
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ: 2212/09-01-13/22 

 

Štitar, 10. prosinca  2013. godine 

 

 

S A Z I V A M 

 

četvrtu sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar koja će biti odrţana u prostorijama 

Općine Štitar dana 

 

17. prosinca 2013. godine  / UTORAK / 

 

s  početkom u 19,00 sati. 

Za sjednicu predlaţem slijedeći 

D n e v n i      r e d: 

 

1. Aktualni sat. 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Štitar za 2013. 

godinu. 

3. Donošenje Odluke o 

      a)   prihvaćanju proračuna Općine Štitar za 2014. godinu i projekcija za 2015.-   

            2016. godinu. 

      b)   izvršavanju proračuna Općine Štitar za 2014. godinu. 

4.   Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava  zaštite i spašavanja na  

      području Općine Štitar za 2014. godinu.  

5.   Donošenje srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području  

      Općine Štitar za razdoblje od 2014.-2016. godine. 

6.   Donošenje Plana davanja koncesija za 2014. godinu. 

7.   Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. 

8.   Donošenje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju članova savjeta za  

      socijalnu skrb za područje Općine Štitar. 

9.   Donošenje Odluke Komunalcu d.o.o. Ţupanja, V. Kraj 132 dostaviti zahtjev  

      kojim se potraţuje ustupanje dokumentacije (katastasr grobnih mjesta i sl.),  

      pokretne, nepokretne imovine i sve ostalo vezano za upravljanje grobljem,  

      općini Štitar najkasnije do 01. siječnja 2014. godine. 

10. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinski načelnik za provedbu rušenja  

      zgrade u centru (stara zgrada mjesne zajednice). 

11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka kupovine (PVC kontejnera). 

12. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Štitar. 

13. Donošenje izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2013.  

      godinu (proslave). 

 



14. Donošenje izmjena  programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

      infrastrukture za  razdoblje 2013. godine. 

15. Donošenje izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2013. g.  

      (udruge).  

16. Donošenje izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2013. g.  

17. Donošenje Odluke o provedbi Programa stručnog osposobljavanja za rad u  

      općini Štitar bez zasnivanja radnog odnosa u 2014.-2015. 

18. Donošenje Odluke o isplati naknade vijećnicima (predlagatelj Luka Buzov). 

19. Donošenje Odluke o koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika. 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                           Zoran Dominković dr. vet. med. 


