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Punat, 14. ožujka 2014.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske
županije», br. 25/09, 35/09 i 13/13), te članka 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Punat («Službene novine Primorsko-goranske
Primorsko goranske županije», br. 25/09 i 13/13), sazivam
9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati u srijedu, 19.
ožujka 2014. godine u "Maloj sali" Narodnog doma s početkom u 19,00 sati
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice i pitanja vijećnika, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine
a) Prijedlog Zaključka;
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini;
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini;
4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda;
5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2013.
godinu;
6. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Punat za 2014. godinu;
7. Prijedlog Odluke o izmjeni
mjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun, financije i imovinu;
8. Prijedlog Odluke o rasporeñivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova s
liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2014. godinu;
9. Prijedlog Odluke
luke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj
otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru;
10. Imovinsko – pravni predmeti:
a) Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina za potrebe obalne
oba
šetnice i plaže (Nagodba o izvlaštenju);
b) Prijedlog Zaključka o prodaji 16/53 dijela z.č. 4727 k.o. Punat;
c) Prijedlog Zaključka o zamjeni z.č. 4347/10 i z.č. 4347/11 sve k.o. Punat;
11. Razno.
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Grañani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu
pozvane na sjednicu, imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
•
da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom
elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu
najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog
ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
sjed
•
ukupan broj nazočnih grañana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrñuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno
o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda,
odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
•
pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrñuje se prema vremenu prijavljivanja;

•

osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski
telefonsk najkasnije 4 sata
prije početka sjednice.

