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20. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  
            Andrijaševci u 2016. godini, 
21. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, 
22. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu, 
23. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini, 
24. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
            zgrada u prostoru za 2016. godinu, 
25. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini, 
26. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
            zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu, 
27. Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2015. 
  godini, 
28. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
 Andrijaševci za period 2016. do 2019. godine, 
29. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 
  2016. godinu, 
30. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića, 
31. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti, 
32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana poslovanja  
 Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu, 
33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan poslovanja Komunalnog društva 
 Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu, 
34. Razno. 

 
 
 
 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                    Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
      


