
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E 

 

KLASA: 021-05/21-01/03 

URBROJ: 2176-10-02-23-31 

Hrvatska Dubica,  25. siječnja 2023.  

 

 Na temelju članka 35. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“, broj: 

15/21.) i članka 28. i 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica („Službeni 

vjesnik“, broj: 15/21.) predsjednik Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica  

 

 

S A Z I V A  
12. (jedanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

 

Sjednica je javna i održat će se u vijećnici zgrade općinske uprave Općine Hrvatska Dubica, 

na adresi Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica dana 

 

31. siječnja 2023. (utorak) 

s početkom u 17,00 sati 
 

Za sjednicu se predlaže sljedeći: 

D N E V N I    R E D: 

 

1. Aktualni sat - pitanja vijećnika 

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Hrvatska Dubica za 2023. godinu - predlagateljica općinska načelnica 

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jednostavnoj nabavi- predlagateljica općinska 

načelnica 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Hrvatska Dubica za 2022. - predlagateljica općinska načelnica 

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023. s 

trogodišnjim financijskim učincima - predlagateljica općinska načelnica 

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica - 

predlagateljica općinska načelnica 

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi tijekom 2023. - 

predlagateljica općinska načelnica 



8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o mjerama stambenog zbrinjavanja mladih 

obitelji na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2023. - predlagateljica općinska 

načelnica 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u ostalim djelatnostima 

tijekom 2023. - predlagateljica općinska načelnica 

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi tijekom 

2023. - predlagateljica općinska načelnica 

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u sportu tijekom 2023. - 

predlagateljica općinska načelnica 

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada tijekom 2023. - predlagateljica općinska načelnica 

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih 

kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2023.  - 

predlagateljica općinska načelnica 

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tijekom 

2023. - predlagateljica općinska načelnica 

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa tijekom 2023. - predlagateljica općinska načelnica 

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od 

jednokratnih naknada za promjenu  namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske tijekom 2023. - predlagateljica općinska načelnica 

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora u poljoprivredi tijekom 2023. - 

predlagateljica općinska načelnica 

 

18. Razmatranje Plana i programa rada Narodne knjižnice i čitaonice „Ivo Kozarčanin“ 

Hrvatska Dubica za 2023. i donošenje odgovarajućeg zaključka - podnositeljica v.d. 

ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice „Ivo Kozarčanin“ Hrvatska Dubica  

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju pozajmice DVD-

u Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska načelnica 

 

Molimo, na sjednicu Općinskog vijeća odazovite se 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 

 

                                  Darko Ćorić 

 


