REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021-05/10-01/6
URBROJ: 2186/025-01/1-10-1
Ljubešćica, 14. rujna 2010.
Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Općine Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske
županije” broj 23/09) i članka 23. stavka 1. podstavka 2.Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Ljubešćica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/09) s a z i v a m
14. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana, 21. rujna 2010. godine ( utorak) u 19.30 sati u prostoriji za
sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji općine Ljubešćica za 2009.godinu.
2.Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina.
3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.
4.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom financiranju izvođenja radova
na uređenju Kalničke ulice u naselju Ljubešćica .
5.Prijedlog Odluke o provedbi otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na
izgradnji nogostupa, rigola i oborinske odvodnje u Kalničkoj ulici u naselju Ljubešćica.
6.Prijedlog Odluke o regresiranju jesenske sjetve 2010. godine.
7.Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine
Ljubešćica za akademsku godinu 2010/2011.
8.1.Razmatranje ANEKS-a br. 5 Ugovoru o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola Varaždinske županije.
8.2.Razmatranje ANEKS-a br. 2 Ugovoru o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola koji se školuju na području drugih županija.
9.Razmatranje obavijesti Dječjeg vrtića „ZEKO“ o poteškoćama u poslovanju predškolske
ustanove Dječji vrtić „ZEKO“ u P.J. Ljubešćica.
10.Pitanja, prijedlozi i informacije
(Informacija o Izmjeni i dopuni PPUO-a Ljubešćica,
Informacija o darovanju knjige „Vile“ autorice Ivanke Ratković)
(zamolbe: OŠ Ljubešćica za plaćanje školske kuhinje u šk.god.2010/2011.)

U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni zapisnika
sa 13.sjednice Općinskog vijeća od 27. srpnja 2010. godine.
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3.Zamjenik općinskog načelnika
4.Pismohrana, ovdje

