrebe sufinanciranja projekta 

izgradnje dječjeg vrtića. 

 

TOČKA 11. 

 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Općine – za 

prekoračenje po žiro-računu 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 

 Konstatira se da je sa 10 glasova ZA,  1 GLAS  SUZDRŽAN donesena Odluka o 

davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Općine – za prekoračenje po žiro-računu. 

 

TOČKA 12. 

 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za produljenje revolving kredita za 

financiranje projekta rekonstrukcije NC 2 u Podbrezovici 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 



 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o davanju suglasnosti za 

produljenje revolving kredita za financiranje projekta rekonstrikcije NC 2 u Podbrezovici. 

 

TOČKA 13. 

 

Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Đurmanec 

 

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda uz napomenu kako je istu razmatrao i 

odobrio Odbor za financije i proračun.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o pokretanju postupka izrade 

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec 

 

TOČKA 14. 

 

Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  

 

 Otvaram navedenu točku dnevnog reda.  

 

 Ako nemate primjedbi ili prijedloga na navedenu Odluku, ista se daje na glasovanje. 

 

- u nastavku su vijećnici upisali da li su ZA, SUZDRŽAN ili PROTIV: 

 

 Konstatira se da je sa 11 glasova ZA donesena Odluka o ukidanju svojstva javnog 

dobra. 

 

TOČKA 15. 

 

 Pitanja i prijedlozi 

 

                  Kako pitanja i prijedloga više nije bilo potpredsjednik Općinskog vijeća Marko 

Rodić zaključio je sjednicu. 

  

 

Zapisnik vodila:                                                      POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                            OPĆINE ĐURMANEC 

Ivana Smiljanec                                                                          Marko Rodić                                

  

  

 

 



 


