
    

 
 

                                          
 
                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA HERCEGOVAC  
                         OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 024-01/22-01/05 
URBROJ: 2103-9-01/1-22-5 
Hercegovac,  06. prosinac 2022. godine 

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

s a z i v a 
 

         10. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac  koja će se održati dana 15. prosinca 2022. g. 
(četvrtak) s   početkom u 14:00 sati u vijećnici Općine Hercegovac, Moslavačka 150. 
                 Za sjednicu se predlaže slijedeći: 
 

D N E V N I  R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća  
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata jednog vijećnika, 
3. Donošenje III. izmjena i dopuna proračuna Općine Hercegovac za 2022.g. i I. izmjena 

Plana razvojnih programa za 2022.g. 
4. Donošenje izmjena programa: 

- I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 
     - I. izmjene programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu 
     - I. izmjene programa javnih potreba u športu Općine Hercegovac za 2022. godinu                   
     - I. izmjene programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa        
           poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu 
     - I. izmjene programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u     
          prostoru za 2022. godinu 
     - II. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini 
     - II. izmjene programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Hercegovac za 2022. godinu 
     - IV. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

5. Donošenje proračuna Općine Hercegovac za 2023.g. te projekcija za 2024. i 2025.g.,  i 
Odluke o izvršenju proračuna za 2023.g. 

6. Donošenje:  
- Programa utroška šumskog doprinosa za 2023.g.  
- Programa za socijalnu potporu za  2023.g. 
- Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica HGSS u 2023.g. 
- Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2023.g. 
- Programa javnih potreba u sportu za 2023.g. 
- Programa javnih potreba u kulturi za 2023.g. 
- Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2023.g. 
- Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za 2023.g. 
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. g. 
- Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. g. 

7. Donošenje: 
- Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2023.g. 
- Odluke o raspolaganju tekućom rezervom u 2023.g. 
- Suglasnosti Poreznoj upravi za naplatu općinskih poreza u 2023.g. 

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom 
vijeću za 2023. g. 
 
 



 
 
 
 

9. Donošenje Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2023. godini  
10. Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na  

                        području Općine Hercegovac za razdoblje od 2023. do 2027. godine 
11. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Hercegovac 
12. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima 
13. Davanje suglasnosti na Cjenik pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, 
14. Odluka o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje programa i projekata prijavljenih na Javni 

poziv – programi javnih potreba u kulturi, 
15. Donošenje Odluka o prodaji nekratnina u vl. Općine Hercegovac 
16. Odluka o davanju na korištenje prostora za potrebe PŠ Palešnik za 2023.g. 
17. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Hercegovac za 2022.g. 
18. Plan razvoja sustava civilne zaštite  Općine Hercegovac za 2023.g. 
19. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Hercegovac 
20. Donošenje Odluke o  imenovanju  

- Povjerenstva za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Hercegovac 

-  Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Hercegovac 

- Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Hercegovac 

21. Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup 
polj.zemlj.u vl. RH na području Općine Hercegovac 

22. Donošenje Odluke o sufinanciranju veterinarskih usluga za umjetno osjemenjivanje 
goveda iz privatnog sektora na području općine Hercegovac, 

23. Donošenje Odluke o sufinanciranju veterinarskih usluga za umjetno osjemenjivanje 
krmača iz privatnog sektora na području općine Hercegovac 

24. Donošenje zaključaka o mjesečnoj dotaciji NK Hajduku Hercegovac i NK Lasti Palešnik 
25. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja zasluženim osobama i institucijama za promidžbu i razvitak 

Općine Hercegovac 
26. Donošenje Odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada 

“Johovača” 
27. Zamolbe 
28. Razno 

 
                     Zamoljavaju se članovi Općinskog vijeća da se na radno svečanu sjednicu odazovu u          
         točno zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak opravdaju usmeno ili na tel. 524-560. 

 
                                                                                                         
                                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                                                                                                                         Željko Budjina,v.r. 
            


