
 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Desinić održane dana 17.12.2021.  godine sa početkom 

u 17,00 sati  u prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, Desinić. 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Dražen Šurbek, pozivom  na broj KLASA: 

021-05/21-01/62, URBROJ:2214/01-21-01 od 10.12. 2021. godine. 

Započeto u 17,00. 

Sjednici su (od ukupno 13 vijećnika) bili nazočni vijećnici: Frido Kolarec, Božo Matošec, 

Martina Lugarić, Maja Žučko, Ivan Šlogar, Dražen  Šurbek, Matija Koren, Miljenko Ljubić, 

Marija Beber, Matija Mlakar,  Dijana Dečman i Vlatka Crnić (naknadno se pridružila sjednici 

vijeća). 

Sjednici su osim vijećnika bili nazočni: Općinski načelnik Zvonko Škreblin, Maja Hrženjak, 

zapisničar Lidija Paš. 

Predsjednik općinskog vijeća pozdravio je prisutne i konstatirao da je sjednici prisutno 11 

vijećnika te se mogu donositi pravovaljane Odluke i Zaključci. 

Zatim čita predloženi dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje II izmjene proračuna Općine Desinić za 2021. 

godinu 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna općine Desinić za 2022. godinu s 

projekcijom za 2023. i 2024. godinu 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvojnih programa za općinu Desinić za 

2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna općine Desinić 

za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine 

6.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu  

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini   

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa socijalne skrbi Općine Desinić za 2022. 

godinu  

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa zaštite okoliša za 2022. godinu  

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava od spomeničke 

rente za 2022. godinu  

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava od prodaje stanova 

na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. godinu  

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2022. godinu  

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu  

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izmjenama 

Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Desinić 



17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju 

vlastitog pogona  

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi  

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom 

doprinosu  

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna 

općine Desinić za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih 

u općinskom vijeću općine Desinić u 2022. godini 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju analize stanja sustava 

civilne zaštite na području općine Desinić za 2021. godinu  

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o donošenju godišnjeg plana razvoja 

sustava civilne zaštite na području općine Desinić u 2022. godini  

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju financijskog plana i programa 

rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Desinić za 2022. godinu  

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju financijskog plana za 2022. 

godinu i projekcija za 2023.- 2024. godinu Dječjeg vrtića ,,Tratinčica“ 

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka kupnje nekretnina 

26. Razno. 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 11 glasova ZA.  

 

TOČKA 1. 

  

Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 11 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno  usvaja zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća. 

 

TOČKA 2. 

 

Prijedlog  II izmjene proračuna Općine Desinić za 2021. godinu (u privitku) podrobnije po 

izmijenjenim stavkama obrazlaže g. Zvonko Škreblin.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 11 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

 II IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. GODINU 

 

Na sjednicu vijeća dolazi vijećnica Vlatka Crnić. 

 

TOČKA 3. 

 

Prijedlog Proračuna općine Desinić za 2022. godinu  s projekcijom za 2023. i 2024. godinu    

( u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin.  Prolazi račun prihoda i račun rashoda (projekcija) za 

2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu po stavkama i pojašnjava planirane iznose.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  



U raspravi sudjeluju vijećnik Miljenko Ljubić i vijećnica Dijana Dečman koja ima pitanje 

vezano uz izgradnju vodovoda, odnosno da li se cjevovod prema Košnici radi uzduž ceste. G. 

Zvonko Škreblin odgovara da se ne planira izgradnja cjevovoda uz cestu. Pojašnjava da bi to 

bio dulji tok te da se gradi pumpna stanica koja će preko tog cjevovoda pumpati vodu u postojeći 

bazen kod kapele svete Marije Magdalene.  

Vijećnik Miljenko Ljubić se javlja za riječ i pozdravlja sve prisutne. Osvrće se na planirani 

proračun i ističe da se stavkom Lokalni program za mlade na rashodovnoj strani vezanim za 

kupnju zemljišta radi iskorak za mlade te se time pokazuje da brinemo za mlade te im se daje 

signal da ostanu u Općini Desinić. 

G. Zvonko Škreblin se  naknadno osvrće na kapitalni projekt Izgradnja biciklističke staze. 

Pojašnjava da se radi o trošku izrade projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze 

koja neće ići uz glavnu cestu već po vrhovima mjesta od Velike Horvatske, preko Turnovog, 

Zbilja, Turnišća, Desinić Gore do Velikog Tabora, s ukupnom duljinom od 15 kilometara. 

