REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-29/7
URBROJ: 2142-04-01-14-2
Dobrinj, 26. ožujka 2014. godine
Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13), članka 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

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dobrinj
za 31. ožujka 2014. godine, s početkom u 19,00 sati,
u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj
Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine,
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu,
4. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu,
5. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2013. godini,
6. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini,
7. Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,
8. Prijedlog - Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2013.
godinu,
9. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine,
10. Prijedlog - Odluka o oslobađanju od plaćanja spomeničke rente,
11. Odluka o raspolaganju nekretninama,
12. Prijedlog – Odluka o izgradnji vodovoda na predjelu Meline,
13. Informacije i prijedlozi,
14. 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.

