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         REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

        

 OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKI  NAČELNIK  

 

KLASA: 022-05/15-01/01 

UR.BROJ: 2212/09-02-16/04 

Štitar,08. veljače 2016. godine 

 

 

 Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

( NN br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. ),  članka 

46. i članka 50.  Statuta općine Štitar  ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 

03/13.) ,općinski načelnik donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o podnošenju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Štitar   

 
 

 

I. 

 

 Općinski načelnik Općine Štitar podnosi Općinskom vijeću Općine Štitar Izvješće o 

radu Općinskog načelnika općine Štitar za period od 01.07 do 31.12. 2015.godine. 

 

 

II. 

 

Potrebna obrazloženja na sjednici dat će Marko Bikić Općinski načelnik Općine 

Štitar.  

 

 

 

 

  

     Općinski načelnik 

                                                                                                                Marko Bikić 



                                
         REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

        

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKI  NAČELNIK  

 

KLASA: 022-05/15-01/01 

UR.BROJ: 2212/09-02-16/05 

Štitar, 08. veljače  2016. godine 

 

     Na temelju članka 48. stavak 3. i čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ( NN br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 

19/13. ),  članka 46. i članka 50. Statuta općine Štitar  ( Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije broj: 03/13.) načelnik podnosi 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  

OPĆINE ŠTITAR ZA PERIOD OD 01.07. DO 31.12. 2015. GODINE 

 

 

I. UVODNI DIO 
 

     Sukladno zakonskim obvezama i aktima Općine Štitar Općinski načelnik obvezan je dva 

puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. 

    

     Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da Općinski 

načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, teko je temeljem navedenog  u drugom 

polugodištu 2015. godine  pripremao prijedloge općih akata, izvršavao i osiguravao 

izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, upravljao nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna 

Općine za 2016.godinu, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju 

poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzirao njihov rad, te obavljao i druge 

poslove utvrđene Statutom Općine Štitar.    

 

 Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao na brojnim sastancima te 

kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

 

 Općinski načelnik je preko oglasne ploče, općinske web stranice, putem radio emisije 

i pisanih izviješća  nastojalo pružiti potpunu i  pravodobnu obavijest o svim svojim 

aktivnostima i radu. 

  

II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je i kroz rad  Jedinstvenog upravnog 

odjela koji je bio  stručna i tehnička logistika rada Općinskog načelnika  u 2015. godini.   
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1. U području financija  
 

     Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz 

izvršavanje proračuna, posebno vodeći računa za utrošak sredstava sukladno namjenskim 

prihodima,  izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, sudjelovao u 

pripremi te utvrdio prijedlog proračuna za 2016. godinu. 

     U suradnji s djelatnicom za financije vodio računa o računovodstvu proračuna, vođenju 

propisanih poslovnih knjiga, prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i 

aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Štitar. 

      

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja  Proračuna 

izdvajamo: 

 

Prihodi i rashodi 

     Prema uputama načelnika  Jedinstveni upravni odjel je u drugom polugodištu 2015. 

godine kroz opomene u pravcu naplate potraživanja bio angažiran i na povećanju namjenskih 

prihoda,  prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta , kao i prihoda od komunalne naknade, 

što se djelomično i pokazalo učinkovito.  

     Vodilo se računa o raspodjeli prihoda sukladno namjenama rashoda , prihod od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini je iznosio 135.167,86 kunu , rashod 95.141,78 , te je  

40.026,08 kuna prenesena u 2016. godinu, prihod od komunalne naknade i komunalnog 

doprinosa je iznosio 139.556,39 kuna, rashodi su iznosili 161.871,35 kuna, prihod od 

naknade za održavanje groblja i prodaje grobnih mjesta iznosio je 84.595,53 kune , rashodi za 

održavanje i izgradnju sukladno Pravilniku o održavanju groblja su iznosili 54.530,67 kuna.    

Prihod od poreza i prireza iznosio je 708.991,79 kuna.  

 

     Sukladno primjeni Zakona o regionalnom razvoju te stečenim pravima i obvezama prihod 

potpore u 2015. godini  iznosio je 564.307,00 , dok je sukladno prijavama za povrat poreza 

mještanima izvršen povrat u iznosu od 453.986,06 kuna, višak prihoda u odnosu na obvezu 

povrata mještanima iznosio je 110.320,94 kune. 

