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Ljubešćica, 10.prosinca 2014.
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
11. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 22. prosinca 2014. godine (ponedjeljak) u 18.30 sati u
prostoriji za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Informacija o statusu Općine Ljubešćica nakon donošenja Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
2.Prijedlog Proračuna Općine Ljubešćica za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godine.
3.Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017.godine.
4.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ljubešćica za 2015. godinu
5.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Ljubešćica
za
2015.godinu.
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Ljubešćica za 2015.godinu.
7.Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za
2015.god.
8.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Ljubešćica u 2015.godini.
9.Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi obiteljima s
područja općine Ljubešćica u 2015.godini.
10.Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Ljubešćica.
11.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Ljubešćica za 2014. godinu.

12.Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2015.godini.
13.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za kupnju
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ljubešćica.
14.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za razrješenje direktora
Poduzetničke zone Ljubešćica.
15.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za imenovanje novog direktora
Poduzetničke zone Ljubešćica.
16.Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenice općinskog načelnika koja dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa.
17.Informacije.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća od 8.prosinca 2014.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 pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće na broj 091
2411983 ili 099 4623888, 623-890.
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Dostaviti: 1.Vijećnici (1-11)-popis
2.Općinski načelnik
3.Zamjenica općinskog načelnika
4.Pročelnica JUO-a
5.Komunalni redar
6.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
7.Predsjednik Savjeta mladih ( čl.24.st.1. Zakona o savjetu mladih NN br.41/14)
8.Pismohrana, ovdje

