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Klanjec, 09. ožujka 2018. 
 

 Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca 

sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 15. ožujka 2018. godine (četvrtak) 

s početkom u 19,00 sati. 

 Sjednica će se održati u maloj dvorani Grada Klanjca (soba 29A). 

 Za sjednicu predlažem slijedeći  

    D N E V N I         R E D: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Klanjca; 

2. Zaključak o Izvješću o rada i poslovanju za 2017. godinu Zagorske javne vatrogasne 

postrojbe, Zabok 

3. Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu Dječjeg 

vrtića „Kesten“ Klanjec; 

4. Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu Kulturnog 

centra Klanjec; 

5. Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu Gradske 

knjižnice i čitaonice „Antun Mihanović“ Klanjec; 

6. Statut Grada Klanjca; 

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  i Programa izgradnje 

komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za 2017. godinu; 

8. Zaključak o: Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, Programa socijalne 

skrbi, Programa financiranja javnih potreba u športu, Programa utroška sredstava od 

prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo  i Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2017. godinu; 

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca za 2017. godinu; 

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Klanjca za 2017. godinu; 

11. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Klanjca za razdoblje srpanj-prosinac 

2017. godine; 

12. Odluka o naknadi za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Klanjca; 

13. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova, održavanje 

javne rasvjete na području Grada Klanjca za 2018. godinu; 

14. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanje 

nerazvrstanih cesta – iskop cestovnih jaraka i polaganje betonskih cijevi za 2018. godinu;



 

 

 

15. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – održavanje 

nerazvrstanih cesta – popravak udarnih rupa na asfaltiranim nerazvrstanim cestama 

Grada Klanjca za 2018. godinu; 

16. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – održavanje 

nerazvrstanih cesta – sanacija odrona(klizišta) uz nerazvrstane ceste Grada Klanjca za 

2018. godinu; 

17. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova – održavanje 

nerazvrstanih cesta – nabava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala za 2018. godinu 

18. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Klanjca 

19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Klanjca za 2017.g. 

20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Klanjca za 2018.g. 

21. Odluka o dodjeli priznanja Grada Klanjca u 2018.(materijal će biti dostavljen na klupe)   

22. Slobodna riječ. 

Za točnost otpravka: Predsjednik Gradskog vijeća: 

Pročelnik JUO                                                                          Mirko Lunko v.r. 

Gordan Šoban, dipl.iur 

 

 

Dostaviti:       

1. Članovima-svima; 

2. Gradonačelnik, ovdje 

3. Za objavu na web stranici 

4. Dokumentacija-ovdje;    

5. Arhiva-ovdje.  