 

     Nakon završetka poslovne 2015. godine višak prihoda u odnosu na rashode iznosio je 

472.751,00 kuna.  

 

Napomena: Prikazani iznosi prihoda i rashoda su za ukupnu 2015. godinu 

 

Likvidnost 

     Posebnu pažnju u drugom polugodištu 2015. Općinski načelnik je posvetio likvidnosti 

Općine, tako su obveze plaćane i prije ugovorenih rokova (30 dana).   

 

Imovina 

     Sukladno  Zakonu o proračunu ( NN.87/08., 136/12., 15/15.) i Pravilniku o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu krajem 2015. godine provedena je detaljna inventura 

imovine sukladno inventurnim listama. 

 

Unutarnja revizija i proračunski nadzor 

 

Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja nije bilo nadzora revizora.  
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Ugovori i izdavanje narudžbenica 

 

     Ugovori; 11 

 

     Narudžbenice; 32 

 

2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 
 

     Općinski načelnik  je obavljao redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja 

prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove 

koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. 

 

U sklopu izrade projektne dokumentacije : 

 

      Završeni su svi postupci izrade započetih projektnih dokumentacija i ishođeni zakonski 

       uvjeti za gradnju. 

 

Radovi izvedeni tijekom  drugog polugodišta 2015. 

 

-     radovi na uređenju dijela čestice Doma kulture ( plato ispred doma kulture ) 

-     radovi na uređenju Doma kulture ( sanitarni čvor sale za sastanke, prostorija kuhinje,   

      postavljanje vodoopskrbe, odvodnje, hidrantske mreže- dio, te postavljanje toplinske  

      izolacije- dio zgrade ) 

-    radovi na izgradnji zidane i žičane ograde te postavljanje željeznih kapija na    

      mjesnom groblju- veći dio  

-    radovi na izgradnji sustava odvodnje-dio (kanalizacija) 

-    radovi na obnovi spomenika poginulim braniteljima 

 

U pripremi za Apliciranje su sljedeći projekti: 

 

-    nastavak rekonstrukcije Doma kulture 

-    uređenje čestice Doma kulture ( cesta, park, parkiralište ) 

-    zgrada u centru 

-    uređenje i izgradnja infrastrukture ( mjesno groblje) 

 

Napomena: Detaljniji podaci su izneseni u izviješću o realizaciji Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2015. godine.  

 

     U području zaštite okoliša, u izvještajnom razdoblju, obavljeni su sljedeći poslovi: 

 

Obavljani su redovni i cjelogodišnji poslovi održavanja, kao i radovi sukladno Programu 

javnih radova za 2015.g. 

 

3. U području komunalnog gospodarstva  
 

Općinski načelnik je organizirao i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti: 

 

- opskrbe pitkom vodom 

- održavanja čistoće 

- odlaganja komunalnog otpada 
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- održavanja javnih površina 

- prodaje putem klupa na otvorenom 

- održavanja groblja  

- obavljanja dimnjačarskih usluga  

- stanja javne rasvjete. 

       -           rad zimske službe 

     Organiziralo je i pratilo aktivnosti na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji 

su nužni za razvoj i obavljanje navedenih komunalnih djelatnosti. 

     Praćen je rad koncesionara i razvoj djelatnosti opskrbe prirodnim plinom, vodoopskrbom 

te rad koncesionara ( održavanje javne rasvjete)  .  

     Pratio se rad Dobrovoljne vatrogasne postrojbe općine Štitar. 

     Provodilo se razmatranje prijedloga i dokumentacije, pripremanje akata o suglasnosti za 

izgradnju i održavanje parkirališta i kolnih prilaza  obrađeno je 4 zahtjeva 

 

Općinski načelnik je  skrbio i o zakupu zemljišta na javnim površinama: 

-    sklapanju ugovora o zakupu zemljišta temeljem rješenja o odobrenju s vlasnicima 

     odnosno korisnicima ugostiteljskih objekata glede postavljanja terasa za pružanje 

     ugostiteljskih usluga ispred poslovnih prostora 0 ugovora 

-    kontroli izvršavanja odredbi ugovora o zakupu zemljišta na javnim površinama i    

     slanju  opomena 2 ugovora  

-    kontroli naplate zakupa glede korištenja zemljišta na javnim površinama 

-    podnesen je zahtjev za dostavu Elaborata nepotpunog izvlaštenja elektroničke   

     komunikacijske infrastrukture HT D.D., a sve u pravcu rješavanja imovinsko pravnog     

     sređivanja na nekretninama u potencijalnom vlasništvu Općine Štitar, Republike   

     Hrvatske i privatnom vlasništvu radi  naplate korištenja zemljišta u vlasništvu Općine  

     Štitar.  

