REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/01
Urbroj: 2123/03-01-18-7
Hercegovac, 23. studeni 2018. godine
Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća
saziva
11. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 29. studenog 2018.g. (četvrtak) s
početkom u 15;00 sati u sali za sastanke u zgradi Općine Hercegovac (Moslavačka 150).
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
D N E V N I R E D:

-

-

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje proračuna Općine Hercegovac za 2019.g. te projekcija za 2020. i 2021.g., Razvojnih
programa i Odluke o izvršenju proračuna za 2019.g.
3. Donošenje:
Programa gradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2019.g.
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.
Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.
Programa javnih potreba u športu za 2019.g.
Programa socijalnih potreba za 2019.g.
Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2018.g.
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.
Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.
Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za 2019.g.
4. Donošenje:
Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2019.g.
Odluke o raspolaganju tekućom rezervom u 2019.g.
Suglasnosti Poreznoj upravi za naplatu općinskih poreza u 2019.g.
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću za
2019. G
6. Donošenje Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini
7. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Hercegovac
8. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
9. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Hercegovac
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmača,
11. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda
12. 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.

