
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ: 2212/09-01-14/34 

 

Štitar, 08. rujna  2014. godine 

 

S A Z I V A M 

 

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

Općine Štitar dana 

12. rujna 2014. godine  / SRIJEDA / 

 

 

 

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 usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna 

Općine Štitar za 2014 . 

3. Rješavanje zahtjeva Antuna Toman za pomicanje regulacijskog pravca. 

4. Donošenje Zaključka na nacrt konačnog prijedloga (3) III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Vukovarsko –srijemske ţupanije. 

5. Donošenje Odluke o provedbi programa Mladi za zajednicu-mini javni radovi 

za mlade na području Općine Štitar u 2014. 

6. Donošenje Odluke o prekidu obavljanja poslova dimnjačarske sluţbe na 

području Općine Štitar. 

7.   Traţi se mišljenje, na osnovu kojeg se moţe donijeti i Zaključak 

       - upošljavanje radnika 

       - zbrinjavanje cigle i građe 

       - upoznavanje s odrţavanjem manifestacije „Odavno smo graničari stari“  

       - donošenje Odluke o upošljavanju radnika u javnim radovima. 

       - razgovor o Školskoj ulici i autobusnim stajalištima.  

 8.  Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog  

      načelnika općine Štitar za period od 01.01 do 30.06. 2014. 

 9.   Donošenje Odluke o potpisavanju Ugovora o dodjeli bezpovratnih sredstava 

       za projekt „Poboljšanje vodno- komunalne infrastrukture aglomeracije  

       Ţupanja“. 

10.  Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu  

      „Poboljšanje vodno- komunalne infrastrukture aglomeracije  

       Ţupanja“. 



11. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju  projekta  

      „Poboljšanje vodno- komunalne infrastrukture aglomeracije  

       Ţupanja. 

12. Donošenje Odluke o osnivanju odbora za poljoprivredu. 

13. Donošenje Odluke o osnivanju odbora za poljoprivredu i imenovanju članova  

      u odbor za poljoprivredu Općine Štitar. 

14. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava sluţnosti broj   

      T4.5-486/2014. 

 

 

 

S poštovanjem, 

                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                               Zoran Dominković dr. vet. med. 


