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REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA SRAČINEC  
Općinsko vijeće  

 
KLASA: 021-01/14-01/02 
URBROJ: 2186/07-01-02-14-3 
Sračinec, 17. lipnja 2014. godine 
 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec održane dana 17. lipnja 2014. godine, u dvorani 
za sjednice Općine Sračinec u Sračincu, Varaždinska 188. 
 

Početak sjednice u 19,00 sati. 
 

Nazočni: Stanka Miko, Đurđica Kovačić, Nenad Plantak, Miljenka Križnjak, Snežana 
Liber, Stanko Friščić, Stevo Galeković, Ivan Šokman, Tomica Horvat, Miljenko Kovačić, 
Tomislav Križanec, Brankica Bešenić i Kristijan Mikac – svi vijećnici Općinskog vijeća. 

Odsutni: nitko. 
Ostali prisutni: Božidar Novoselec – općinski načelnik, Krunoslav Lukačić – zamjenik 

općinskog načelnika, Renata Sabati – Štrabah – voditeljica poslova financija i Sandro Miko – 
pročelnik JUO-a.  
 

Sjednici predsjeda Nenad Plantak, predsjednik Općinskog vijeća, a zapisnik vodi 
Sandro Miko. Konstatira se da sjednici prisustvuje 13 od 13 vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Sračinec, te će sve odluke koje budu donesene sukladno zakonu i statutu biti pravovaljane. 

 
 

TOČKA 1. 
Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine 

 
Provedena je rasprava o Ostvarenju Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 
2014. godine, a nakon provedene rasprave, provodi se postupak usvajanja Ostvarenja 
glasanjem. 
 
GLASANJE:     «ZA»     7     glasa,     „PROTIV“     1     glas,     „SUZDRŽAN“     5     glasa 
 
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira, da je Ostvarenje Proračuna Općine 
Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine usvojeno većinom glasova svih vijećnika. 
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TOČKA 2. 
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Sračinec 

 
Provedena je rasprava o prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Sračinec, a nakon provedene rasprave, provodi se postupak usvajanja Odluke glasanjem. 
 
GLASANJE:     «ZA»     13     glasa 
 
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira, da je Odluka o nerazvrstanim cestama 
usvojena jednoglasno. 
 
 

TOČKA 3. 
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Sračinec 

 
Provedena je rasprava o prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Sračinec, a 
nakon provedene rasprave, provodi se postupak usvajanja Odluke glasanjem. 
 
GLASANJE:     «ZA»     13     glasa 
 
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira, da je Odluka o socijalnoj skrbi na 
području Općine Sračinec usvojena jednoglasno. 
 
 

TOČKA 4. 
Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica  

na području Općine Sračinec 
 
Provedena je rasprava o prijedlogu Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica 
na području Općine Sračinec, a nakon provedene rasprave, provodi se postupak usvajanja 
Odluke glasanjem. 
 
GLASANJE:     «ZA»     12     glasa,     „SUZDRŽAN“     1     glas 
 
Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira, da je Odluka o obavljanju trgovine na 
malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec usvojena većinom glasova svih 
vijećnika. 

 
 

TOČKA 5. 
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 

 
Provedena je rasprava o prijedlogu Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne 
vrijednosti, a nakon provedene rasprave, provodi se postupak usvajanja Pravilnika 
glasanjem. 
 
GLASANJE:     «ZA»     13     glasa 
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Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira, da je Pravilnik o provedbi postupaka 
nabave bagatelne vrijednosti usvojen većinom glasova svih vijećnika. 
 
 

TOČKA 6. 
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Sračinec 

 
Provedena je rasprava o prijedlogu Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva 
Općine Sračinec, a nakon provedene rasprave, provodi se postupak usvajanja Pravilnika 
glasanjem. 
 
GLASANJE:     «ZA»     13     glasa 
 

Nakon provedenog glasanja, predsjednik konstatira, da je Pravilnik o zaštiti arhivskog i 
registraturnoga gradiva Općine Sračinec usvojen jednoglasno.  
 
 
P l a n t a k – ovime smo iscrpili sve točke i zaključujem 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Sračinec.  
 
Dovršeno u 22,15sati. 
 
Zapisnik vodio: OPĆINSKO VIJEĆE 
Sandro Miko PREDSJEDNIK 
  
 Nenad Plantak 
 
 