Zatim da postoji mogućnost da se u suradnji s područnom turističkom zajednicom ta staza i 

produlji preko Zagorskih Sela, Kumrovca sve do Tuheljskih Toplica.  

 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA  

2023. I 2024. GODINU  

 

TOČKA 4. 

 

Prijedlog Plana razvojnih programa za općinu Desinić za 2022. godinu s projekcijom za 2023. 

i 2024. godinu (u privitku) izlaže g. Zvonko Škeblin. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU I 

PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU  

TOČKA 5. 

 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Desinić za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2022. godine (u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno  donosi  

 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE   

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE  

 

TOČKA 6. 

Prijedlog  Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ( u privitku) izlaže g. 

Zvonko Škreblin.  



G. Zvonko Škreblin ističe da su to stavke koje su izvađene iz Prijedloga proračuna općine 

Desinić za 2022. godinu. Zatim redom čita  na koje objekte i uređenja komunalne infrastrukture 

se Program odnosi. Ističe da se  dogradnja javne rasvjete u velikom djelu odnosi na zamjenu 

postojećih rasvjetnih tijela za energetski učinkovitija LED rasvjetna tijela, te da je prioritet 

izgradnja nogostupa u ulici Stjepana Radića.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se  

jednoglasno  donosi  

 

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKURE ZA 2022. GODINU 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (u privitku) izlaže 

g. Zvonko Škreblin.  

G. Zvonko Škreblin nabraja komunalne djelatnosti koje obuhvaća  Program održavanja 

komunalne infrastrukture za 2022. godine. Ističe da se planira svake godine malo proširiti 

prigodno ukrašavanje općine Desinić u vrijeme božićnih praznika. Također ističe da se su u 

Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu navedeni procijenjeni iznosi 

koji se mogu razlikovati od stvarnih, pogotovo u doba kada je teško procijeniti troškove 

nabave materijala.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKURE  

ZA 2022. GODINU  

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini (u privitku) izlaže g. Zvonko 

Škreblin. 

G. Zvonko Škreblin pojašnjava da su u proračunu osigurana sredstva u iznosu od 80.000,00 

kuna te da će u 2022. godini biti objavljen Javni poziv na koji će se moći javiti sve udruge u 

sportu iz općine Desinić sa svojim programima i projektima od interesa za opće dobro.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu. 

Rasprava se ne provodi.  
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2022. GODINI  

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini (u privitku) izlaže g. Zvonko 

Škreblin.  



G. Zvonko Škreblin iznosi da su za Program javnih potreba u kulturi, kao i za Program iz 

prethode točke, osigurana sredstva u proračunu i to u iznosu od 90.000,00 kuna, te da će 

također biti objavljen Javni poziv na koji će se moći javiti udruge u kulturi sa svojim 

projektima.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2022. GODINI  

TOČKA 10. 

 

Prijedlog   Programa socijalne skrbi općine Desinić za 2022. godinu ( u privitku) izlaže g. 

Zvonko Škreblin. G. Zvonko Škreblin nabraja i pojašnjava naknade po ovom programu. 

Zaključuje da su za potrebe socijale skrbi u proračunu općine Desinić za 2022. godinu 

osigurana sredstva u iznosu od 339.500,00 kuna.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

U raspravi sudjeluje vijećnica Dijana Dečman koja postavlja pitanje što je točno jednokratna 

naknada i da li se osobama koje ju zatraže daje novac.  G. Zvonko Škreblin pojašnjava da je to 

financijska pomoć koja se može odobriti osobi koja se nađe u trenutačnoj materijalnoj teškoći  

nastaloj zbog smrti člana obitelji, bolesti, elementarne nepogode i tome slično te ne može 

podmiriti troškove osnovnih životnih potreba pa im se na temelju zahtjeva i odgovarajućih 

dokaza u gore opisanim situacijama može odobriti određeni novčani iznos.  
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU  

       

TOČKA 11. 

 

Prijedlog Program zaštite okoliša za 2022. godinu (u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2022. GODINU  
 

TOČKA 12. 

Prijedlog  Programa korištenja sredstva od spomeničke rente za 2022. godinu (u privitku) 

izlaže g. Zvonko Škreblin. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTVA OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2022. GODINU  

 

TOČKA 13. 



Prijedlog  Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 

za 2022. godinu (u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin.  

Rasprava se ne provodi. 

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA  

KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2022. GODINU 

 

TOČKA 14. 

 

Prijedlog Programa utroška sredstava utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (u 

privitku) izlaže Zvono Škreblin. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG  

DOPRINOSA ZA 2022. GODINU  

TOČKA 15. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu  (u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU  

ZA 2022. GODINU  

 

TOČKA  16. 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine 

Desinić (u privitku) izlaže gđa. Lidija Paš. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA 

PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ  

TOČKA 17. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vlastitog pogona (u privitku) izlaže gđa. 

Lidija Paš.  

G Dražen Šurbek otvara raspravu 



Rasprava se ne provodi. 

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU  

VLASTITOG POGONA  

 

TOČKA 18. 

 

Prijedlog Odluke o  izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (u privitku) izlaže gđa Lidija Paš. 

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  

 

TOČKA 19. 

 

Prijedlog Odluke o  izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu (u privitku) izlaže gđa. 

Lidija Paš.  

G. Dražen Šurbek  otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

TOČKA 20.  

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine Desinić za financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću općine Desinić u 

2022. godini (u privitku) izlaže gđa. Lidija Paš.  

G. Dražen Šurbek otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA 

ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ U 2022. GODINI  

 

TOČKA 21.  

 

Prijedlog Zaključka o donošenju analize stanja sustava civilne zaštite na području općine 

Desinić za 2021. godinu (u privitku) izlaže gđa. Lidija Paš. 

G. Dražen Šurbek otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  



“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ UA 2021. GODINU  

 

TOČKA 22.  

 

Prijedlog Zaključka o donošenju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

općine Desinić u 2022. godini (u privitku) izlaže gđa. Lidija Paš. 

G. Dražen Šurbek otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U 2022. GODINI  

 

TOČKA 23.  

 

Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog plana i programa rada Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Desinić za 2022. godinu (u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin.  

G. Dražen Šurbek otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA  

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA DESINIĆ  ZA 2022. GODINU 

 

TOČKA 24.  

 

Prijedlog Odluke o usvajanju financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 

godinu  Dječjeg vrtića ,,Tratinčica“ (u privitku) izlaže g. Zvonko Škreblin.  

G. Dražen Šurbek otvara raspravu.  

U raspravi sudjeluje g. Miljenko Ljubić koji govori kako bi bilo lijepo da  u projekcijama za 

2024. godinu  stavka participacija roditelja iznosi 0 kuna. G. Zvonko Škreblin pohvaljuje 

prijedlog i pojašnjava da se teži tome da cijena bude što manja, no trenutno bez naplaćivanja 

usluga roditeljima ne bi se mogla osigurati dovoljna sredstva za plaće zaposlenih koje  prema 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u potpunosti mora osigurati osnivač dječjeg 

vrtića. 
“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU  I PROJEKCIJA  

ZA 2023. I 2024. GODINU DJEČJEG VRTIĆA ,,TRATINČICA“ 

 

TOČKA 25.  

 



Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kupnje nekretnina (u privitku) izlaže g. Zvonko 

Škreblin.  

G. Dražen Šurbek otvara raspravu.  

Rasprava se ne provodi.  

“ZA” je glasovalo 12 vijećnika, “PROTIV” je glasovalo 0 vijećnika, “SUZDRŽANIH” je bilo 0 te se 

jednoglasno donosi  

 

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA KUPNJE NEKRETNINA  

 

TOČKA 26. 

 

Pod točkom 26. Razno g. Zvonko Škreblin se javlja za riječ i zahvaljuje svima na produktivnoj 

suradnji u 2021. godini, te govori da su sve sugestije vijećnika koje su za dobrobit općine 

Desinić  uvijek dobro došle. Potom čestita nadolazeće blagdane.  

G. Dražen Šurbek se javlja za riječ. Također se zahvaljuje svim članovima vijeća na suradnji i 

ističe kako se u 2021. intenzivnije krenulo raditi na projektima koji će omogućiti mladim da 

ostanu živjeti u općini Desinić te da će se u tom smjeru i nastaviti u budućnosti.  

 

 

Dovršeno u  18,30 sati 

 

ZAPISNIČAR      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 Lidija Paš                 Dražen Šurbek 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


