
PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

Temeljem članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18) i članka 54. Statuta 
Općine Crnac („Službeni glasnik“ br. 1/19. i 2/19), načelnik Općine  Crnac donosi, 

 
 

 IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRIHODA OD PRODAJE, ZAKUPA, 

DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 
HRVATSKE  ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019. 

  
 

Članak 1. 
 

  Općina Crnac Proračunom Općine za 2019. godinu planirala je uprihodovati  sredstava od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH iznosu od __1.085.429,00__ kuna, a ostvarena su u iznosu od 
_1.118.359,15__ kuna.  
 

                                           PLANIRANO                                OSTVARENO 

 

Prihodi od zakupa               500.000,00 kn                                 456.631,56 kn                   

        

Prihodi od koncesije            281.894,00 kn                                 280.202,51 kn 

 

Prihodi od otkupa               303.535,00 kn                                 381.525,08 kn 

 

UKUPNO:                        1.085.429,00 kn       1.118.359,15 kn 

 
 

Članak 2. 
 

     Sredstva iz pozicije prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta mogu 
se isključivo koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupaka koji 
se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za 
sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela 
stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga Zakona, za program razminiranja zemljišta, program uređenja 
ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program 
uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, 
za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti 
izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog 
razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa i druge poticajne mjere za 
unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture. 
 

 
Članak 3. 

  

Ukupnu sumu predviđenih sredstava treba raspodijeliti u sljedeće kategorije: 

 za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta ………………………..….0,00 

 sređivanja zemljišnih knjiga ……………………….. ………………………...….0,00 

 za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona, program uređenja ruralnog prostora 
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i 
akvakulturu……………………………………………………………………....659.311,66 

 nasipavanje i  ravnanje poljskih putova………………………………………….281.579,50 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

 program  ugroženih područja i očuvanje biološke 
raznovrsnosti……………………………………………………………………...128.967,99 

 i za sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu 
mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.  …………48.500,00 

 
Članak 4. 

Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Crnac. 
 

 
KLASA: 320-02/20-01/03                                                                   
URBROJ: 2189/13-02-20-1   
Crnac, 19. veljače 2020. 

 
 

               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

Na temelju članka 69.  Zakona o šumama (“Narodne novine “ br. 68/18, 115/18. ) i članka 54. Statuta 

Općine Crnac ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ) općinski načelnik Općine Crnac, donosi 

 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA 

 o izvršenju Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 

Odredbama Zakona o šumama (NN br. 68/18 i 115/18. ) određeno je da se šumski doprinos u visini od 

10% plaća jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja utvrđenih posebnim propisom 

kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem i jedinicama lokalne samouprave u brdsko-planinskim 

područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama lokalne samouprave 

plaća u visini od 5%. 

Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave područja na 

kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne 

infrastrukture. 

Članak 2. 

Proračunom Općine Crnac za 2019. godinu sredstva šumskog doprinosa ostvarena  su u iznosu od 

339.388,72  kune. 

 

Članak 3. 

Sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu utrošena su za financiranje izgradnje komunalne 

infrastrukture sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

 

Članak 4. 
Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Crnac. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CRNAC  

 
KLASA: 321-01/20-01/01 
URBROJ: 2189/13-02-20-1 
Crnac, 14. veljače 2020. 

 

 
 

 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

Na temelju članka 20. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12. i 15/15), članka 31. 

stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12 , 143/13. i 

65/17. ) i članka 54. Statuta Općine Crnac ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ) općinski načelnik Općine Crnac, 

donosi 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA 

o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području 

Općine Crnac za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Jedinice lokalne samouprave donose program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru koju plaćaju vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada. 

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Crnac 

za 2019. godinu koriste se isključivo za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu 

obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 

opremljenih naselja. 

Članak 2. 

Proračunom Općine Crnac za 2019. godinu sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Crnac ostvarena su u iznosu od 2.537,89 kuna. 

Članak 3. 

Sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Crnac 

za 2019. godinu utrošena su za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i 

sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 

naselja. 

 
Članak 4. 

 
Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Crnac. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CRNAC  

 
KLASA: 363-05/20-01/01  
URBROJ: 2189/13-02-20-1 
Crnac, 14. veljače 2020. 

 

 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

  Na temelju članka 54. Statuta Općine  Crnac (Službeni glasnik, broj 1/19. i 2/19 ), načelnik  
Općine Crnac donosi  
 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA 
o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti  

Općine Crnac za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
 
 Programom javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti osiguravaju se sredstva za 

realizaciju Programa javnih potreba u djelatnostima kulture na području općine Crnac. 

 Programom javnih potreba u kulturi za 2019.godinu na području Općine Crnac utrošila su se 
sredstva kako slijedi: 
 
1.KULTURA 
1.1.Kulturne manifestacije ………………………………………………..............77.160,26 kn 
1.2.Snimanje filma o Općini Crnac………………………………………..............10.000,00 kn 
1.3.Monografija Velikog Rastovca............................................................................6.104,21 kn 
 
2.DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA     
2.1.Potpora za grijanje RKT Sv.Ivan Krstitelj u Crncu……………………….......22.533,31 kn 
 
SVEUKUPNO: …………………………………………..115.797,78 kn 
 
Izvor financijskih sredstava za ostvarenje ovog Programa je iz općih prihoda i primitaka. 
 

Članak 2. 
 

 Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za 

realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom  odgoju i obrazovanju na području općine Crnac. 

 Programom javnih potreba u predškolskom  odgoju i obrazovanju za 2019.godinu na području 
Općine Crnac utrošila su se sredstva kako slijedi: 
 
           1.Stipendiranje studenata ………………………………………………44.800,00 kn 
           2.Sufinanciranje prijevoza učenika …………………………………….86.998,38 kn 
           3.Donacija za  materijal za čišćenje učenicima osnovne škole  ………...2.153,60 kn 
           4.Donacija za topli obrok učenicima osnovne škole…………………….7.245,25 kn 
           5.Sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment……………………10.000,00 kn 
           6.Kupnju školskih knjiga ………………………………………………28.509,76 kn 
           7.Sufinanciranje smještaja u učeničkom domu …………………………8.400,00kn 
           8. Sufinanciranje pomoćnice u nastavi ………………………………….9.349,63  
             SVEUKUPNO:………………………………………197.456,62 kn 
 
Izvor financijskih sredstava za ostvarenje ovog Programa je iz općih prihoda i primitaka. 

 
Članak 3. 

 
 Programom javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osiguravaju se 

sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

općine Crnac. 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

 Programom javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2019. godinu na 
području Općine Crnac utrošila su se sredstva i to za: 
 
OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA 

1.Socijalna skrb i zaštita 
1.1.Jednokratne pomoći obiteljima u novcu…………………………………… 45.950,00 kn 
1.2.Jednokratne pomoći za novorođeno dijete …………………………………49.000,00 kn 
1.3.Prigodno darivanje djece predškolske dobi  ……………………………….13.515,17 kn 
1.4.Pomoć za ogrjev ……………………………………………………………24.700,00 kn 
1.5.Potpora programu rada Gradskog crvenog križa Orahovica ……………….12.000,00 kn 
1.6.Potpora ostalim udrugama ………………………………………………….26.000,00 kn 
1.7.Javni radovi-Pomoć u kući  ………………………………………….……851.565,71 kn 
1.8. Ostale tekuće donacije po zamolbama ………………..…………………..28.104,22 kn 
 
SVEUKUPNO:…………………………….. 1.050.835,10kn 
 
 Izvor financijskih sredstava za ostvarenje ovog Programa su iz: 
- općih prihoda i primitaka……………………………………………….......174.569,40 kn 
- pomoći………………………..…………………………………..….....…...876.265,71kn 

 
 

Članak 4. 
 
 Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za realizaciju Programa javnih 

potreba u predškolskom  odgoju i obrazovanju na području općine Crnac. 

