
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec održane elektroničkim 

putem, 18. prosinca 2020., u trajanju od 7.00 do 19.00 sati 

 

Temeljem članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske 

županije 6/13, 10/13, 2/18 i 5/20     ), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA:023-01/20-

01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., predsjednik Općinskog vijeća sazvao 

je 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za 18.12.2020. godine (petak) koja 

se održala izjašnjavanjem članova Općinskog vijeća elektroničkim putem u vremenu  od 

7,00 do 19,00 sati. 

 

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih 

mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave 

izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje 

sjednica predstavničkih tijela. 

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja 

širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave mora biti prilagođen. 

Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila prema 

navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom. 

Sukladno tome, izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 30.sjednice održalo se 

elektroničkim putem na e-mail: opcina@donjikraljevec.hr, (upute za glasovanje su bile 

priložene u e-mail poruci). 

 

Sjednici je bilo prisutno 10 vijećnika (Zoran Strahija, Vladimir Sabol, Božidar 

Kolarić, Snježana Pongrac, Božidar Fajć, Tomica Strahija, Zlata Tota, Renata Zrna, Margareta 

Zadravec i Mladen Taradi). 

 

Uz materijale, vijećnici su dobili: 

1.   Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec 

3.   Obrazac za glasovanje o izvodu iz zapisnika i točkama Dnevnog reda 30. sjednice    

      Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec 

 

Predloženi je slijedeći: 

D N E V N I    R E D 

1. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g., 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2020.g., 

c) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2020.g., 

d) Prijedlog odluke o I.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2020.g.,  

e) Prijedlog odluke o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2020. g.  

2. Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 

2022. i 2023. g. i Plana razvojnih programa, 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021. g., 

b) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godinu, 

c) Program javnih potreba u kulturi za 2021.g. 



d) Program javnih potreba u sportu za 2021.g 

e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2021.g., 

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. g., 

g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.,  

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 

2021.godini, 

4. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu, 

5. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec, 

6. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2021.g., 

7. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2021.g., 

8. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

         Kraljevec za 2021.g., 

9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2020.g, 

10. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite na području općine Donji Kraljevec u 2019.g, 

11. Prijedlog  odluke o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih 

virusom COVID-19,  

12. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec, 

13. Prijedlog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec, 

14.  Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Dnevni red je usvojen sa 8 glasova „ZA“ i 2 „suzdržana“. 

 

Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec – usvojen je sa 9 

glasova „ZA“ i 1 „suzdržani“. 

 

TOČKA 1. 

 Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. g., 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g., 

b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2020.g., 

c) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2020.g., 

d) Prijedlog odluke o I.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2020.g.,  

e) Prijedlog odluke o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2020. g.  

 

„Za“ je glasovalo 7 vijećnika, 3  „protiv“ i 0 je bilo „suzdržanih“. 

 

TOČKA 2. 

 Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu i projekcije Proračuna za       

           2022. i 2023. g. i Plana razvojnih programa, 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021. g., 

b) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godinu, 

c) Program javnih potreba u kulturi za 2021.g. 

d) Program javnih potreba u sportu za 2021.g 



e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2021.g., 

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. g., 

           g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. 

 

„Za“ je glasovalo 7 vijećnika, 3  „protiv“ i 0 je bilo „suzdržanih“. 

 

TOČKA 3. 

 Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 

2021.godini 

 

„Za“ je glasovalo 8 vijećnika, 2  „protiv“ i 0 je bilo „suzdržanih“. 

 

 

TOČKA 4. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 1 „protiv“ i 0 je bilo „suzdržanih“. 

 

TOČKA 5.  

 Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

 

TOČKA 6. 

 Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Kraljevec u 2021.g 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

 

TOČKA 7. 

 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2021.g. 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

TOČKA 8. 

 Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji 

         Kraljevec za 2021.g 

 

„Za“ je glasovalo 9, vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

 

TOČKA 9. 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2020.g 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

TOČKA 10. 



 Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana   

            unapređenja zaštite na području općine Donji Kraljevec u 2019.g 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

TOČKA 11. 

 Prijedlog  odluke o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih    

            virusom COVID-19 

 

„Za“ je glasovalo 10 vijećnika, 0 „protiv“ i 0 je bilo „suzdržanih“. 

 

 

TOČKA 12. 

 Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

            vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1  „suzdržani“. 

 

 

TOČKA 13. 

 Prijedlog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec 

 

„Za“ je glasovalo 9 vijećnika, 0 „protiv“ i 1 „suzdržani“. 

 

 

TOČKA 14. 

 Ostala pitanja, prijedlozi i informacije 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OV: 

Silvija Habuš        Zoran Strahija 

  


