
                          
      REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA ĐURĐENOVAC 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/11 

URBROJ: 2149/02-01-21-1 

Đurđenovac, 9.  prosinca 2021. godine  

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Đurđenovac  („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,  

broj 2/21 i 9/21) predsjednica Općinskog vijeća Općine Đurđenovac 

 

SAZIVA 

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đurđenovac 

 za utorak, 14. prosinca 2021. godine  

 
  Sjednica će se održati u prostorijama Radničkog doma (mala sala) u Đurđenovcu, K. A. 

Stepinca 10 s početkom u 19 sati (aktualni sat). 

 Za sjednicu predlažem sljedeći 

                                                                      

DNEVNI RED: 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcija za 2022. 

i 2023. godinu 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. 

godinu 

3. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini 

b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Đurđenovac u 2021.  

     godini 

c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Đurđenovac u 2021.  

    godini 

d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava prikupljenih vodnim, šumskim i  

     komunalnim doprinosom na području Općine Đurđenovac u 2021. godini 

e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava prikupljenih od raspolaganja  

      poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u 2021. godini 

f)  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od  

     01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

g)  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.  

    siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

h)  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje  

     nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Đurđenovac u 2021. godini 

4.   Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

5.   Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu 

6. a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31.    

           prosinca 2022. godine 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31.  

                  prosinca 2022. godine 

c)  Prijedlog  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini 



d)  Prijedlog  Programa javnih potreba u sportu Općine Đurđenovac u 2022. godini 

e)  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Đurđenovac u 2022. godini 

f)  Prijedlog Programa utroška sredstava prikupljenih vodnim, šumskim i komunalnim   

    doprinosom na području Općine Đurđenovac u 2022. godini 

g)   Prijedlog Programa utroška sredstava prikupljenih od raspolaganja poljoprivrednim 

 zemljištem u  vlasništvu države u 2022. godini 

h)   Prijedlog Programa utroška sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog  

      zemljišta u 2022. godini 

i)   Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih   

 zgrada u prostoru na području Općine Đurđenovac u 2022. godini 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đurđenovac u 2022. 

godini 

8. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Đurđenovac 

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

10. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Đurđenovac u 

2022. godini 

11. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Đurđenovac u 2021. godini 

12. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Đurđenovac za period 

2022. – 2025. 

13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Đurđenovac za 

2022. godinu 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva 

15. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. i od 1. srpnja 

do 14. prosinca 2021. godine 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Dragica Pavlić, dr. med., v. r. 

 


