
     
 REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA POKUPSKO 

            Općinsko vijeće 

 

       
KLASA: 021-05/20-01/08 
URBROJ:  238-22-1-21-1 
Pokupsko, 26.02.2021. godine 
 
Temeljem članka 57. i 58.  Poslovnika Općinskoga vijeća Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke 
županije“ broj 34-III/13 i 11/18) 
 

s a z i v a m  
 

26. sjednicu Općinskoga vijeća Općine Pokupsko 
koja će se održati dana 04.03.2021. godine (četvrtak)  s početkom u 10:00 sati 

u prostorijama Općine Pokupsko 
 

         
Za sjednicu predlažem sljedeći  

D n e v n i     r e d : 
 

1. Usvajanje  Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Prijedlog Statuta Općine Pokupsko; 

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pokupsko za 2021. godinu; 

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Pokupsko; 

5. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Pokupsko; 

6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinima raspodjele sredstava za ublažavanje i 
djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa; 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi; 

8. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade; 

9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju ulica na području 
Općine Pokupsko; 

10. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Pokupsko za razdoblje od 
01.07. – 31.12.2021. godine i Zaključka o prihvaćanju Izvješća; 

11. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Pokupsko za 2021. godinu; 

12. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pokupsko za 
2020. godinu i Zaključka o prihvaćanju Izvješća; 

13. Prijedlog Odluke o potpori radi podmiranja troškova grijanja za poslovne 
subjekte oštećene u potresu; 



14. Prijedlog Odluke o povjeravanju uslužne komunalne djelatnosti opskrbe 
toplinskom energijom;  

15. Prijedlog Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Zaključka o  davanju 
prethodne suglasnosti na iste;  

16. Aktualni sat.  

 

Molim da, ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati sjednici, o tome dojavite na broj: 01/6266-113. 

S poštovanjem,       
  
  

 

 
 

 
 
 
Privitak: 

1. Materijali za 26. sjednicu Općinskog vijeća 


