REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/14-01/05
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik,10. prosinac 2014.

Temeljem članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik, sazivam 10. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Koja će se održati dana 17. prosinca 2014. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostorijama
općinske vijećnice, Trg Škujica 7, Vrbnik
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrbnik za 2014.godini sa pratećim
Odlukama
4. Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2015.g . opći i posebni dio koji se sastoji od:
- Projekcije za razdoblje od 2015. do 2017. 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 2015. godini u Općini
Vrbnik
- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godini u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba u kulturi za 2015.godinu u Općini Vrbnik
- Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne
skrbi za 2015. godinu u Općini Vrbnik
- Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Vrbnik u 2015.godini
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2015-2017 godine
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godinu
- Plan javne nabave za 2015.godinu
- Obrazloženje proračuna za 2015.- 2017.godinu
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Primorsko-goranske županije
7. Prijedlog Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik
8. Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tijela za izradu Strategije –Programa ukupnog
razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.godine
9. Prijedlog Odluke o početku izrade Strategije –Programa ukupnog razvoja Općine
Vrbnik 2015.-2020.godine

10. Prijedlog Odluke o izmjeni zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS
otoka Krka
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12. Prijedlog odluke o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Vrbnik
13. Prijedlog Odluke o izradi Studije izvodljivosti projekta i Plana razvoja
širokopojasne optičke infrastrukture
14. Prijedlog o osnivanju Poduzetničke zone Zabrda
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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