REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBNIK

Općinsko vijeće
KLASA:021-06/17-01/15
URBROJ:2142-07-03-17-1
Vrbnik,7. veljače 2017.
Temeljem članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik, sazivam 20. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Vrbnik
Koja će se održati dana 14. veljače 2017. godine (utorak) u 18,30 sati u prostorijama
općinske vijećnice, Trg Škujica 7, Vrbnik
DNEVNI RED
Pitanja vijećnika
Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog –Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja- viška prihoda iz 2016.godine
Izvješće Općinske načelnice za razdoblje srpanj- prosinac 2016.
Prijedlog – Odluka o izradi Dopune PPUO Vrbnik
Prijedlog – Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Prijedlog – Odluke o ispravku Odluke o prodaji nekretnine k.č. 912/4 k.o. Vrbnik
Rumpf Ivanu - u površini od 131 m² uz k.č. 919/1 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik
8. Prijedlog - Ispravak Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Općine Vrbnik – na znanje
9. Prijedlog - Odluka o poništenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje poslova
naplate parkiranja autobusa na parkiralištu autobusa u naselju Vrbnik
10. Prijedlog – odluke o ponavljanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje poslova
naplate parkiranja autobusa na parkiralištu autobusa u naselju Vrbnik
11. Prijedlog - Odluka o prijenosu poslovanja utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate poreza koji pripadaju Općini Vrbnik na Ministarstvo Financija,
Poreznu upravu (Suglasnost Poreznoj upravi da vrši naplatu lokalnih poreza)
12. Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
13. Prijedlog – raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora u „Ribarskim kućicama“
Namori
14. Prilog uz Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja pod nazivom „ Rekonstrukcija
dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik“, na
području Općine unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
15. Zamolbe
16. Razno
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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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