REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Ljubešćica, 3. prosinca 2012.
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
31. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana, 12. prosinca 2012. godine ( srijeda) u 18.30 sati u
prostoriji za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ljubešćica za 2012.godinu
(Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa).
2.Prijedlog II.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Ljubešćica za 2012.godinu.
3.Prijedlog II.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Ljubešćica za 2012.godinu.
4.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2012.godinu.
5.Prijedlog Proračuna Općine Ljubešćica za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godine.
6.Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015.godine.
7.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ljubešćica za 2013. godinu
8.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini
Ljubešćica za 2013.godinu.
9.Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Ljubešćica za
2013. godinu.
10.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013.godinu.
11.Prijedlog Odluke o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji.
12.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica u naselju Ljubešćica.
13.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Poduzetničke zone „Ljubešćica“.
14.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

15.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka iz Proračuna Općine Ljubešćica u 2012.godini
16.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Općine Ljubešćica u 2013.godini.
17.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
18.Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi obiteljima s
područja općine Ljubešćica u 2013.godini.
19.Prijedlog Odluke o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja rasplodnih goveda,
krmača i nazimica na području općine Ljubešćica u 2013.godini.
20.Prijedlog Zaključka o isplati božićnice svim umirovljenicima s područja općine Ljubešćica.
21.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Ljubešćica za 2012. godinu.
22.Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Ljubešćica u 2013.godini.
23.Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o kupnji zemljišta za izgradnju prometnice i
parkirališta u naselju Kapela Kalnička.
24.Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o nabavi usluge izrade Urbanističkog plana
uređenja (UPU) Poduzetničke zone „Ljubešćica“.
25.Pitanja, prijedlozi i informacije.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni zapisnik sa
30. izvanredne sjednice Općinskog vijeća od 11. listopada 2012. godine.
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