
    

 
 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA HERCEGOVAC  

                         OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/20-01/01 

URBROJ: 2123/03-01-20-6 

Hercegovac,  17.  prosinca  2020. godine 

 

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

s a z i v a 

 

         23. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac  koja će se održati dana 22. prosinca 2020. g. (utorak) 

s   početkom u 11:00 sati. 

                 Za sjednicu se predlaže slijedeći: 

 

D N E V N I  R E D: 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

2. Donošenje V. izmjena i dopuna proračuna Općine Hercegovac za 2020. godinu, te razvojnih 

programa  

3. Donošenje izmjena programa: 

                     - IV. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

                       - III. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

                       - II. izmjene programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Hercegovac za 2020. godinu  

                     - II. izmjene programa javnih potreba u športu Općine Hercegovac za 2020. godinu 

                     - I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu                     

                     - I. izmjene programa javnih potreba u vatrogastvu za 2020. godinu 

                     - I. izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Hercegovac za 2020. godinu 

                     - I. izmjene programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg   

  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 

                     - I. izmjena programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

                         zgrada u prostoru za 2020. godinu 

4. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja –  

                      Stranice Bjelovar za 2020. godinu 

5. Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na  

području Općine Hercegovac za 2021. godinu 

6. Donošenje Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Općine Hercegovac za 

razdoblje 2020. – 2024. godine 

7. Donošenje Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih 

prostorija u vlasništvu Općine Hercegovac 

8. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja zasluženim osobama i institucijama za promidžbu i razvitak 

Općine Hercegovac 

9. Zamolbe 

10. Razno 

 

Sjednica Općinskog vijeća koja je zakazana za 22. prosinca 2020. u 11:00 sati održati će se elektronskim 

putem zbog širenja epidemije korona virusa COVID-19.   

Ovim putem molimo Vas da se 22. prosinca 2020. godine od 11:00 do 14:00 sati izjasnite na mail 

opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr , porukom (SMS, Viber ili WhatsApp) na 099/669-5566 ili osobno  

za svaku točku dnevnog reda koji vam je dostavljen zaokružiti ZA ili PROTIV ili SUZDRŽAN 

Za sva ostala pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 043/524-560. 

  

                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                                                         Željko Budjina,v.r. 

            

mailto:opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr


        

 

 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

           ZA                                         PROTIV                                  SUZDRŽAN 

 

2. Donošenje V. izmjena i dopuna proračuna Općine Hercegovac za 2020. godinu, te razvojnih 

programa  

           ZA                                      PROTIV                                     SUZDRŽAN 

 

3. Donošenje izmjena programa: 

                      - IV. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

                                     ZA                                      PROTIV                                     SUZDRŽAN 

                     

                       - III. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

                                     ZA                                      PROTIV                                      SUZDRŽAN 

 

                      - II. izmjene programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Hercegovac za 2020. godinu  

                                     ZA                                   PROTIV                                       SUZDRŽAN 

 

                     - II. izmjene programa javnih potreba u športu Općine Hercegovac za 2020. godinu 

                                     ZA                                      PROTIV                                        SUZDRŽAN 

                      

                     - I. izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. Godinu 

                                    ZA                                        PROTIV                                       SUZDRŽAN 

                 

                     - I. izmjene programa javnih potreba u vatrogastvu za 2020. godinu 

                                    ZA                                      PROTIV                                         SUZDRŽAN 

 

                     - I. izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Hercegovac za 2020. Godinu 

                                    ZA                                      PROTIV                                         SUZDRŽAN 

 

                     - I. izmjene programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg   

  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 

          ZA                                     PROTIV                                       SUZDRŽAN 

 

                     - I. izmjena programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

                         zgrada u prostoru za 2020. godinu 

                                   ZA                                      PROTIV                                       SUZDRŽAN 

 

4. Donošenje Programa  javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja –  

                     Stranice Bjelovar za 2020. godinu 

                                   ZA                                     PROTIV                                        SUZDRŽAN 

 

5. Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na  

području Općine Hercegovac za 2021. godinu 

         ZA                                     PROTIV                                        SUZDRŽAN 

 

6. Donošenje Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Općine Hercegovac za 

razdoblje 2020. – 2024. godine 

         ZA                                    PROTIV                                          SUZDRŽAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Donošenje Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih 

prostorija u vlasništvu Općine Hercegovac 

        ZA                                    PROTIV                                            SUZDRŽAN 

 

8. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja zasluženim osobama i institucijama za promidžbu i razvitak 

Općine Hercegovac 

        ZA                                  PROTIV                                            SUZDRŽAN  

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                      Potpis vijećnika: 

                                                               

                                                                                                  __________________________ 


