Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 04/09, 01/10, 02/13, 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada,
br. 03/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 04/18), sazivam 16. sjednicu
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŽINADA - VISINADA
za 29. siječnja 2019. godine (utorak) u 18,00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.
Za rad sjednice predlažem slijedeći
D n e v n i r e d:
1. Verifikacija zapisnika
2. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt
„Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“
3. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za pojačano
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vižinada-Visinada
4. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj
5. Odluka o komunalnoj naknadi
6. Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti HEP - Operator
distribucijskog sustava d.o.o.
7. Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti IVS - Istarski vodozaštitni
sustav d.o.o.
8. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi iz Proračuna
Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu
9. Godišnje izvješće Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za
Općinu Vižinada-Visinada o rezultatima i postignutim aktivnostima za 2018. godinu
10. Plan aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine VižinadaVisinada za 2019. godinu
11. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2018. godine
12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za
2019. godinu
13. Vijećnička pitanja
Materijali za točke: 1-12 u privitku su poziva.
Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu
spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-1
Vižinada-Visinada, 25. siječnja 2019.
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