
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 

URBROJ: 2212/09-01-14/48 

 

Štitar, 06. veljače  2015. godine 

 

S A Z I V A M 

 

15.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar koja će biti održana u prostorijama 

Općine Štitar dana 

11. veljače  2015. godine  / SRIJEDA / 

 

 

 

s  početkom u 20,00 sati. 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

D n e v n i      r e d: 

 

 

1. Donošenje godišnjeg obračuna proračuna za 2014. godinu Općine Štitar 

2. Donošenje programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2015. godinu. 

3. Donošenje programa mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u    

    2015. godini. 

4. Donošenje programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Štitar za 2015. godinu. 

5. Donošenje programa socijalne skrbi za 2015. godinu. 

6. Donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

    razdoblje 2015. godine. 

7. Donošenje programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog  

    zemljišta u 2015. godini. 

8. Donošenje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade   

    u 2015. godini. 

9. Donošenje programa javnih potreba u špotru za 2015. godinu. 

10. Donošenje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu (proslave). 

11. Donošenje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu (udruge). 

12. Donošenje Odluke o provedbi programa javnih radova na području Općine Štitar  

      u 2015.  

13. Donošenje Odluke o provedbi Programa stručnog osposobljavanja za rad u Općini  

      Štitar bez zasnivanja radnog odnosa u 2015.-2016. 

14. Donošenje suglasnosti kojom se ovlašćuje općinski načelnik za sklapanje Ugovora   

      o poslovnoj suradnji sa Vinkovačkom televizijom. 

15. Donošenje Odluke o isplati pomoći Antunu Pejić. 

16. Traži se mišljenje vezano uz izgradnju lokacije mobilne mreže HT-a na VIPnet- 

      ovom stupu koji je izgrađenje u Štitaru na k.č.br.1532/6 k.o. Štitar. 



17. Donošenje Izvješća o provedbi pograma gradnje objekata i uređaja komunalne         

      infrastrukture za  razdoblje 2014. godine. 

18. Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći Vlatki Filipović. 

19. Donošenje Odluke o provedbi programa predškole u udruzi „Zlatni dani“ u  

      Štitaru. 

  

 

S poštovanjem, 

 

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                               Zoran Dominković dr. vet. med. 


