
                                                                                                 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA MARTIJANEC                                      

     OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/18-01/1 
URBROJ:  2186/19-01-18-2 

Martijanec, 21. 02. 2018.   

 

Na temelju članka 33. i 69. stavak 3. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ br. 10/13. i 24/13.) te članka 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 10/13. i 24/13.)  

 

s   a   z   i   v   a   m 

 

06.  sjednicu  Općinskog  vijeća  Općine  Martijanec  dana 26.  veljače 2018. godine  

(ponedjeljak) s početkom u  18,00 sati.           

    

Sjednica će se održati u sali za sastanke općinske zgrade u Martijancu, Varaždinska 64.  

Za sjednicu predlažem  slijedeći: 

 

D   N   E   V   N   I           R   E   D  
 

1. Informacija načelnika o realizaciji zaključaka sa posljednje sjednice Općinskog vijeća te 

informacija o realizaciji tekućih projekata i drugim aktivnostima u Općini.  

2. Razmatranje prijedloga  i donošenje  Odluke o određivanju javnog isporučitelja vodnih 

usluga javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Martijanec. 

3. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

uporabi na dijelu nerazvrstane ceste. 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uvjeta javnog natječaja za 

prodaju zemljišta: - čkbr.  1692/2, k.o. Hrastovljan, 426 m², upisana u zk.ul.br. 2413. 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Martijanec. 

6. Razmatranje prijedloga te donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2018. godini. 

7. Razmatranje prijedloga te donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2018. godini. 

8. Razmatranje prijedloga te donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 

2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 



9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja 

otpadom. 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Martijanec. 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 

usluga Općine Martijanec. 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Martijanec za 2017. godinu. 

 

Molimo da se sjednici obavezno odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost 

molimo da javite na telefon  042 673 – 488  ili  042 207 887. 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

 OPĆINSKOG VIJEĆA   

       Dubravko Besek     

 

 


