REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUNOVIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
Trg fra Mije Runovića 5
21261 Runović
Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508
U Runoviću, 09.06.2020.. godine

POZIV
Pozivamo Vas da budete nazo
nazočni 12. sjednici općinskog vijeća, Općine Runovići koja će se
održati dana 19.06.2020. godine (petak) sa početkom u 20,00 sati.
Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća.
2. Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Runović.
3. Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora.
4. Pravilnik o dodjeli pomoći roditeljima za rođenje djece.
5. Otpis starog klima uređaja u ambulanti Runović
6. Vjetro park Osoje – suglasnost za postavljanje mjerne jedinice
7. Ugovor o pravu služnosti sa HT d.d.
8. Zamolba GD CRVENOG KRIŽA Imotski – za uređenje prostora
9. Proslava Dana Općine Runovići
10. Vijećnička pitanja.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
INSKOG VIJEĆA:
Petar Bitanga

U Runoviću, 20.03.2020. god.
Z A P I S N I K
SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE RUNOVIĆI
Dana 20. ožujka 2020. godine u 19:00 sati planirana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine
Runovići, no obzirom na novonastalu situaciju sa Korona virusom (COVID-19), sjednica će se
održati telefonski sa 1. i 3. točkom dnevnog reda u navedenom terminu.
Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije, uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske, zabranjeno je okupljanje više od 5 ljudi na jednom mjestu te nam je
stoga Ministarstvo uprave dalo jasnu uputu o održavanju sjednica Općinskog vijeća. Iz iste
proizlazi da se sjednica predstavničkog tijela putem video konferencija, izjašnjavanjem putem emaila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu smatra
prihvatljivom, posebno s obzirom na mogućnost konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova u
radu predstavničkog tijela i njihovog izjašnjavanja u tom slučaju.
Zapisničar telefonske sjednice tajnik: Borislav Alerić.
Pristupa se telefonskoj komunikaciji sa vijećnicima za predloženu 1. I 3. točku dnevnog reda.
AD 1.
Gospodin Petar Bitanga daje na raspravu prvu točku dnevnog reda - Usvajanje zapisnika sa 10.
sjednice općinskog vijeća. Otvaram raspravu.
Pošto nema primjedbi na zapisnik, gospodin Petar Bitanga isti daje na glasovanje. Konstatira se
da je Zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno.
AD 3.
Gospodin Petar Bitanga otvara drugu točku dnevnog reda - Izvršenje proračuna za 2019.
godinu.
Gospodin Mario Repušić, izvršenje proračuna za 2019. godinu realizirali smo prihode u iznosu
od 7.552.390 kuna te rashode u iznosu od 8.494.315 kuna, razlika prihoda i rashoda podmirena
je od viška sredstava 31.12.2018. godine.
Gospodin Petar Bitanga daje na glasovanje, Izvršenje proračuna za 2019. godinu usvaja se
jednoglasno.
Ostale točke dnevnog reda odgađaju se za slijedeću redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Sjednica je završila u 19,40 sati,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Petar Bitanga

TAJNIK:
Borislav Alerić

