
                     
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

OPĆINA DOBRINJ 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/14-29/14 

URBROJ: 2142-04-01-14-2 

Dobrinj, 17. prosinca 2014. godine 

 

 Temeljem članka 20. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“ broj 172/03, 144/10 i 77/11), 102. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka  88. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 

35/09, 53/10, 10/13 i 36/13) objavljuje se za javnost informacija o sazivu i dnevnom redu za  
 

S A Z I V A M 
 

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dobrinj 

 

za ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine, s početkom u 19,00 sati,  

u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj 

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći  

 

D N E V N I   R E D  

 

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i   

    2017. godinu s Planom razvojnih programa, 

3. Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2015. godini, 

4. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine   

    Dobrinj u 2015. godini, 

5. Prijedlog - Program održavanja  komunalne infrastrukture u  2015. godini,   

6. Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.  

    godini, 

7. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u    

    2015. godini, 

8. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za   

    2015. godinu,   

9. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine     

    Dobrinj u 2015. godini, 

10. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine       

      Dobrinj za 2015. godinu,   

11. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine   

      Dobrinj u 2015. godini, 

 



12. Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u    

      2015. godini, 

13. Prijedlog - Godišnji program  turizma i gospodarstva na području općine     

      Dobrinj u 2015. godini,   

14. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju    

      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2015. godinu,  

15. Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2015. godinu, 

16. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2015. godinu, 

17. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu, 

18. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,  

19. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine   

      Dobrinj, 

20. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, 

21. Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 

22. Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih   

      stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću    

      Općine Dobrinj u 2015. godini, 

23. Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje   

      nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj,  

24. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj  

      poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije - na znanje, 

25. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području  

      Primorsko-goranske županije – na znanje, 

26. Informacije i prijedlozi, 

27. Razno.  

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                Zoran Kirinčić v.r. 
 

 

 

Građani i predstavnici fizičkih i pravnih osoba, 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, e-mailom ili pisanim putem Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Dobrinj, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za 

sudjelovanje na sjednici dostavlja se adresa i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti 

sudjelovanja na sjednici; 

· ukupan broj nazočnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim 

mogućnostima prostora vijećnice Općine Dobrinj; 

· pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje 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. 

 


