
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2212/09-01-17/20 

 

Štitar, 29. kolovoza 2017. godine 

S A Z I V A M 

 

treću sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar koja će biti održana u prostorijama 

Općine Štitar dana 

 

31. kolovoza 2017. godine  / ČETVRTAK / 

 

s  početkom u 20,00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D n e v n i      r e d: 

 

1. Aktualni sat 

2. Donošenje odluke o snimanju sjednice 

3. Izbor Odbora za gospodarstvo 

4. Izbor Odbora za poljoprivredu 

5. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama 

6. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 

7. Prijedlog odluke o osnivanju povjerenstva za socijalnu skrb 

8. Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta  

9. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Štitar 

10. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s 

područja općine Štitar 

11. Rasprava o programima vezanim za Proračun općine Štitar za 2017.  

- Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu 

- Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u   

2017. godini 

- Program održavanja mjesnog groblja za 2017. godinu 

- Program socijalne skrbi za 2017. godinu 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

       razdoblje 2017. godine 

- Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog  

      zemljišta u 2017. godini 

- Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 

2017. godini 

- Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

- Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (proslave) 

- Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (udruge) 

12. Rasprava o Proračunu Općine Štitar za 2017. godinu i projekcije za 2018-   

     2019.  godinu. 



13. Rasprava o razdiobi s gradom Županjom. 

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu, te da eventualnu spriječenost na vrijeme 

opravdate putem telefona na broj:847-914, 847-915. 

 

S poštovanjem, 

                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                           Marina Pranjić mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist.            


