REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/17-02/10
URBROJ: 2188/02-03-17-1
Rokovci, 5. prosinca 2017. godine
Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13pročišćeni tekst i 137/15) i članka 34. Statuta Općine Andrijaševci ( „Službeni vjesnik“ VSŽ, br.2/13),
a sukladno članku 56. - 58. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ VSŽ, br.12/09 i 2/13),
sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci koja će se održati dana 14. prosinca
2017. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati.
Za Sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI

RED

1. Razmatranje Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. listopada 2017. godine
2. Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020.
godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci za razdoblje od 2018. do
2020. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018.
godinu,
3. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika
4. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih
godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci
izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu,
8. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti za polaganje plinovoda
9. Prijedlog Odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
12. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini
13. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu
Andrijaševci u 2018. godini
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
16. Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene
djelatnosti u 2018. godini
17. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
18. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2018. godinu
19. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu

20. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na
području Općine Andrijaševci
21. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2017.
godini
22. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za
2018. godinu
23. Razno.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Kobašević, bacc. oec.

Napomena:
Materijali pod točkom 2. Dnevnoga reda već su ranije dostavljeni svim članovima Općinskog vijeća.
Molimo sve članove Općinskog vijeća da potvrde svoj dolazak na predmetnu sjednicu ili da obavijest o
svom izostanku jave na broj telefona 225-400 (Općina Andrijaševci).

