REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 008-02/14-01/6
URBROJ: 2142-02-03/6-14-5
Punat, 30. listopada 2014. godine
Na temelju članka 34. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije"
broj 25/09, 35/09 i 13/13) te članka 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene
novine Primorsko – goranske županije" broj 25/09 i 13/13) sazivam

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Opći
Punat
koja će se održati u srijedu 5. studenog 2014. godine u "Maloj sali" Narodnog doma
s početkom u 18,00 sati
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice i pitanja vijećnika, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Izjave o osnivanju
komunalnog društva Črnika d.o.o. za komunalne djelatnosti;
2. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Punat
Javnim pozivom;
3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg
Dječjeg vrtića „Lastavica“;
4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst izmjena i dopuna Zajedničke odluke
o
o
taksi prijevozu na području JLS otoka Krka;
Krka
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata s
područja Općine Punat;
6. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine
Punat za razdoblje od 2015. do 2017. godine;
7. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2014. godinu;
8. Razno.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

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 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;
 ukupan broj nazočnih grañana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrñuje predsjednik
preds
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
 najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

