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VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
svima
Temeljem članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene
novine" Općine Ližnjan-Lisignano broj 05/09-pročišćeni tekst, 2/13, 8/17)
s a z i v a m
17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano
koja će se održati dana 30. siječnja 2019. godine u prostorijama općinske vijećnice na adresi
Ližnjan, Krasa 7, s početkom u 18,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje prijepisa ručno vođenog Zapisnika (skraćeni) sa 16. redovne sjednice
održane dana 20.12.2018. godine,
Aktualni sat - vijećnička pitanja,
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u
turizmu,
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim
društvima,
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora,
Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Ližnjan-Lisignano,
Donošenje Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Ližnjan-Lisignano,
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Vlastitog pogona
Općine Ližnjan-Lisignano,

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta opće
rekreacijske namjene na nekretnini u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano, k.č. br.
343/3 u k.o. Ližnjan,
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta ulaganja u Društveni
dom Općine Ližnjan-Lisignano,
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
Općine Ližnjan-Lisignano u 2018. godini,
Donošenje Zaključka o prihvaćanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu i realizaciji financijskog plana vijeća
mjesnog odbora Muntić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine te
izdavanju suglasnosti na program rada i financijski plan vijeća mjesnog odbora Muntić
za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu i realizaciji financijskog plana vijeća
mjesnog odbora Jadreški za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine te
izdavanju suglasnosti na program rada i financijski plan vijeća mjesnog odbora
Jadreški za 2019. godinu,
Donošenje Zaključka o usvajanju prigovora na Odluku o broju i visini stipendija u
akademskoj 2018./2019. godini.
U prilogu vam dostavljamo materijale za predložene točke dnevnog reda.

PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.

DOSTAVITI:
1. Načelniku Općine Ližnjan-Lisignano,
2. Zamjeniku Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano,
3. Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano,
4. Zamjenici pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano,
5. Glas Istre Pula,
6. Arhiva, ovdje.