 

Općinski načelnik je  skrbio i o zakupu poslovnih prostora: 

-    pokrenut je postupak za izmjenu ugovora za zakup prostora TK  centrale 

-    korištenju prostora u vlasništvu općine (sala za sastanke) 

  

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik je provodio i aktivnosti u vezi  

projektiranja, izgradnje i sanacije niskonaponske mreža kao i javne rasvjete : 

 

-   tijekom drugog polugodišta 2015. godine nastavljene su aktivnosti na izradi certifikata 

     javne rasvjete koji je u cijelosti završen te dostavljen Fondu za zaštitu okoliša 

      

     Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za 

gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, 

praćene su potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg 

naplate ovih prihoda.  

 

     Razmatrani su zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, 

načina plaćanja  komunalnog doprinosa i komunalne naknade. 

     Komunalna naknada se utvrđuje u upravnom postupku, donošenjem rješenja, obradom 

žalbi, praćenjem naplate, opomenama i donošenjem rješenja o prinudnoj naplati. 

a) Obveznici komunalne naknade 

 - donijeto 0 rješenja o obvezivanju plaćanja komunalne naknade 

 - izvršeno 0  promjena u stanju matične datoteke 
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 - uspostavljeno 0  novih zaduženja. 

                   -          obrađeno 0 zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade    

b) Izdano rješenja za prinudnu naplatu komunalne naknade 

            - pravne osobe 0  rješenja 

 - fizičke osobe  0 rješenja. 

c) Izvršeno 0  provjera podataka na licu mjesta. 

d) Poslane 240 opomena dužnicima komunalne naknade  

 

     Komunalni doprinos se utvrđuje u upravnom postupku, donošenjem rješenja, obradom 

žalbi, praćenjem naplate, opomenama i donošenjem rješenja o prinudnoj naplati. 

a) Izdano  6  rješenja obveznicima komunalnog doprinosa. 

b) Obnovljeno 0  postupaka. 

c) Pokrenuto 0 ovršnih postupaka pljenidbom nekretnina i pokretnina ovršenika. 

d) Pokrenuto 0 ovršnih postupaka na primanjima ovršenika (fizičke osobe). 

e) Prinudna naplata pravne osobe-pljenidba žiro računa 0  postupaka. 

f) Poslane 0 x opomene dužnicima komunalnog doprinosa (cca  0 komada). 

 

     U pravcu rješavanja legalizacije i izdavanje rješenja i naplate naknade za nezakonito  

izgrađene zgrade u prostoru izdano je 26 rješenja. 

 

     Pratilo se stanje sustava vodoopskrbe, odvodnje, odvodnje otvorenih oborinskih 

kanala na području Općine. Poduzele su se posebne aktivnosti zaštite od poplava, te su se 

nadzirali radovi snacije Savskog nasipa.  

  

     Prema evidenciji nadležnih evidentirano je: 

 

- 140 priključaka na vodovodnu mrežu  

-     4 priključka na zemni plin 

 

U okviru poslova komunalnog redarstva, temeljem Odluke o komunalnom redu:  

 

     Za odlaganje građevnog materijala, šute i otpadnog građevnog materijala izvan 

predviđenih odlagališta nije podnesena niti jedna prijava . Ostali dio aktivnosti  i opomena  

odnosi se na prijave i rješavanje prema istima  za  puštanje životinja bez nadzora, pražnjenje 

fekalnog otpada na nedozvoljena mjesta, reklama, lijepljenje plakata izvan za to predviđenih 

mjesta, odlaganje smeća, odlaganje ambalaže, prenamjena zelenih površina i slično.   

  

  

4.  U području prometa 
 

     U izvještajnom razdoblju aktivnost Općinskog načelnika  bila je usmjerena prvenstveno na 

održavanje postojeće prometne infrastrukture na području općine Štitar, provođenje 

određenih mjera vezanih za regulaciju prometa, a sve u cilju povećanja stupnja sigurnosti 

svih sudionika u prometu, pripremu idejnih rješenja i projektne dokumentacije za određene 

zahvate na prometnoj mreži Općine. 

