REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/13-01/06
URBROJ:2142-07-03-13-1
Vrbnik,13.prosinac 2013.

Temeljem članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik, sazivam 5. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Koja će se održati dana 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) u 19,00 sati u prostorijama
općinske vijećnice, Trg škujica 7, Vrbnik
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu opći i posebni dio koji se
sastoji od:
- Projekcije za razdoblje od 2014. do 2016. godine opći i posebni dio
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.
1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godini u Općini
Vrbnik
- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godini u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2014.godinu u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne
skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta
boravka turista na području Općine Vrbnik u 2014.godini
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2014-2016 godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godinu
- Plan javne nabave za 2014.godinu
- Obrazloženje proračuna za
4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora na
poslovima održavanja javne rasvjete na području Općine Vrbnik
5. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije i
donošenje uvjeta za upućivanje obavijesti o namjeri davanje koncesije na
poslovima naplate parkiranja, premještanja i blokade vozila
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
7. Prijedlog Odluke o usvajanju interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih
plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
8. Odluke o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve usluge
d.o.o. Krk - dostavlja se na znanje
9. Odluke o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve eko otok
Krk d.o.o. Krk- dostavlja se na znanje
10. Prijedlog Odluke o prijenosu udjela Općine Vrbnik koje drži u Ponikve usluga d.o.o.
na nove članove
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sastavu vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

12. Prijedlog Zaključka o prihvačanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vrbnik u 2013.g.
13. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Vrbnik od 2014. do 2016.godine
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvoda iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja – realizirano u 2013.godini i
planirano za 2014.godinu
15. Razno

Predsjednik Općinskog vijeća:
Slavko Zahija,v.r.

Dostaviti:
- vijećnicima
- načelnici Općine Vrbnik
- zamjenici Općinske načelnice
- predsjednicima VMO
- Radio OK (E-mail: radio-otok-krk@inet.hr) na znanje
- Novi list (E-mail: redakcija@novilist.hr ) na znanje
- pismohrana
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