REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2186/025-01/1-16-1
Ljubešćica, 7.ožujka 2016.
Na temelju članka 32. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik
Varaždinske županije” broj 9/13 i 24/13 ) i članka 57. stavka 1. i članka 58. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 9/13 i 24/13) s a z i v a m
17. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 14. ožujka 2016. godine ( ponedjeljak) u 19.30 sati u prostoriji
za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Ljubešćica od 2014.
do 2020. godine.
2.Razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca
2015. godine.
3.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2015. godinu
4.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
općini Ljubešćica za 2015.godinu.
5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu
Ljubešćica.
6.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Ljubešćica.
7.Prijedlog Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području općine Ljubešćica.
8.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2016.godinu.
9.Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu.

10.Razmatranje Izvješća Uprave groblja o radu i financijskom poslovanju za groblje u
Ljubešćici i Kapeli Kalničkoj za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.godine.
11.Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ljubešćica za
2015.godinu.
12.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured
Varaždin o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S
na području Varaždinske županije, koji se odnosi na Općinu Ljubešćica.
13.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti dioničkom društvu Varkom d.d., Varaždin, Trg
bana Jelačića 15 na Program razvoja –Vodoopskrbne kapitalne građevine –Vodovod
Varaždin 2016.godine
14.a)Izvješće o stanju projekata koji će se financirati iz Mjera 7. iz Programa ruralnog razvoja
2014.-2020., odnosno Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta
male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu
b)Izvješće o provedbi Projekta energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području
općine Ljubešćica.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća od 14.prosinca 2015.godine.
S materijalima dostavljamo i odgovore na pitanja vijećnika Ivice Gotića i Željka Petrića od
14.prosinca 2015.godine.
Sukladno članku 68. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ljubešćica moli se
vijećnik koji neće nazočiti sjednici Općinskog vijeća, da o tome obavijesti predsjednika Općinskog
vijeća ili pročelnicu upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće na broj
091 2411983 ili 099 4623888 (623-888).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Gotić, v.r.

Dostaviti: 1.Vijećnici (1-11)-popis
2.Općinski načelnik
3.Zamjenica općinskog načelnika
4.Pročelnica JUO-a
5.Komunalni redar –direktor PC-a
6.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
7.Pismohrana, ovdje

P.S
Mjera 7. iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture,
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
Podmjera 7.2. sastoji se od dva tipa operacije:
7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda,
7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.
Podmjera 7.4. sastoji se od jednog tipa operacije:
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

