
    

 
 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA HERCEGOVAC  

                         OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 021-05/19-01/01 

Urbroj: 2123/03-01-19-1 

Hercegovac, 20. ožujak 2019. godine 

 
         Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća 

s a z i v a 

 

                  13. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 25. ožujka 2019.g. (ponedjeljak) s 

početkom u 15;00 sati u sali za sastanke Općine Hercegovac (Moslavačka 150). 

                 Za sjednicu se predlaže slijedeći: 

 

D N E V N I  R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Hercegovac za 2019.g 

3. Donošenje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Hercegovac za 

2018.g. i Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.g. 

4. Donošenje i usvajanje: 

                - Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u vatrogastvu za 2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u športu za 2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018.g. 

- Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g. 

- Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, privremenog korištenja i prodaje izravnom 

pogodbom polj.zemlj.u vl. RH za 2018.g. 

- Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene polj.zemlj. za 2018.g. 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine      

Hercegovac za 2018.g. 

6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u 

kampu na području Općine Hercegovac, 

7. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja naknade prilikom kupnje grobnog mjesta za hrvatske 

branitelje iz domovinskog rata, 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu Hercegovac. 

9. Donošenje zaključaka o mjesečnoj dotaciji NK Hajduku Hercegovac i NK Lasti Palešnik, 

10. Zamolbe 

11. Razno. 

 

                   Zamoljavaju se članovi Općinskog vijeća da se na sjednicu odazovu u točno zakazano vrijeme, a 

svoj eventualni izostanak opravdaju usmeno ili na tel. 524-560. 

 

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                                                   Željko Budjina, v.r. 

 

 


