
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA : 021-05/21-01/01 

URBROJ : 2176-11-01-23-01 

Jasenovac,  13.  ožujka 2023. 
 

Na temelju članka 64. i 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jasenovac Klasa: 012-04/13-

01/01 od 26. ožujka 2013. godine (Službeni vjesnik 18/13, 40/14 i 17/18) 

S A Z I V A M 

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenovac koja će se održati 

20. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u  

Vijećnici Općine Jasenovac 

 

Za sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

1. Vijećnička pitanja,  

2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Jasenovac, predlagateljica općinska 

načelnica, 

3. Prijedlog godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za 2022. godinu s     

obrazloženjem, predlagateljica općinska načelnica, 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022., predlagateljica općinska 

načelnica 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

predlagateljica općinska načelnica 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu, predlagateljica općinska načelnica, 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022,             

predlagateljica općinska načelnica, 

8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu, 

predlagateljica općinska načelnica, 

9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac 

za 2022. godinu, predlagateljica općinska načelnica 

10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. 

godinu, predlagateljica općinska načelnica 

 

 



 

11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. 

godinu, predlagateljica općinska načelnica 

12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu, 

predlagateljica općinska načelnica 

13. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih    zgrada 

u prostoru za 2022. godinu, predlagateljica općinska načelnica 

14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Općine za 

2022. godinu, predlagateljica općinska načelnica, 

15. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na poljoprivrednom zemljištu za 2022. 

godinu, predlagateljica općinska načelnica 

16. Prijedlog Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere  

zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu za 2022. godinu, predlagateljica općinska 

načelnica 

17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Jasenovac za 2022. godinu, 

predlagateljica općinska načelnica 

18. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima, predlagateljica općinska načelnica 

 

 

 Pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da se odazovu na sjednicu, a eventualni izostanak 

ispričaju na telefon broj: 672-488 ili 672-005. 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK 

            

                                                                                          Dubravko Bradašić, v.r. 

                            


