
          
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PODTUREN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa:  021-05/17-01/ 
Ur.broj:  2109/13-01-17-01 
Podturen, 7.07.2017.god. 
 
 
 
                  Na temelju članka 33. Statuta Općine Podturen  («Službeni glasnik Međimurske 
županije» br. 5/13.) 
                                                       Sazivam 
 
                     2. sjednicu Općinskog vijeća Podturen, koja će se održati 13.07.2017. god. 
(četvrtak)   u prostorijama Općine Podturen s početkom u 20:00 sati. Za sjednicu predlažem 
slijedeći, 
 
 
                                            D  N  E  V  N  I        R  E  D: 
 
  1. Prijedlog  Odluka o Općinskim porezima 
                     - izvjestitelj: Općinski načelnik 
 
  2. Prijedlog – Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  
                     - izvjestitelj: Općinski načelnik 
 
  3. Prijedlog – Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun 
                         - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
  4. Prijedlog – Odluka o imenovanju Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje  
     i zaštitu okoliša 
                         - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
  5. Odluka o imenovanju Komisije za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost 
                        - izvjestitelj: Mario Kovačić 
   
 6. Prijedlog – Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih     
    nepogoda 
                         - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
 7. Prijedlog – Odluka o imenovanju Komisije za procjenu, prodaju ii kupnju imovine, davanje u  
     zakup i provedbu  natječaja 
                         - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
 8. Prijedlog – Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata 
                         - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
  9.Prijedlog – Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća 
                         - izvjestitelj: Mario Kovačić 



 
10.prijedlog -  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Općine Podturen 
                     - izvjestitelj Mario Kovačić 
 
11. Prijedlog - Odluka o imenovanju Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
                     - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
12. Prijedlog -Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za obavljanje poslova vezanih uz 
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 
                      - izvjestitelj: Mario Kovačić 
13. Prijedlog- Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i  
  turizam 
                       - izvjestitelj: Mario Kovačić 
 
14. Prijedlog-  Odluka o plaći i naknadi za rad načelnika Općine Podturen 
                      - izvjestitelj: Općinski načelnik 
 
15. Prijedlog - Zaključak DVD Podturen 
                      - izvjestitelj: Općinski načelnik 
 
 NAPOMENA: Molim političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću da dan prije održavanja 
sjednice Općinskog vijeća  Odboru za izbor i imenovanja dostave prijedloge za članove odbora i 
povjerenstava, kako je predloženo Dnevnim redom. 
                         
   
  Materijali za točke1.- 15. Dnevnog reda dostavljaju se u  prilogu .   
 
 
Molim Vas da na sjednici budete nazočni, a eventualni izostanak opravdate ne telefon: 847 260. 
S  poštovanjem,                                        
                                                                                              Predsjednica Općinskog vijeća: 
                                                                                                        Mirjana Murk,v.r. 


