REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-18-1
Oprisavci, 07. prosinca 2018.g.
-

Članovima Općinskog vijeća Općine Oprisavci, s v i m a
Općinskom načelniku
Zamjenici Općinskog načelnika

Predmet: P O Z I V
na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Oprisavci
Temeljem članka 33. Statuta Općine Oprisavci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća
Oprisavci sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Oprisavci koja će se održati dana

PETAK, 14. prosinca 2018.g. s početkom u 19,00 sati
u prostorijama općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16
DNEVNI RED:
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice
Općinskog vijeća općine Oprisavci
Aktualni sat.
1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.
2. Programi:
a) Donošenje izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. g.
b) Donošenje izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Oprisavci za 2018. g.
c) Donošenje izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine
Oprisavci za 2018.g.
d) Donošenje izmjene i dopune Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci
za 2018.g.
e) Donošenje izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine
Oprisavci za 2018.godinu
3. Donošenje Proračuna općine Oprisavci za 2019.g
4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Oprisavci za 2019.g.
5. Programi:
a) Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
b) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2019. g.
c) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za
2019. g.
d) Donošenje Programa soc. skrbi i zdr. zaštite na području općine Oprisavci za 2019.g.
e) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Oprisavci za 2019.godinu
f) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. godinu
g) Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2019.g.
6. Donošenje :
a) Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Oprisavci u 2018.g.
b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2019.-2021.g.

7. Donošenje Odluke o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori redovnim studentima s
područja općine Oprisavci (akademska godina 2018./2019.)

8. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oprisavci
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Oprisavci za 2019.g.
10. Razmatranje zahtjeva za instaliranje grijanja u ordinaciji opće medicine Svilaj.
11. Različito.
Molimo da se odazovete pozivu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdajte na tel. 227501 ili 227-311.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović

