
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 2212/09-01-19/86 
Štitar, 19. travnja  2019. godine 

S A Z I V A M 
 

dvadesetitreću  sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar koja će biti održana u 
prostorijama Općine Štitar dana 

 
25. travnja 2019. godine  / četvrtak / 

 
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 2018. godinu Općine Štitar. 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za  
   2018. godinu. 
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za  
   održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2018. godini. 
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i  
   uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2018. godine. 
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   
   od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini. 
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   
     za razvoj poljoprivrede, stočarstva i održavanja poljskih putova za 2018. godinu. 
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  
     sportu za 2018. godinu. 
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća outrošku sredstava za provedbu  
     programa održavanje nerazvrstanih cesta. 
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  
     kulturi i ostalih aktivnosti udruga građanja za 2018. godinu. 
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća outrošku sredstava za provedbu  
     programa održavanja mjesnog groblja u 2018. godini. 
12. Odluka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini. 
13. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za izračun plaća općinskog  
     načelnika i zamjenika općinskog načelnika. 
14. Donošenje Zaključjka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine  
     Štitar za period od 30.06. do 31.12.2018. godine. 
15. Donošenje izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka i članova  
     izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu.  
16. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o prodaji plinske mreže u  



     vlasništvu Općine Štitar. 
17. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj  
     jedinici u kampu, odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski    
    smještaj. 
18. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda  
      u Vinkovcima. 
19. Donošenje Odluke o dodjeli nekretnine udruzi NK „Sloga“ Štitar. 
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne  
     vodne građevine. 
21. Donošenje Plana operativne provedbe aktivnosti zaštite od požara za Općinu  
     Štitar u 2019. godini. 
22. Donošenje izmjena i dopuna Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B). 
 
 
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.     


