
 

 

                                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA CRNAC  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 021-05/18-01/10 

URBROJ: 2189/13-01-18-1 

Crnac, 17. prosinca 2018. 

  
             Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac (Službeni glasnik Općine Crnac 

broj: 6/09, 1/13 i 10/17),  

s a z i v a m 

 

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za 21. prosinca 2018. godine ( petak ) 

Sjednica će se održati u vijećnici  Općine Crnac s početkom u 18,00 sati 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I    R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac, 

2. Aktualni sat,  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Crnac za 2018. godinu, 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Crnac za 2018. godinu, 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Crnac za 2018. godinu, 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Crnac za 2018. godinu, 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na 

području općine Crnac za 2018. godinu, 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i religiji na 

području općine Crnac za 2018. godinu, 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području općine Crnac za 2018. godinu, 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Crnac za 2018. godinu, 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente na 

području općine Crnac za 2018. godinu, 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području 

općine Crnac za 2018. godinu, 
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13. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području općine Crnac za 2018. godinu, 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prihoda od 

prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Crnac za 2018. godinu, 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na 

području općine Crnac za 2018. godinu, 

16. Godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Crnac za razdoblje od 

2018. do 2020. godine, 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Crnac, 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Crnac u 2018. godini, 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Crnac za  2019. godinu, 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu potraživanja i obveza, 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa za 

raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Crnac, 

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o neprihvaćanju prigovora  

na prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 

Općine Crnac, 

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

općine Crnac za 2019. Godinu, 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru jesenskog 

dijela sistematske preventivne deratizacije  na području Općine Crnac za 2018. godinu 

25. Razno. 

 

                                 PREDSJEDNIK 

                                                                                               

                                                                                                                            Filip Vidović  

 

 

Molim vijećnike da se obavezno odazovu  u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti 

izvijeste na broj telefona: 683-072. 

 

Dostaviti:  

- članovima općinskog vijeća, svima, 

- načelnik općine Crnac, 

- zamjenik načelnika općine Crnac, 

- Radio Orahovica, 

- Radio Virovitica, 

- pismohrana, ovdje. 


