REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/
URBROJ:2196/03-01/01-19-01
Bogdanovci, 22. 03. 2019. godine
Sukladno članku 34. Statuta Općine Bogdanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske
županije broj 05/13 i 08/18.),
SAZIVAM
devetnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Bogdanovci
Sjednica će se održati dana, 28.03.2019. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u
Bogdanovcima u zgradi općinske uprave, a za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice općinskog vijeća
2. Prijedlog odluke o imenovanju trga u naselju Petrovci
-izvjestitelj Juraj Mihajlović
3.Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove VMO na području Općine Bogdanovci
-izvjestitelj Marko Barun
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO na području Općine Bogdanovci
-izvjestitelj Marko Barun
5. Prijedlog Odluke o izradi plana gospodarenja otpadom za period od 2019-2024.
-izvjestitelj Ivan Pole
6. Izvješće o izvršenju Plana gospod. otpadom na području Općine Bogdanovci za 2018. g.
- izvjestitelj Ivan Pole
7 Izvršenje o utrošku sredstava od prihoda od polj.zemljišta u 2018.godini
-izvjestitelj Marko Barun
8. Usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01.07.-31.12.2018.
-izvjestitelj Marko Barun
9. Prijedlog Odluke o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
Općinu Bogdanovci . – Izvjestitelj Jaroslav Međeši
10.. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka.
-izvjestitelj Jaroslav Međeši
11. Prijedlog odluke o mjer.zašt. od požara za vrijeme žetve i vršidbe
-izvjestitelj Jaroslav Međeši
12. Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi 2018
– izvjestitelj Ivan Pole
13. Odluka o izvršenju programa javnih potreba u sportu 2018.
- izvjestitelj Ivan Pole
14. Odluka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
u općinskom vijeću Općine Bogdanovc – izvjestitelj Ivan Božić
15. Odluka o izmjeni i dopuni preambule općih akata
a/Izmjene programa održavanja objekata kom.infrastrukt. u 2018. godini
b/ Izmjene i dopune Programa gradnje objekat i uređ.kom.infrastr. za 2018.godinu
c/Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bogdanovci za 2018.god.
d/Izmjene i dopune Plana razvojnih programa opć.Bogdanovci za razd. 2018-2020.god.
e/ Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava CZ za 2018. i donošenje godišnjeg
plana razoja CZ za 2019. na području Općine Bogdanovci
f/ Odluka o uspostavi registra imovine Općine Bogdanovci
16. Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje o zamjeni člana odbora za proračun i financije.

17. Informacija o prijedlogu pomoći obrtnicima i braniteljskim zadrugama.
18. Različito
Predsjednik Općinskog vijeća
Juraj Mihajlović

