
 

                            
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/16-01/ 

URBROJ:2140/02-01-16-1 

Đurmanec, 8. prosinca 2016. 

 

 Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurmanec ("Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13. i 6/14) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurmanec 

za 

 

 dan 16. prosinca 2016. godine, (petak) u 17,00 sati. 

 

 Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đurmanec, a za istu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D: 

 

 1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata novog vijećnika  

 2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurmanec održane 

14. rujna 2016. godine i 18. sjednice održane 3. studenoga 2016. godine 

 3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2016. godine 

 a) Donošenje  II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Đurmanec za razdoblje od 2016.-

2018. godine 

 b) Donošenje II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Đurmanec za 2016. godinu 

 c) Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g. 

 d) Donošenje II. izmjene Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini 

 e) Donošenje II. izmjene Socijalnog programa Općine za 2016. godinu  

 f) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2016. g 

 g) Donošenje I. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu u 2016. g 

 h) Donošenje I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu 

 i) Donošenje I. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Đurmanec za 2016. godinu 

 4. Donošenje Proračuna Općine Đurmanec za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i  2019. 

godinu 

 a) Donošenje Plana razvojnih programa Općine Đurmanec za razdoblje 2017. do 2019. godine 

 b) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Đurmanec za 2017. godinu 

 c) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đurmanec 

za 2017. godinu 

 d) Donošenje Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini  

 e) Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2017. godini 

 f)  Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu u 2017. godini 

 g) Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu 

 h) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Đurmanec za 2017. godinu 

 i) Donošenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko 

pravo u 2017. godini 

 j) Donošenje Socijalnog programa Općine za 2017. godinu 



  
 k) Utvrđivanje Analize organizacije i razvoja sustava civilne zaštite na području općine 

Đurmanec u 2016. godini, donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

općine Đurmanec za četverogodišnje razdoblje od 2017. do 2020. godine te donošenje Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2017.-2019. godine 

 5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đurmanec za razdoblje od 01.01. do 

31.12. 2017. godine  

 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Đurmanec u 2017. godini 

 7. Donošenje Ciljanih II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec 

 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za 

razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj 

Općine Đurmanec  

 9. Donošenje Odluke o ustrojavanju zajedničke službe komunalnog redarstva  

 10. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji 

se financiraju iz Proračuna Općine Đurmanec 

 11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Đurmanec, (stan u Hromcu) 

putem javnog natječaja 

 12. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina-kupnji zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg 

vrtića u Đurmancu 

 13. Donošenje Odluke o povjeravanju na upravljanje zajedničkog reciklažnog dvorišta 

komunalnom poduzeću KRAKOM d.o.o. Krapina 

 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Sporazuma o osnivanju javne 

ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 

 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji između 

prekograničnih jedinica regionalne i lokalne samouprave 

 16. Razmatranje zahtjeva HEP ODS Elektre Zabok za oslobođenje obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa za izgradnju priključnog 10(20) kV voda i trafostanice TKR 041 „Koprivnica 

Zagorska“ na području općine Đurmanec 

 17. Razmatranje zahtjeva Udruge za sport i rekreaciju Gornja Podbrezovica za oslobođenje 

obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti 

– atelje za prezentaciju sportske opreme kod ihgrališta u Gornjoj Podbrezovici 

 18. Pitanja i prijedlozi 

 

 

 

Prisustvo sjednici je obavezno, a opravdanu spriječenost molim javiti na vrijeme. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                       

1. Članovima Općinskog vijeća-svima                                     OPĆINE ĐURMANEC 

2. Načelniku Općine, ovdje 

3. Ivančica Hrček, Đurmanec 205b                                                  Ivica Pelin 

4. Arhiva, ovdje                                                                                

 

 

  

 

 

 

 

 


