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KLASA: 024-03/22-01/21 
URBROJ:  238-22-1-22-1 
Pokupsko, 05. prosinca, 2022. 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  
 

8. sjednicu Općinskoga vijeća Općine Pokupsko 
koja će se održati dana 14. prosinca, 2022. godine (srijeda) 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 7. sjednice Općinskog vijeća;  

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Pokupsko za 2022. godinu;  

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Pokupsko u 2022. godini; 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom 
odgoju Općine Pokupsko za 2022. godinu; 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 
Pokupsko za 2022. godinu; 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu; 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2022. godinu; 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine 
Pokupsko za 2022. godinu; 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine 
Pokupsko za 2022. godinu; 

10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pokupsko za 2022. godinu; 

11. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Pokupsko za 2023. godinu; 

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Pokupsko u 2023. godini; 



13. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu; 

14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu; 

15. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu; 

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pokupsko za 2023. godinu; 

17. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Pokupsko za 2023. 
godinu; 

18. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pokupsko za 2023. godinu; 

19. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju Općine 
Pokupsko za 2023. godinu; 

20. Prijedlog Proračuna Općine Pokupsko za 2023. godinu; 

21. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Pokupsko za 2023. godinu; 

22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pokupsko za 2023. godinu; 

23. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine 
Pokupsko za 2023. godinu; 

24. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola 
sa područja Općine Pokupsko za 2023. godinu; 

25. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja 
groblja i usluga ukopa; 

26.  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Pokupsko; 

27. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pokupsko; 

28. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Pokupsko za 2023. godinu; 

29. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Pokupsko za 2022. godinu te Zaključak o prihvaćanju iste; 

30. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Pokupsko s financijskim učincima za razdoblje od 2023.-2025. godine te 
Zaključak o prihvaćanju istog;     

31. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Pokupsko za razdoblje od 2023. do 2026. godine; 

32. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje  ravnatelja/ice 
Općinske knjižnice Pokupsko sa javnim natječajem za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Općinske knjižnice Pokupsko; 

33. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice 
Pokupsko; 
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34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – nerazvrstane ceste; 

35. Prijedlog Višegodišnjeg plana uravnoteženja proračuna Općine Pokupsko za 
razdoblje od 2023. – 2025. godine; 

36. Aktualni sat. 

 

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

S poštovanjem,       
  

  

   
 

  
 
 
 
 
Privitak: 

1. Materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća 


