
                                                        
                      
                    

 

                                               
KLASA: 021-05/21-01/10 

URBROJ: 2137/20-21-1 

Sveti Petar Orehovec, 15. srpnja 2021. 

 

 Na temelju članka 35. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije» broj 9/21), te članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/21) 

 

SAZIVAM 

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec 

 

 Sjednica će se održati 21. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u 

Društveno kulturnom centru Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 133. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava te donošenje Odluke o rasporeĎivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Petar Orehovec za 

razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec do 31. prosinca 

2021. godine, 

2. Rasprava te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Sveti Petar Orehovec,     

     3. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća i to: 

        a) Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj,  

        b) Odora za komunalne djelatnosti, prostorno ureĎenje i zaštitu okoliša, 

        c) Odbora za društvene djelatnosti, 

     4. Rasprava te donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene   

         iskaznice komunalnog redara, 

    5. Rasprava te donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u  

        općoj uprabi, 

    6. Rasprava te donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ureĎenju prometa na području  

        Općine Sveti Petar Orehovec, 

    7. Rasprava te donošenje: 

               a) Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Promjena namjene i   

                 rekonstrukcija zgrade stare škole u zgradu kulturnog centra u Svetom Petru Orehovcu, 

               b) Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „UreĎenje trga Sveti Petar   

                 Orehovec“, 

     8. Rasprava te donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke   

         eksplozije za Općinu Sveti Petar Orehovec, 

     9. Rasprava te donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Sveti Petar     

         Orehovec, 

    10. Rasprava te donošenje Odluke o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća. 
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 NAPOMENA:  

Točke 8. i 9. dostavljene na CD-u zbog veličine. 

 

Zbog poštivanja preporučenih epidemioloških mjera sjednici mogu, osim članica i članova 

Općinskog vijeća prisustvovati samo Općinski načelnik, djelatnici JUO-a. 

Molimo sve pozvane vijećnice i vijećnike, kao i ostale naprijed navedene, da se prilikom 

dolaska na sjednicu Općinskog vijeća te prilikom trajanja sjednice, pridržavaju propisanih 

osnovnih epidemioloških mjera. 

 

                                                                                                  

                                                                                                            PREDSJEDNIK: 

                                                                                                             Josip MeĎan, v.r 

 

 

Dostaviti:  

      

-     Članovima Općinskog vijeća, 

- Općinskom načelniku, 

- Martina Hasanec, pročelnica JUO, 

- Radio Križevci, 

- Uz materijale sjednice, 

- Pismohrana.  

 

 

 
 


