
 
 
               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DEŽANOVAC 
                      OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 2111-03-01-17-1 
Dežanovac, 08.ožujak 2017.g.  
 
 Na temelju članka 33. Statuta Općine Dežanovac («Službeni glasnik Općine Dežanovac» broj: 1/13) 
i članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ 
broj: 4/09)     

S A Z I V A M 
21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dežanovac 

za dan 14. ožujak 2017.g. (utorak) 
koja će se održati u 20:00 sati u prostoru  

      vijećnice 
 
Za vijeće predlažem slijedeći: 
 
DNEVNI RED: 
 

1.  Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća; 
2.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dežanovac za 2016. godinu 

− Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 01.01.-31.12.2016.g. 
− Izvršenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 01.01.-

31.12.2016.g. 
− Izvršenje programa javnih potreba u kulturi Općine Dežanovac za 01.01.-31.12.2016.g. 
− Izvršenje socijalnog programa Općine Dežanovac za 01.01.-31.12.2016.g. 
− Izvršenje programa javnih potreba u športu Općine Dežanovac za 01.01.-31.12.2016.g. 
− Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu 
− Izvršenje programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2016. godinu 
− Izvršenje plana razvojnih programa Općine Dežanovac za 2016. godinu 

    3.     Odluku o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za razdoblje siječanj - prosinac        
            2016. god. 
    4.     Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu 
    5.     Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području općine 
            Dežanovac i Plana zaštite od požara za područje općine Dežanovac 
   6.      Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dežanovac 
            za 2016. godinu 
   7.       Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta 
  - Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta poboljšanje energetskih svojstava  
    doma kulture u Trojeglavi 
  - Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta dogradnje doma kulture u Gornjim  
    Sređanima 
 

 
 



  - Odluku o davanju suglasnosti na provedbu projekta rekonstrukcije Vatrogasnog spremišta  
    DVD Dežanovac 
  - Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta izgradnje mrtvačnice u Gornjim  
    Sređanima 
  - Odluku o davanju suglasnosti na provedbi projekta izgradnje mrtvačnice u Blagorodovcu 
  - Odluku o davanju suglasnosti na provedbu projekta izgradnje mrtvačnice u Golubinjaku 
 8. Aktualni sat 
 9. Razno 
   
Molimo da se obavezno odazovete sjednici, a ukoliko budete spriječeni da se javite na telefon: 381- 905.  
 
 
 

       Predsjednik Općinskog vijeća 
                         Antun Varga v.r. 
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