
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2212/09-01-17/35 

 

Štitar, 22. studenog  2017. godine 

S A Z I V A M 

 

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

Općine Štitar dana 

 

29. studenoga 2017. godine  /SRIJEDA / 

 

s  početkom u 19.00 sati 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

  D n e v n i      r e d: 

 

 

1. Aktualni sat 

2. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Štitar 

u 2017. godini. 

3. Donošenje Odluke o postavljanju spomen ploče Mariji Dubravac. 

4. Donošenje Odluke o izradi projektne dokumentacije za izgradnju cestovne 

infrastrukture u ulici Stjepana Radića.. 

5. Donošenje Odluke o  izradi projektne dokumentacije za izgradnju cestovne 

infrastrukture u ulici J.J. Strosmmayera na k.č.br. 895 i dijela ulice Bana 

Jelačića k.č.br. 533/1 od kućnog broja 8 do kućnog broja 76, dijela k.č.br. 891 

od kućnog broja 76 do kućnog broja 57 (Savska ulica). 

6. Donošenje Odluke o izgradnji staze na mjesnom groblju. 

7. Donošenje Odluke o kupovini urbane opreme (klupe i ulične kante za otpatke). 

8. Donošenje Odluke o parcelaciji k.č.br. 1352 za potrebe izgradnje kolske vage i 

mjeriteljske kućice. 

9. Donošenje Odluke oizgradnji nogostupa u ulici Bana Jelačića. 

10. Donošenje Odluke o izgradnji i kupovini dječjeg igrališta. 

11. Razmatranje Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. 

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude braniteljske zadruge „Aktivan život“ 

za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Štitar. 

13. Donošenje Odluke o isplati sredstava Komunalcu d.o.o. Županja. 

14. Donošenje Odluke o pristupanju izrade izmjena i dopuna (PPUO) Štitar. 

15. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o pružanju poštanskih usluga. 

16. Razmatranje Zamolbe Mirka Peić, Štitar, J. J. Strossmayera 2 

17. Donošenje Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe. 

 



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

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

 

S poštovanjem, 

 

 

 

 

 

                                                      PREDSJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA: 

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