REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2186/025-01/1-18-1
Ljubešćica, 16. travnja 2018.
Na temelju članka 32. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik
Varaždinske županije” broj 9/13, 24/13 i 4/18 ) i članka 57. stavka 1. i članka 58. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 9/13 i 4/18)
sazivam
9. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA

Sjednica će se održati dana 27. travnja 2018. godine (petak) u 19.00 sati u prostoriji za
sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ljubešćica za 2017. godinu.
2.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava viška prihoda iz 2017. godine.
3.Razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca
2017. godine.
4.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
5.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Ljubešćica za 2017.godinu.
6.Prijedlog Odluke o donošenju 3.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Ljubešćica (3. IiD PPUO Ljubešćica).
7.Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ljubešćica za razdoblje
2018.- 2023. godine.
8. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Ljubešćica.
9.Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Ljubešćica.
10.Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca , načinu kontrole njihova
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja pas ate način postupanja s napuštnim ili
izgubljenim životinjama.

11.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2018.godinu.
12.Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu.
13.Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2018.godinu.
14.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Dječjeg vrtića
„LEPTIRIĆ“ Ljubešćica.
15.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za
izgradnju natkrivene pozornice i uređenja vanjskog prostora uz zgradu dječjeg vrtića i
upravnih
prostorija Općine Ljubešćica, II faza –„ljubeški trg“
16.Razmatranje Godišnjeg izvješća trgovačkog društva PODUZETNIČKI CENTAR
LJUBEŠĆICA d.o.o., Ljubešćica, Zagrebačka 22 b o poslovanju za 2017. godinu.
17.Razmatranje Izvješća Uprave groblja o radu i financijskom poslovanju za groblje u Ljubešćici
i Kapeli Kalničkoj za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine.
18.Razmatranje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2017.godini.
19. Prijedlog kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu.
20.Informacija o stanju projekata na području Općine Ljubešćica.
Za točku 6. i 7. Prijedloga dnevnog reda dokument 3.Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Ljubešćica (3. IiD PPUO Ljubešćica) i Plan gospodarenja otpadom Općine
Ljubešćica za razdoblje 2018.- 2023.godine nije dostavljen vijećnicima u materijalima zbog
veličine te iste vijećnici mogu preuzeti na web- stranici Općine Ljubešćica www.ljubescica.hr
ili dobiti na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ljubešćica
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća od 29. siječnja 2018.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 odnosno službenika ili pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela na broj 098 1805663 ili
099 4623888 (623-888).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ivanušec, v.r.

Dostaviti: 1.Vijećnici (1-11)-popis
2.Općinski načelnik
3.Zamjenica općinskog načelnika
4.Pročelnica JUO-a
5.Komunalni redar –direktor PC LJUBEŠĆICA d.o.o.
6. KONTO vl. Dražen Štriga –knjigovodstveni servis
7.Predsjednica Savjeta mladih ( čl. 24.st.1. Zakona o savjetu mladih NN br.41/14)
8.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)

9.Pismohrana, ovdje

