REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/15
URBROJ: 2133/ 18-01-16-1
Žakanje, 06. srpnja 2016.g.

Temeljem članka 25. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 3/09 i
01/13) i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br.
03/13) s a z i v a m
22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje
koja će se održati u četvrtak, 14. srpnja 2016. godine s početkom u 18 sati
u vijećnici Općine Žakanje
Za sjednicu se predlaže slijedeći
DNEVNI RED
-Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
3. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna općine Žakanje za 2016. godinu
4. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
5. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini
6. Prijedlog I Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2016. godinu
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Žakanje u 2015. godini
8. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
9. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području općine Žakanje
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova nabave kamenog materijala za potrebe općine Žakanje
11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Žakanje za 2015. godinu
12. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žakanje za 2016. godinu
13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Žakanje za period od 2016. do
2019. godine
14. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Žakanje

15. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana civilne zaštite općine Žakanje
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanje općine Žakanje
17. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Žakanje k.o. Jurovo,
naselje Kohanjac
18.Izmjena društvenog ugovora Komunalnog Ozalj d.o.o.
19. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Karlovcu
20. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu
21. Prijedlog imenovanja ovlaštenih mrtvozornika za području općine Žakanje

Uvid u materijale za 15. točku dnevnog reda – Plan civilne zaštite općine Žakanje i 16. točku
dnevnog reda – Plan zaštite i spašavanja općine Žakanje, moguće je izvršiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Žakanje radnim danima (ponedjeljak-petak) u vremenu od 7,00 do 15,00
sati ili na našoj web stranici www.opcina-zakanje.hr

Molim da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 757-836.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr.sc. Vesna Hajsan-Dolinar, v.r.

