REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARČANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:022-05/17-01/01
Urbroj:2168/05-01-17-01
Marčana, 14. ožujka 2017.
-VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA- svimaNa temelju članka 23. stavka 1. točke 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst)
sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marčana
za utorak, 21. ožujka 2017. godine u 18,30 sati
u sali za sastanke Općine Marčana u Marčani 158
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1.Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
2.Pitanja i prijedlozi vijećnika.
3.Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Marčana održane 22. veljače
2017. godine.
4.Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Krase.
5.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o trećoj preraspodjeli sredstava na
proračunskim stavkama u Proračunu Općine Marčana za 2016. godinu.
6.Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Marčana za 2016. godinu.
7.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Marčana za 2016. godinu
8.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
9.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu.
10.Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2016. godinu.
11.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za drugo
polugodište 2016. godine.
12. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni
sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8.
13.Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obveze za izgradnju i
opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske
županije, te o sklapanju ugovora.
14. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana.
15.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Ugostiteljsko-turističkog područja Blaz-Salamuščica i s time povezanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine.

16. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova k.č.br. 355/5
k.o. Kavran.
17.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra dijela k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj
(Albina Valić).
18. Donošenje odluka o dodijeli općinskih priznanja za 2017. godinu.
Priloženo se dostavlja zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća i prijedlozi akata iz
točki 4. do 17. predloženog dnevnog reda, dok će prijedlog za dodjelu općinskih priznanja za
2017. godinu biti dostavljen nakon sjednice Komisije za nagradu i drugih priznanja Općine
Marčana.
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