
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri 

održane elektroničkim putem dana 04.11.2020. godine, u trajanju od 18,30 do 21,00 sati 

 

       Temeljem članka 34. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18, 03/20) te sukladno uputama za postupanje u 

izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS Ministarstva 

uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020. godine, 

predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri sazvala je 29. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Sveti Martin na Muri za 04.11.2020. godine (srijeda) koja se održala 

izjašnjavanjem članova Općinskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 18,30 do 

21,00 sati. 

        

       Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila prema navedenoj 

uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom. Sukladno tome, izjašnjavanje o točkama 

dnevnog reda održalo se elektroničkim putem na e-mail: opcina.svmartin@gmail.com.  

        

       Putem dostave na kućnu adresu i e-maila dostavljen je Poziv sa dnevnim redom sjednice, 

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri održane dana 

13.07.2020. godine, Zapisnik sa 28. hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na 

Muri održane dana 15.09.2020. godine, Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za 2020. 

godinu, Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Martin na Muri, Prijedlog 

Odluke o određivanju boda komunalne naknade Općine Sveti Martin na Muri, Prijedlog Odluke 

o visini naknade za razvoj Međimurskih voda d.o.o., Prijedlog za raspravu o donošenju izmjena 

i dopuna Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene i sufinanciranju smještaja djece u 

predškolskim ustanovama na području Općine Sveti Martin na Muri, Prijedlog Odluke o prodaji 

robe izvan prodavaonica na području Općine Sveti Martin na Muri, Prijedlog Odluke o planu, 

programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara, dodatna objašnjenja po 

točkama dnevnog reda i glasački listić. 

 

Od ukupno 13 članova Općinskog vijeća sjednici su bili prisutni: 

Petra Novinščak - predsjednica Općinskog vijeća, Damir Srša - zamjenik predsjednice 

Općinskog vijeća, Mladen Dobranić, Zvonko Stojko, Nikola Perčić, Valerija Novak, 

Mario Goričanec, Dragica Živčec, Neven Zadravec, Tatjana Hažić, Anđelko Tomšić, 

Marijan Bogdan i Ivica Kutnjak. 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

Dražen Crnčec - načelnik općine, 

Martin Srša – zamjenik načelnika, 

Vlatka Županec – tajnica općine. 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći 

D N E V N I    R E D 

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na 

Muri i provođenje zaključaka sa iste sjednice 

mailto:opcina.svmartin@gmail.com


2. Potvrđivanje Zapisnika sa 28. hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin 

na Muri i provođenje zaključaka sa iste sjednice 

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika o 

radu za 2020. godinu 

4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Martin na Muri 

5. Donošenje Odluke o određivanju boda komunalne naknade Općine Sveti Martin 

na Muri 

6. Rasprava i donošenje Odluke o visini naknade za razvoj – Međimurske vode d.o.o. 

7. Donošenje Zaključka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

utvrđivanju ekonomske cijene i sufinanciranju smještaja djece u predškolskim 

ustanovama na području Općine Sveti Martin na Muri 

8. Donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Sveti 

Martin na Muri 

9. Donošenje Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s 

opasnostima od požara 

10. Ostala pitanja i prijedlozi 

U 18,30 sati pristupilo se glasovanju po točkama Dnevnog reda. 

Ad 1.) Potvrđivanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na 

Muri i provođenje zaključaka sa iste sjednice 

Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je glasovalo „SUZDRŽANI“, 

stoga je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Sveti Martin na Muri održane dana 13.07.2020. godine, jednoglasno prihvatili. 

 

Ad 2.) Potvrđivanje Zapisnika sa 28. hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin 

na Muri i provođenje zaključaka sa iste sjednice 

Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je glasovalo „SUZDRŽANI“, 

stoga je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća Zapisnik sa 28. hitne sjednice Općinskog 

vijeća Općine Sveti Martin na Muri održane dana 15.09.2020. godine, jednoglasno prihvatili. 

 

Ad 3.) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika o 

radu za 2020. godinu 

Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je glasovalo „SUZDRŽANI“, 

stoga je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika o radu za 2020. godinu, jednoglasno prihvatili. 

 

Ad 4.) Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Martin na Muri 

Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 12 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 1 je glasovao „SUZDRŽANI“, stoga 

je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine 

Sveti Martin na Muri, većinom glasova za, prihvatili. 

 

Ad 5.) Donošenje Odluke o određivanju boda komunalne naknade Općine Sveti Martin 

na Muri 

Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 



„ZA“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je glasovalo „SUZDRŽANI“, 

stoga je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća prijedlog Odluke o određivanju boda 

komunalne naknade Općine Sveti Martin na Muri, jednoglasno prihvatili.  

 

Ad 6.) Rasprava i donošenje Odluke o visini naknade za razvoj – Međimurske vode d.o.o. 

Međimurske vode d.o.o. kao isporučitelj vodne usluge dostavlja prijedlog za povećanje visine 

naknade za razvoj koji je dostavljen svim vijećnicima. 

Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 5 vijećnika, 5 je glasovalo „PROTIV“, 3 je glasovalo „SUZDRŽANI“. Stoga 

su članovi Općinskog vijeća jednoglasno donijeli zaključak da cijena naknade za razvoj za 

područje Općine Sveti Martin na Muri ostaje ista, 0,50 kn/m3, o čemu se može raspraviti na 

sljedećoj sjednici.  

 

Ad 7.) Donošenje Zaključka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

utvrđivanju ekonomske cijene i sufinanciranju smještaja djece u predškolskim 

ustanovama na području Općine Sveti Martin na Muri 
Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 6 vijećnika, 4 je glasovalo „PROTIV“, 3 je glasovao „SUZDRŽANI“. Stoga 

su članovi Općinskog vijeća jednoglasno donijeli zaključak da će se o prijedlogu raspravljati i 

odlučivati kada se stvore epidemiološki uvjeti za raspravu uživo.  

 

Ad 8.) Donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Sveti 

Martin na Muri 
Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je glasovao „SUZDRŽANI“, stoga 

je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica 

na području Općine Sveti Martin na Muri, jednoglasno prihvatili. 

 

Ad 9.) Donošenje Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s 

opasnostima od požara 
Glasovanju je prisutno 13 vijećnika. 

„ZA“ je glasovalo 13 vijećnika, 0 je glasovalo „PROTIV“, 0 je glasovao „SUZDRŽANI“, stoga 

je utvrđeno da su članovi Općinskog vijeća prijedlog Odluke o planu, programu i načinu 

upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara, jednoglasno prihvatili. 

 

Glasovanje je završeno 04.11.2020. godine. 

 

 

 

 

 

 

Za točnost izvoda                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća 

 Vlatka Županec                                                                                  Petra Novinščak                                                                

 


