REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/16-01/10
URBROJ:2142-07-03-16-1
Vrbnik,12. travnja 2016.
Temeljem članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik, sazivam 15. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Koja će se održati dana 19. travnja 2016. godine (utorak) u 20,00 sati u prostorijama
općinske vijećnice, Trg Škujica 7, Vrbnik
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
3. Izvršenje Proračuna Općine Vrbnik za 2015.godini i Programa
- 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
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.godinu
- Obrazloženje Izvršenja proračuna za 2015.godinu
4. Izvješće općinske načelnice za razdoblje srpanj- prosinac 2015.godine
5. Prijedlog- Odluka o prihvaćanju investicije „Rekonstrukcioja dijela prizemlja
osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima od
značaja za Općinu Vrbnik
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
8. Prijedlog – Prihvaćanje prijedloga za ustupanje održavanja javne rasvjete TKP
Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk
9. Prijedlog – Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
10.
Prijedlog – Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije
11.
Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Vrbnik
12.
Prijedlog – izmjena i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

13. Prijedlog – Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog
prostora u objektima u vlasništvu Općine Vrbnik
14. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora
15. Izvještaj Općinske načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2015.godinu
16. Na znanje - Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
17. Prijedlog – Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Vrbnik u 2015.godini
18. Prijedlog – Izvod iz proračuna o visini sredstava za razvoj sustava civilne zaštite
19. Prijedlog – Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
komunalnih djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik
20. Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora za
obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju
iz proračuna Općine Vrbnik
21. 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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