BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-01-165/14
Datum, 18.07.2014.
Na temelju članka 62. i 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak ("Službeni glasnik općine
Odžak" br. 3/09)

SAZIVAM
XIII redovitu sjednicu Općinskog vijeća Odžak
koja će se održati dana 25. 07. 2014. god. /PETAK
s početkom u 9,oo sati
Za sjednicu predlažem slijedeći
D n e v n i r e d:
1. Vijećnička pitanja-aktualni sat
2. Periodično izviješće o radu Općinskog načelnika za prvih šest mjeseci tekuće godine
3. Zahtjev za preispitivanje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i organizaciji
Općinskog stožera civilne zaštite
4. Prijedlog za izvansudsku nagodbu
5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I-XII za 2013. godinu
6. Zamolba Župe Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja - Odžak
7. Izvješće o radu Općinskog vijeća Odžak za 2013. godinu
8. Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2014. godinu
9. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2013. godinu
10. Program Općinskog načelnika i općinskih službi za 2014. godinu
11. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskog građevnog zemljišta na korištenje
12. Prijedlog Odluke o financiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Odžak
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju uređivačkog kolegija za izdavanje "Službenog glasnika općine
Odžak"
14. Prijedlog Rješenja o određivanju iznosa naknade predsjedniku i članovima privremenog Nadzornog
odbora JP "Komunalac" d.o.o. Odžak
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa manifestacije "Posavsko kolo 2014"
16. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad u dane vašara/sajma u sklopu "Posavskog kola 2014.
godine"
17. Prijedlog Odluke o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije Posavsko kolo
2014. godine
18. Prijedlog Odluke o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata.
Sjednica će se održati u općinskoj sali za sastanke s početkom u 9,oo sati.
Molimo Vas da sjednici neizostavno nazočite, a u slučaju spriječenosti Vaš izostanak pravodobno
najavite na telefon br. 763 - 610 ili fax 763-610.

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
__________________________
Pero Radić, dipl.iur.