     Pod djelatnošću održavanja postojeće prometne infrastrukture podrazumijeva se 

održavanje, u ljetnim i zimskim uvjetima, nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, nogostupa , 

sustava za odvodnju oborinskih voda na dijelu zatvorenog sustava odvodnje. U ovom dijelu 
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obavljani su popravci i rekonstrukcije navedenih površina prema usvojenim planovima te 

hitni popravci po dojavama građana, komunalnog redara, djelatnika prometne policije, 

zapažanja djelatnika  upravnog odijela. 

     Statistički gledano vodi se briga o cca 9,5 km nerazvrstanih cesta, ,cca: 100 parkirališnih 

mjesta, cca 12 km nogostupa,  semaforu, cca 34 prometna znaka, 4  autobusna stajališta. 

     Bitno za istaknuti je da su u izvještajnom razdoblju izvedeni radovi na izgradnji 

kanalizacijskog sustava te je veći dio nerazvrstanih cesta u vrlo lošem stanju.  

  

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju obuhvatilo je: 

- čišćenje  i posipanje solju cesta u zimskom periodu 

- održavanja kanalske mreže  i čišćenje cijevnih propusta u cestovnom koridoru  

- označavanje pješačkih prijelaza 

- postavljanje novih, kontrola i zamjena postojećih prometnih znakova i 

signalizacije 

 

Osim navedenih aktivnosti obavljali su se i poslovi vezane zahtjevi fizičkih i 

pravnih osoba: 

- izdano je 5 dozvola za raskopavanje javnih površina  

- obavljeno je 4  terenska  izvida po dojavama od strane građana, policije i dr. 

 

5. U području gospodarstva  
 

     U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik  je u području gospodarstva obavljao poslove 

u svezi poticanja razvoja gospodarstva – redovni sastanci Lag- a . 

 

6. U području gospodarenja poslovnim prostorom 
 

-    završen je postupak prilagodbe prostorije TK centrale te je u pripremi novi ugovor o 

najmu koji teče 01. 12. 2015. god. 

 

7. U području odgoja i obrazovanja, Predškolskog odgoja i Osnovnog 

školstva 

 
     Općinski načelnik je vodio  brigu i o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih 

potreba stanovnika Općine u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja.  

Donesen je plam mreže dječjih vrtića za područje općine Štitar. 

 

8.    U području kulture 
 

     Općinski načelnik je na području kulture pratio izvršavanje Programa javnih potreba u 

kulturi Općine Štitar za 2015. te organizirao i pratio obavljanje poslova i zadataka koji iz 

njega slijede.  

 

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel  su tijekom izvještajnog razdoblja  

sudjelovali u sljedećim redovnim i izvanrednim aktivnostima: 

 

- provedbi Programa javnih potreba u kulturi općine Štitar  za 2015. godinu 
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9. U području sporta 

 

     Općinski načelnik je u području sporta, a sukladno Programu javnih potreba u sportu na 

području općine Štitar za 2015. godinu  aktivno provodio poslove i djelatnosti s ciljem: 

 

-    ostvarivanja prihoda proračuna te odobrenim sredstvima poticati i promicati sport na 

     području Općine 

 

     Općinski načelnik je sudjelovao i u radu sportskih udruga te organizaciji raznih sportski 

događanja na području Općine . 

 

10. U području turizma 

 
-   općinski načelnik je kroz članstvo sudjelovao u radu  PPS „Moja lijepa Slavonija kraj  

    Save“ . 

 

11. U području socijalne skrbi i zdravstva 
 

     Općinsko načelnik je u drugom polugodištu 2015. osiguravao uvjete za zadovoljavanje 

potreba građana u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja, te stručne i druge poslove u 

svezi provedbe Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi općine Štitar, poticanja 

primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih 

mještana s ciljem angažiranja svih dostupnih državnih i humanitarnih izvora radi osiguranja 

racionalnog i učinkovitog korištenja robnih i novčanih resursa. 

 

     Socijalni program 

  

     Socijalni program općine Štitar pomaže i intervenira, te uspostavlja i čuva socijalnu 

sigurnost najugroženijih mještana. 

