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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Podturen,23.03.2020.god. 

 
                                                                  Z A P I S N I K 
 
      sa 20.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,23.03.2020.god. Zbog 
izvanrednog stanja izazvanog prijetnjom širenja korona virusa, te zabrane okupljanja, 
poziv za održavanje sjednice  vijećnicima je  upućenim elektronskom  poštom uz  
prethodni telefonski kontakt  sa svim vijećnicima  Općinskog vijeća Podturen sa 
obrazloženjem održavanja sjednice.   
 
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/20-01/12,UR.BROJ:2109/13-01-20-01 od 18.03.2020.god. 
sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk.  
 
Utvrđuje se da je elektronskom poštom svim vijećnicima dostavljen Poziv za 20. sjednicu 
s prijedlogom i prilozima točki Dnevnog reda , te glasački listić za izjašnjavanje o 
prijedlozima Dnevnog reda na kojem se pojedinačno  navode točke Dnevnog reda  i 
prijedlog glasovanja ( Za, protiv i suzdržan). 
Predsjednica Općinskog vijeća dostavila je vijećnicima  i uputu  Ministarstva uprave o 
mogućnostima i načinu održavanja sjednice elektronskim putem. 
 
Uz prijedlog točaka Dnevnog reda ,dostavljeno je i Obrazloženje Izvršenja Proračuna 
Općine Podturen za 2019.god. i  Izvješće o radu načelnika Općine Podturen za razdoblje 
1.01.-31.12.2019.god., kao i Zapisnik sa  prethodne sjednice Općinskog vijeća (19).  
 
Općinski načelnik je elektronskim putem uputio dopis vijećnicima u  kojem navodi da je   
spreman odgovoriti na upite  i pojašnjenja vijećnicima   o predloženim točkama 
Dnevnog reda do kraja glasovanja.  
 
Očitovanja o prijedlogu Dnevnog reda: 
 
Vijećnik Vladimir Križaić se pisano izjasnio da smatra kako nema potrebe za sazivanje 
sjednice  na ovakav načinin, te nije pristupio glasovanju. 
 
Vijećnik Josip Balog  telefonom se izjasnio da prihvaća prijedlog  Dnevnog reda, ali se 
nije odazvao glasovanju(telefonom se izjasnio da nije u mogućnosti povratno dostaviti 
glasački listić e-mailom). 
 
Vijećnik Vladimir Sabol se  pisano izjasnio da se nada da će moći komentirati donesene 
Odluke na idućim sjednicama Općinskog vijeća 
 
Vijećnici prihvaćaju većinom glasova prijedlog Dnevnog reda ( 13 za), te predsjednica 
vijeća utvrđuje da postoji kvorum za donošenja odluka.  
 
Dnevni red: 
 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Podturen za 2019.god. 
2.Izvršenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  
     Podturen za 2019. god. 
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3. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za             
    2019.god. 
4. Izvršenje  Programa javnih potreba u sportu, kulturi i udrugama na području   
    Općine Podturen za 2019.god. 
5. Izvršenje  Socijalnog Programa Općine Podturen za 2019.god. 
6. Izvršenje  Plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za 2019.- 
    2021.god. 
7. Izvršenje programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u    
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen za 2019.god. 
8.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2019.god. 
9.  Odluka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Podturen 
za 2019.god. 
10.Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja  zaštite od požara na području Općine Podturen za 2019.god. 
11. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 
2018-2023.  godine na području Općine Podturen za 2019.godinu. 
12. Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge 
13.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za period 1.01.-
31.12.2019.god. 
 
Utvrđuje se da su glasovanju po predloženim točkama pristupili : Branko Krnjak, Petra 
Jambrošić, Zlatko Vrtarić, Slavko Kocijan, Dino Biber , Josip Lepen, Mirjana Murk, 
Vjenceslav Hranilović,  Vladimir Sabol, Marijana Cerovec, Damir Srpak i Mario Kovačić. 
 
Prema dostavljenim glasačkim listićima (U privitku Zapisnika) utvrđuje se da su vijećnici  
većinom glasova  ( 12 glasova za) usvojili Odluke: 
 
1.Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Podturen za 2019.god. 
 Glasovanje: 12 za 

 
2.  Izvršenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  
     Podturen za 2019. god. 
Glasovanje: 12 za 
 
3. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za             
    2019.god. 
Glasovanje: 12 za 
 
4.Izvršenje  Programa javnih potreba u sportu, kulturi i udrugama na području   
    Općine Podturen za 2019.god. 
Glasovanje: 12 za 
 
5. Izvršenje  Socijalnog Programa Općine Podturen za 2019.god. 
Glasovanje 12 za 
 
6. Izvršenje  Plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za 2019.- 
    2021.god. 
Glasovanje : 12 za 
 
7. Izvršenje programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u  
    vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen za 2019.god. 
Glasovanje: 12 za 
 
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2019.god. 
Glasovanje: 12 za 
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9. Odluka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Podturen 
za    2019.god. 
Glasovanje: 12 za 
 
10.  Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja  zaštite od požara na području Općine Podturen za 2019.god. 
Glasovanje: 12 za 
 
11.  Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 
2018-2023. godine na području Općine Podturen za 2019.godinu. 
Glasovanje: 12 za 
 
12.Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge 
Glasovanje: 12 za  
 
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za period 1.01.-
1.12.2019.god. 
 
Glasovanje: 12 za          
 
Napomena: U privitku ovog Zapisnika nalazi se lista pozvanih vijećnika Općinskog vijeća 
Podturen sa izvješćem o dostavi  poziva za sjednicu,  te o pojedinačnom  glasovanju 
vijećnika koji su pristupili glasovanju u pisanom obliku  po svim  točkama Dnevnog reda. 
 
Pošto je vijećnicima dana mogućnost pisanog izjašnjavanja po točkama do 24 sata 
dana, 23.03.2020.god. utvrđuje se da je sjednica trajala do 24 sata. 
                                                                
 
 
                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća: 
Zapisničar:  
Darinka Mikulić                                                                              Mirjana Murk                                     
   

 

                                                                                                                  