 Programom javnih potreba u sportu za 2019. godinu na području Općine Crnac utrošena su 
sredstva kako slijedi: 
 

1. Poticanje amaterskog sporta kroz pojedine sportske udruge  …………….170.000,00kn 

2. Kapitalne pomoći ………………………………………………………………20.000,00 kn 

 
 

 
 

Članak 5. 
 
 Programom javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima osiguravaju 

se sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima na 

području općine Crnac. 

 Programom javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima za 
2019.godinu na području Općine Crnac utrošila su se sredstva kako slijedi: 
Zaštita od požara:       
    Program protupožarne zaštite VZO i DVD-i s područja Općine Crnac ……..…95.000,00kn 
       - Tekuće donacije ……………………………………………………………..70.000,00kn 
       - Kapitalne donacije …………………………………………………………..25.000,00 kn 
Civilna zaštita : 
              - Intelektualne usluge - planovi i procjene ………………………………...3.750,00 kn 

- Sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja……………….….5.000,00 kn 
 UKUPNO:           …………………………………………………………8.750,00kn 
Izvor financijskih sredstava za ostvarenje ovih Programa: 
  -opći prihodi ……………………………………………………….…………..…75.000,00 kn 
  - prihodi za posebne namjene …………………………………………………....28.750,00 kn 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

Program javnih potreba u zdravstvu 
1. sufinanciranje rada Hitne pomoći…………...………………………….....5.883,56 kn 
2. sufinanciranje rada ambulante opće medicine u Velikom Rastovcu….…21.473,53 kn 
3. sufinanciranje opremanja opće bolnice u Virovitici...................................10.000,00 kn 

 UKUPNO : ………………………………………………………………….37.357,09 kn  
 
Izvor financijskih sredstva za ostvarenje ovog programa je iz općih prihoda i primitaka. 
 

Članak 6. 
 

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine 
Crnac za 2019. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Crnac“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CRNAC 
 
                                                                                                             
KLASA: 023-05/20-01/02 
URBROJ: 2189/13-01-20-1 
Crnac, 14. veljače 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

 

Na temelju članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18. ) i članka 54. Statuta 
Općine Crnac ( Službeni glasnik broj 1/19. i 2/19. ), Općinski načelnik Općine Crnac donosi  
 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  
 Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 
Članak 1.  

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ( Službeni glasnik br. 6/18 
) izvršen je kako slijedi: 
 
Općina Crnac će u 2019.godini za izgradnju objekata i nabavku uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu  u 

slijedećim područjima izdvojila je sredstva: 
 
-izgradnja dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu…..………………………..………382.002,16 kn 
-energetska obnova doma u Crncu……………………………………………….457.984,05 kn 
-izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu…………………….......12.500,00 kn 

 
Članak 3. 

              
Ukupna sredstva iz članka  2. ovog Programa iznose 852.486,21 kuna. 
 

Članak 4. 
            

 Izvor financijskih sredstava za ostvarenje ovog Programa u naprijed navedenim 
člancima su iz: 
      - općih prihoda i primitaka………………………………………………........440.734,11 kn 
      -  prihodi od pomoći .........................................................................................411.752,16 kn 

 
Članak 2. 

 
 Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Crnac. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CRNAC 

 
 

KLASA: 023-05/20-01/04 
URBROJ: 2189/13-02-20-1 
Crnac, 14. veljače 2020.  

 
 
 
 
 
 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

 
 

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18) i 
članka 54. Statuta Crnac ( Službeni glasnik Općine Crnac br. 1/19. i 2/19 ), Općinski načelnik Općine Crnac 
podnosi  

 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

Plana rasporeda sredstava od naknade za  
prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini 

 
 

Članak 1. 

Jedinice lokalne samouprave donose Planove rasporeda sredstava ostvarenih od naknade za 

prenamjenu poljoprivrednog zemljišta koja se plaća kod izdavanja akata kojima se odobrava građenje, na 

području Općine Crnac. 

Sredstva se koriste se isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje 

vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 

 

Članak 2. 

Proračunom Općine Crnac za 2019. godinu sredstva naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 

ostvarena su u iznosu od 0,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Sredstava naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta namjenjena su za okrupnjavanje, 

navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 

Članak 4. 

Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Crnac. 
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CRNAC 

 
 

KLASA: 320-01/20-01/01 
URBROJ: 2189/13-01-20-1 
Crnac, 26. veljače 2020.  

    
 
 



PRIJEDLOZI GODIŠNJIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE CRNAC 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CRNAC ZA 2019. 

 
 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18. ) i članka 54. 
Statuta Crnac ( Službeni glasnik Općine Crnac br. 1/19. i 2/19 ), Općinski načelnik Općine Crnac podnosi  

 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  

 Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ( Službeni glasnik br. 6/18. ) izvršen je u 
iznosu od 5.605.236,90 kako slijedi:  

 
Sukladno članku 1.Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće komunalne 

djelatnosti: 
1.Ukupni rashodi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u 2019.godini iznose 3.825.725,94 
kuna, a uključuju: 
 - održavanje cesta..................................................................................................225.979,50 kn       
- održavanje cesta u zimskim uvjetima.....................................................................4.125,00 kn         
- tarupiranje kanala uz poljske puteve......................................................................51.475,00 kn 
- asfaltiranje ceste Suha Mlaka – Zvonimirovac ...................................................546.676,11 kn    
- povrat kratkoročnog kredita..............................................................................2.800.000,00 kn    
- kamate za primljene kredite …………………………………………………..…67.140,02 kn 
- sanacija prilazne ceste i parkirališta do mjesnog groblja Crnac …………..…...130.330,31 kn 
  
Održavanje cesta uključuje: 
           - nabavu kamena 
           - prijevoz kamena 
           - razgrtanje kamena 
  Održavanje cesta u zimskim uvjetima odvijat će se prema Planu zimske službe i uključuje 
 čišćenje slijedećih cesta ili ulica kada visina snijega bude 10 cm: 
            - ulica Kozice sa izlaskom na Kolodvorsku 800 metara 
            - ulica Zrinska na početku i kraju 300 metara 
            - ulica Radničko naselje 800 metara 
            - ulica Radićeva do groblja 300 metara 
            - parkiralište ispred zgrade općinske uprava 50 metara 
            - centar Veliki Rastovac 150 metara 
            - Mali Rastovac 2.000 metara                                                                                                                                                                   
 - Breštanovci, Petranovićeva 1.500,00 m 
            -   Kolodvorska ulica 500 metara 
            -  Šumska       ulica 500 metara 
            -   Školska ulica 500 metara 
            - Žabnjača 500 metara 
            - cesta Milanovac-Krivaja Pustara 1000 metara 
Izvor financiranja je iz: 
- općih prihoda i primitaka....................................................................................739.772,83 kn  
- pomoći................................................................................... ...........................2.882.427,79 kn 
- prihodi po posebnom propisu………………………………………………….133.034,30 kn 
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine ……………………………………..70.490,95 kn 
 
2. Ukupni rashodi planirani za održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina, te rashodi za aktivnost Javni 
radovi  u 2019.godini iznose 176.418,41  kuna,a uključuju:  
- ručno čišćenje i pometanje trgova, pješačkih zona, javno-prometnih površina 
- centar mjesta Crnac (ulice Radićeva, Zrinska, Kozice i Kolodvorska)  2 puta tjedno 
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- centar mjesta Veliki Rastovac 2 puta tjedno 
- redovita košnja zelenih površina  i to: 
     -parkovi cca 1 400 m2  
     -groblja cca 40.730 m2 
- oko postavljenih tabli na ulazima u područje Općine Crnac 
     (košnja će se odvijati prema potrebi,ali najmanje jedanput mjesečno) 