     U ostvarivanju navedenog programa, Općinski načelnik je surađivao i  koordinirao 

aktivnosti s ostalim sudionicima, a posebno s Centrom za socijalnu skrb Županja, Hrvatskim 

crvenim križem - Gradskim društvom Županja, Župnim Karitasom Štitar.  

 

     Temeljem zakona, Odluke o socijalnoj skrbi i Odluke o utvrđivanju osnovice za 

ostvarivanje prava po osnovi Odluke o socijalnoj skrbi i visini pomoći za podmirenje 

troškova stanovanja odobravana su sljedeća prava iz socijalne skrbi: 

 

 

Prava iz socijalne skrbi  broj korisnika 

 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

 (električna energija, plin, grijanje, voda, odvoz smeća,  

 najamnina, pod najamnina i dr.) …………………………………………………..3   

2. Pravo na novčanu naknadu za ogrjev…………………………………………… 30  

4. Pravo na i prijevoz učenika srednjih škola ………………………………………..0  

5. Uz navedeno, Općina  je sufinancirala smještaj u vrtić djece  

 s posebnim potrebama……………………………………………………………...0  

6.  Pomoć za opremanje novorođenčeta …………………………………………….18    

7.         Jednokratne pomoći………………………………………………………………10   
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     U postupku iz područja socijalne skrbi u izvještajnom razdoblju izdano je 4 rješenja o 

prestanku prava mještana. 

 

      Programske aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Županja  

 

     Općina Štitar je u izvještajnom razdoblju financirala djelatnosti Hrvatskog crvenog križa, 

Gradskog društva crvenog križa Županja sa 0,5 % izvornih prihoda Općine Štitar u iznosu od 

6.700,00 kuna. 

 

12. U području nabave opreme i  stjecanja imovine 

 
Pokretna imovina 

 

- ukrasi za Božićne blagdane ( zvončići s borovinom i nosačima- kom 4 , lampe za bor- 

kom 4 )  

-  

 

Nepokretna imovina   

      

-    sukladno Rješenju Z-2432/15-3 izvršeno je teretno uknjiženje prava vlasništva pokojne  

     Vincetić Jelene iz Štitara, ulica  J.J. Strosmmayera 169, na k.č.br. 36/1 u korist Općine 

 

III. ZAKLJUČNO 
 

    Predmetnim Izvješćem izložene su tek neke od najznačajnijih aktivnosti načelnika i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar, uz napomenu da su navedeni projekti i 

aktivnosti dugotrajni procesi, te će se i  kroz naredna izvješća isti prezentirati sa  djelomično 

ostvarenim rezultatima sve do njihovog završetka.  

  

    U ime Općine Štitar iskazujem zadovoljstvo učinjenim kao i suradnjom s državnim 

tijelima i institucijama od kojih posebno ističem ( Ministarstvo financija, Ministarstvo 

gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo  regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo kulture, 

Hrvatske vode, Županija Vukovarsko-srijemska, itd.) koji su financijskim sredstvima 

potpomogli poslovanju i realizaciji kapitalnih projekata u 2015. godini. 

  

     Ujedno ističem rad i zalaganje Jedinstvenog upravnog odjela koji su u svakom trenutku 

sudjelovali u aktivnostima općinskog načelnika te stručno i savjesno obavljali svoje dužnosti. 

     Koristim priliku da zahvalim i članovima Općinskog vijeća koji su svojim prijedlozima i 

aktivnostima doprinijeli ovom izviješću u dijelu poslovanja, te im molim da ovo izvješće 

prime na znanje .   

 

                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                          Općinski načelnik                                                                                                

                                                                                                                Marko Bikić        
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REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 022-05/15-01/01 

UR.BROJ: 2212/09-01-16/06 

Štitar, 12. travnja 2016. godine 

 

 

  

       Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01.,129/05., 60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. ),   

članka  35. i  53.  Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije  br. 

03/13.), Općinsko vijeće Općine Štitar na 27. redovnoj sjednici održanoj 12. travnja  2016.  

godine, donijelo je 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika  

općine Štitar za period od 01.07. do 31.12. 2015. godine 

 
  

I. 

 

 Općinsko vijeće općine Štitar prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika općine 

Štitar za period od 01.07. do 31.12. 2015. godine. 

 

 

II. 

 

                        Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

                                                                                     Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                               Zoran Dominković dr.vet.med. 

 

  


