
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVA ČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/13-05/03 
URBROJ: 2176/10-02-17-48 
Hrv. Dubica,02.02.2017. godine 
 
 
 Na temelju članka 24. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“ broj: 7/13) 
i članka 28. i 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica ("Službeni vjesnik" 
broj: 7/13) predsjednik Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica  

 
 S A Z I V A  

 
24. (dvadesetčetvrtu)sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

 
Sjednica je javna i održat će se u vijećnici Općine Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 4, 
Hrvatska Dubica dana 
 

09. veljače 2017. godine (četvrtak) 
s početkom u 17,30 sati 

 
 
Za sjednicu se predlaže sljedeći  
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Aktualni sat - pitanja vijećnika 
 

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture tijekom 
2016. godine i donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture i grañevina za gospodarenje komunalnim otpadom tijekom 2016. godine i 
donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik  
 
4.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tijekom 2016. godine i 
donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 
5.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi tijekom 2016. 
godine i donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 
6.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu tijekom 2016. godine i 
donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 



7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i 
stanova  u državnom vlasništvu na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine i 
donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom, 
zakupom i koncesijompoljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države tijekom 2016. godinei 
donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 
9.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrañenih zgrada tijekom 2016. godine i donošenje odgovarajućeg zaključka – 
izvjestitelj općinski načelnik 
 
10.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrvatska Dubica 
tijekom 2016. godine i donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 
11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture  i grañevina za gospodarenje komunalnim otpadom tijekom 2017. godine – 
predlagatelj općinski načelnik 
 
12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 
tijekom 2017. godine  
- predlagatelj općinski načelnik 
 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi tijekom 2017. 
godine - predlagatelj općinski načelnik 
 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi tijekom 
2017. godine - predlagatelj općinski načelnik 
 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u sportu tijekom 2017. 
godine - predlagatelj općinski načelnik 
 
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrañenih zgradatijekom 2017. godine - predlagatelj općinski načelnik 
 
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 
u državnom vlasništvu na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2017. godine - 
predlagatelj općinski načelnik 
 
18.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom, 
zakupom i koncesijom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države tijekom 2017. godinu - 
predlagatelj općinski načelnik 
 
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana sanacije odlagališta otpada „Vladića jama“ - 
predlagatelj općinski načelnik 
 
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu 
upravnog tijela Općine Hrvatska Dubica– predlagatelj općinski načelnik 
 



21. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine - predlagatelj općinski načelnik 
 
22. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje - predlagatelj općinski načelnik 
 
23. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07. do 31.12.2016. 
godine i donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj općinski načelnik 
 

 
Molim da se na sjednicu Općinskog vijeća odazovete u točno zakazano vrijeme, a svoj 
eventualni nedolazak dojavite na tel: 044/855 - 002. 

 
 
 
 

     P R E D S J E D N I K 
 

                Dario  Abaza, mag.oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