- obrezivanje raslinja i drveća na zelenim površinama, parkovima, grobljima, štihanje, 
  okopavanje i plijevljenje, te sadnja cvijeća i ukrasnih grmova u parkovima na području općine, te u centru mjesta 
Crnac i Veliki Rastovac 
    Na ovim radovima zaposleni su djelatnici putem Programa „Javni radovi“. 
   Izvršena sredstva: 
- plaće i putni troškovi djelatnika……………………………………………........138.413,94,15 kn 
- gorivo za kosilice i slično……………………………………………………….……...7.724,84 kn 
- materijal za održavanje opreme…………………………………………………..…..19.048,30 kn 
- razni popravci opreme…………………………………………………………………....916,00 kn 
- odvodnja oborinskih voda…………………………………….………………………..1.638,30 kn 
- sadni materijal(cvijeće,ukrasni grmovi,humus i sl.)………………………….……......4.452,00 kn 
- znakovi i sitan inventar ............................................................................................4.225,00 kn 
 
  Izvor financiranja je iz: 
-iz općih prihoda i primitaka………………………………………………………..…....46.305,66 kn 
-pomoći………………………………………………………………………………….130.112,75 kn 
  
 
3.Ukupni rashodi planirani za održavanje građevinskih objekata(društveni domovi,kuće oproštaja i sl.)  u 
2019.godini iznose 1.259.919,22 kuna, a uključuju: 
Materijalne rashode 24.779,38 
- troškove vode za objekte u vlasništvu općine...…………………………...………3.538,12 kn 
- troškove plina u društvenom domu u Crncu……....……………………………....2.905,21 kn 
- materijal za održavanje opreme………………………………………………....…1.032,30 kn 
- materijal za održavanje građevinskih objekata………………………………….....1.996,12 kn  
- usluge održavanja građevinskih objekata….....……………………………….….11.807,55 kn 
- sitan inventar …………………………………………………………………..…..3.500,08 kn 
Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te dodatna ulaganja na  
nefinancijskoj imovini 
- Asfaltiranje mostova ………………………………………………………444.272,00 kn 
- Izgradnja staza …………………………………………………………….669.582,38 kn 
- Oprema za društvene domove ……………………………………………….7.625 kn 
- Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu ……………………………….113.660,46 kn 

  Izvor financiranja je iz: 
- općih prihoda i primitaka…………....…………………………………………..536.279,72 kn 
- prihoda za posebne namjene……………………………………………………..12.605,37 kn 
- prihodi od pomoći ………………………………………………………………400.000,00 kn 
-prihodi od prodaje nef. imovine ………………………………………………….311.034,13 kn 
 
4.Ukupni rashodi planirani za javnu rasvjetu u 2019.godini iznose 148.361,44 kuna,a uključuju: 
- potrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu...……………………………...101.902,94 kn 
- održavanje javne rasvjete……………………………………………………….46.458,50 kn 
   (zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela) 
 
  Izvor financiranja je iz prihoda za posebne namjene. 
 
5.Ukupni rashodi planirani za zaštitu okoliša  u 2019.godini iznose  99.223,59 kuna,a odnose se na: 
- iznošenje i odvoz smeća...………….…………………………….........................43.139,82 kn  
- naknada za deponiju otpada…………...…………………………………………55.214,73 kn 
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- ostale komunalne usluge…...……………………………………………………….869,04 kn 
  Izvor financiranja je iz općih prihoda i primitaka. 
 
6.Ukupni rashodi planirani za deratizaciju i dezinsekciju i ostale usluge u 2019.godini iznose 95.588,30 kuna. 
  Izvor financiranja je iz: 
- općih prihoda i primitaka………………………………………………………...62.940,10 kn 
 -prihoda za posebne namjene……………………………………………………..32.648,20 kn 
  
         

Članak 2. 
 

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Općine Crnac. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CNRAC 
 

  
KLASA: 023-05/19-01/03  
URBROJ: 2189/13-02-20-1 
Crnac, 14. veljače 2020. 

 
 

 
 

 


