
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2212/09-01-18/44 

 

Štitar, 16. ožujka  2018. godine 

S A Z I V A M 

 

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

Općine Štitar dana 

 

20. ožujka 2018. godine  / UTORAK / 

 

s  početkom u 19.00 sati 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

  D n e v n i      r e d: 

 

 

1. Aktualni sat. 

2. Donošenje godišnjeg obračuna proračuna za 2017. godinu Općine Štitar. 

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika o popisu imovine, obveza i 

potraživanja  Općine Štitar na dan 31.12.2017. godine. 

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Štitar. 

5. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog 

zemljišta u 2018. godini. 

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

razdoblje 2018. godine. 

7. Donošenje Programa mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture 

u 2018. godini. 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji u 2018. godini s 

Hrvatskim radiom Županja d.o.o. 

9. Donošenje Zaključka  o preimenovanju osnovne škole u Štitaru. 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Zamolbe društva multiple skleroze VSŽ. 

11. Donošenje Plana davanja koncesija za 2018. godinu. 

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika općine 

Štitar za period od 29.05. do 31.12.2017. godine. 

13. Donošenje Odluke o kupovini skloništa za napuštene životinje u suradnji sa VSŽ. 

14. Donošenje Odluke o provođenju programa predškole. 

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava sukladno 

izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za razdoblje 2017. godine. 

16. Donošenje Odluke o broju stipendija i iznosu stipendija za akademsku godinu 

20174/2018. godinu. 



17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija 

Općine Štitar. 

 

 

 

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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