REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FUŽINE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ: 2112/03-01-16-01
Fužine, 12. rujna 2016. godine
Na osnovi članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine
SAZIVAM
17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE
koja će se održati dana 21. rujna 2016. godine (srijeda) u prostoriji vijećnice Općine Fužine.
Početak sjednice je u 18,oo sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI RED
-

prihvaćanje zapisnika sa 16. Sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine
prihvaćanje predloženog dnevnog reda
prijave za vijećnička pitanja

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.2016.g.
2. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2016. godinu
3. Donošenje Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Fužine za 2016. godinu
4. Donošenje Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Fužine za 2016. godinu
5. Donošenje Prve izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Fužine (Zamjena pokrova na
hali br. 6 u Poslovnoj zoni Lič)
7. Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za
financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Fužine (Uređenje Balenske
ulice u naselju Lič)
8. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
jedinice lokalne samouprave
9. Donošenje Odluke o poništavanju Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih
djelatnosti na području Općine Fužine
10. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje ulica i trgova
11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fužine
12. Donošenje Zaključka o potvrđivanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije Damira Zanoškara
13. Vijećnička pitanja
Mole se članovi Općinskog vijeća da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju na vrijeme, na
telefon 829-503, 829-500 ili pisanim putem.
Također se umoljavaju članovi Općinskog vijeća da mogu pitanja dostavljati pisanim putem.
Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

