
 

KLASA: 021-05/16-01/01 

Ur.broj:2133/06-01/16-02 

Barilović,   10.06.2016 god. 

 

 Na temelju čanka 34  Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 

1/13 /  i članka 56 Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović 

broj:02/09/ , sazivam /18/ sjednicu Općinskog vijeća Općine  Barilović za  

 

  17.06. 2016  godine s početkom  u 15,00  sati u Domu DVD Barilović 
 

te predlažem slijedeće:  

- Pitanja i  prijedlozi vijećnika 

DNEVNI RED 

 

 - Usvajanje zapisnika sa 17 sjednice Općinskog vijeća održane 24.03.2016 godine 

  

1.Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Barilović na temelju Procjene 

ugroženosti od požara 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća stanja u prostoru 2016-2020 

3. Donošenje Odluke o usvajanju III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović  

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja Otpadom za  2015-2020 

5. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Barilović  

6. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalni i kulturnih dobara te 

okoliša od katastrofa velikih nesreća 

7.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 4 godine 

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  i izradu projektno tehničke dokumentacije 

za izgradnju kulturnog centra Barilović 

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za odvjetničke usluge 

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu strategije razvoja Općine 

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije za 

izgradnju Centra za pustolovni turizam 

12. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za  turističko sportsko rekreacioni centar Barilović u Donjem 

Velemeriću  

13.  Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta  u vlasništvu Općine u K.O.Barilović 

14. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za zavičajnu zbirku u K.O. Cerovac Barilovićki 

15. Donošenje rješenja o izmijeni rješenja o imenovanju povjerenstva za kandidiranje projekata prema EU  

umjesto /  pok . Basara Miloš  - Mihalić Kristina/ 

16. Razno 

        

Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Ivan Milašinčić  

     


