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D. Kraljevec, 10.12.2021.         

 

 

 Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec 

 

S A Z I V A M 

 

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za  

ČETVRTAK, 16. prosinac  2021.g. s početkom u 18,30 sati 

u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D - uz 

pridržavanje preporuka Nacionalnog stožera. 

 

Vijećnici koji zbog trenutne epidemiološke situacije nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, 

glasovanje mogu izvršiti putem glasačkog listića na način da dostave ispunjen glasački listić 

iz priloga dana 16.12.2021.g  od 7,00 do 18,30 sati na jednu od sljedećih adresa: 

opcina@donjikraljevec.hr  (molimo slati da bude vidljivo svim vijećnicima) ili Općina Donji 

Kraljevec, Kolodvorska 52D. 

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/, 

2. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/, 

3. Prijedlog odluke o 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. g. /materijal u  prilogu/, 

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g. 

/materijal u prilogu/, 

b) Prijedlog odluke  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2021.g. /materijal u prilogu/, 

c) Prijedlog odluke o 2.  izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja      

    komunalne infrastrukture za 2021.g. /materijal u prilogu/,  

d) Prijedlog odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne    

    infrastrukture za 2021. g. /materijal u prilogu/, 

4. Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za  

2023. i 2024. g. /materijal u prilogu/, 

a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2022. g.   

    /materijal u prilogu/, 

b) Prijedlog odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina /materijal u     

prilogu/, 

c) Program javnih potreba u kulturi za 2022.g. /materijal u prilogu/, 

d) Program javnih potreba u sportu za 2022.g. /materijal u prilogu/, 
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e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2022.g. /materijal u prilogu/, 

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. g. /materijal u prilogu/, 

g) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.,    

5. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2022.g. /materijal u prilogu/, 

6. Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu /materijal u prilogu/, 

7. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim odjelima Općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/, 

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u   

       vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu  

      /materijal u prilogu/,  

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

       zgrada u prostoru na području općine Donji Kraljevec /materijal u prilogu/,  

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2021. 

godinu /materijal u prilogu/, 

11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2022.g. 

      /materijal u prilogu/,  

12. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2022.g. /materijal u prilogu/, 

13. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022.g. /materijal u prilogu/, 

14. Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Donji Kraljevec /materijal 

u prilogu/,  

15. Ostala pitanja, prijedlozi  i informacije. 

 

NAPOMENA: 

Prije prelaska na dnevni red: 

-       aktualnih 30 minuta, 

-       prihvaćanje izvoda iz zapisnika. 

 

 

 

Na sjednicu pozivam: 

a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,  

b) direktora GKP Pre-kom, gosp. Sinišu Radikovića, 

c) predstavnike sredstava javnog priopćavanja         

 

 

Predsjednik  OV: 

 Mladen Taradi, v.r. 

 

 


