REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/17-01/37
Urbroj: 2155/03-17-01-01
Šestanovac, 07.11.2017 godine
Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac, sazivam
3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 24.11.2017 godine (petak) sa početkom u 19 sati u prostorijama općine Šestanovac
Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća.
2. Stav Ministarstva uprave povodom prigovora na izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Šestanovac na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 08.06.2017 godine
KLASA:023-05/17-01/89 URBROJ:515-02-02-02/1-17-6 od 30.10.2017 godine.
3. Dopis Božidara Popovića u svezi stavljanja mandata vijećnika općinskog vijeća u
mirovanje
4. Izvješće Mandatne komisije
5. Polaganje prisega po izvješću Mandatne komisije.
6. Prijedlog Odluke u svezi izvješća načelnika o svom radu za period od I-VI/2017
7. Prijedlog izmjena i dopuna prihoda i rashoda Općine Šestanovac za 2017 (rebalans)
8. Prijedlog Proračuna Općine Šestanovac za 2018 godinu
9. Prijedlog Programa komunalne izgradnje na području općine Šestanovac za 2018 godinu
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Šestanovac
za 2018 godinu
11. Prijedlog Socijalnog programa općine Šestanovac za 2018 godinu.
12. Prijedlog Programa za zadovoljavanje potreba u Kulturi za 2018 godinu.
13. Prijedlog Programa za zadovoljavanje potreba u sportu za 2018 godinu.
14. Prijedlog Programa zadovoljavanja potreba u predškolskom odgoju za 2018
15. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih objekata u općini Šestanovac.
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup prostora na česticama
zem.3459/1,3459/2,3459/3 k.o Žeževica,poslovne građevine na kat.čest.zem.3272/11 k.o.
Kreševo,poslovne građevine tzv.Privije na kat.čest.zem.2372/2 k.o. Žeževica,poslovne
građevine Vlasača 1 na kat.čest.zem.741 i k.č.zem.4779/2 k.o. Žeževica,poslovna
građevina –tzv.Zadružni mlin na kat.čest.zem.1569/2 k.o Katuni.
17. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za popis imovine općine Šestanovac za 2017 godine.
18. Prijedlog Odluke u svezi zamolbe Ignacio Eremuta za stambeno zbrinjavanje.
19.Operativni Program mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnog nanosa i drugih
extremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja
opskrbe 2017-2018
20.Analiza sustava za zaštitu i spašavanje na području općine Šestanovac za 2017 i preporuke
za 2018 godinu.
21.Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području općine
Šestanovac za 2018 godinu.

22.Razno
Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

P.S Zbog obimnosti materijala vijećnici mogu pregledati materijale pod toč.8-13 I toč.19-21 u

prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Šestanovac

