REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021-05/14-01/
URBROJ: 2186/025-01/1-14-1
Ljubešćica, 10.ožujka 2013.
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
6. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBEŠĆICA
Sjednica će se održati dana 17. ožujka 2014. godine ( ponedjeljak) u 19.00 sati u prostoriji
za sjednice Općine Ljubešćica u Ljubešćici, Zagrebačka 22 b.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1.Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ljubešćica za 2013. godinu.
2.Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2013. godine.
3.Razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2013
godine.
4.Razmatranje Godišnjeg izvješća trgovačkog društva PODUZETNIČKI CENTAR
LJUBEŠĆICA d.o.o., Ljubešćica, Zagrebačka 22 b o poslovanju za 2013.godinu
5.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnog redu na području općine Ljubešćica.
6.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova trgovačkom društvu PODUZETNIČKI
CENTAR LJUBEŠĆICA d.o.o., Ljubešćica, Zagrebačka 22 b, društvo u 100 % -tnom
vlasništvu jedinice lokalne samouprave-Općine Ljubešćica:
a) održavanje javnih površina,
b) održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
c) odvodnja atmosferskih voda.
7.Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u provedenom
otvorenom postupku javne nabave za ustupanje radova na izgradnji protupožarnog centra u
Ljubešćici –I.faza
8.Prijedlog Odluke o subvencioniranju nabavne cijene kvalitetnih loznih sadnica 2014. godine
9.Razmatranje Izvješća Uprave groblja o radu i financijskom poslovanju za groblje u
Ljubešćici i Kapeli Kalničkoj za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2013.godine.

10.Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ljubešćica za
2013.godinu.
11.Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu.
12.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti dioničkom društvu Varkom d.d., Varaždin, Trg
bana Jelačića 15 na Program razvoja –Vodoopskrbne kapitalne građevine –Vodovod
Varaždin 2014.godine
13.Prijedlog Zaključka o isplati uskrsnica umirovljenicima s područja općine Ljubešćica u
2014.godini.
14.Informacija o statusu Općine Ljubešćica nakon donošenja Zakona o izmjeni Zakona o
brdsko-planinskim područjima, Odluke o razvrstavanju JLP(R)S prema stupnju razvijenosti i
Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina.
15.Informacije.
U privitku poziva, uz materijale za točke prijedloga dnevnog reda dostavlja se Skraćeni
zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća od 18. prosinca 2013. godine te Skraćeni zapisnik sa 2.
sjednice Općinskog vijeća od 29.srpnja 2013.godine.
S materijalima dostavljamo i odgovore na pitanja vijećnika.
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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.Knjigovodstveni servis KONTO vl.Dražen Štriga
7.Predstavnici medija (Radio Novi Marof)
8.Pismohrana, ovdje

