
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinsko vijeće       

 

KLASA: 021-05/21-01/03 

URBROJ: 2176/10-02-21-10 

Hrvatska Dubica, 10. prosinca 2021.  

 

 

 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  
 

5. (petu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

 

 

Sjednica je javna i održat će se u dvorani zgrade Hrvatskog doma u naselju Hrvatska Dubica, 

na adresi Vjekoslava Venka 3, Hrvatska Dubica dana 

 

16. prosinca 2021. godine (četvrtak) 

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 V. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrvatska 

Dubica za 2021. godinu - predlagateljica općinska načelnica  

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Hrvatska Dubica za 2022. godinu - 

predlagateljica općinska načelnica  

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Hrvatska 

Dubica za 2022. godinu - predlagateljica općinska načelnica 

 

5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 

Općine Hrvatska Dubica za razdoblje 2016. - 2020. - predlagateljica općinska načelnica 

 



6.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa zaštite divljači „Općine 

Hrvatska Dubica“ za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2031. - predlagateljica 

općinska načelnica  

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima 

Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine 

Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska načelnica 

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjetodavnoga tijela za zaštitu 

potrošača javnih usluga Općine Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska načelnica 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju 

nekretnina nerazvrstanim cestama - predlagateljica općinska načelnica 

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika tijekom 2022. godine - predlagateljica 

općinska načelnica 

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture tijekom 

2022. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

tijekom 2022. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

tijekom 2021. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa javnih potreba u ostalim 

društvenim djelatnostima tijekom 2021. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi tijekom 

2021. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture 

tijekom 2021. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od 

šumskog doprinosa tijekom 2021. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

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

u Hrvatska Dubica – predlagateljica općinska načelnica 

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o o davanju suglasnosti na osnivanje 

Turističke zajednice područja – predlagateljica općinska načelnica 

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Hrvatska Dubica za projekt „Rekonstrukcija pješačke staze u naselju 

Hrvatska Dubica“ 

 

 



Napomena za točke dnevnog reda 5. i 6. 

 

(Zbog opsežnosti predmetnih akata isti se ne dostavljaju u prilogu saziva, a nalaze se u 

vijećnici i u iste se može izvršiti uvid svakoga dana za vrijeme rada općinske uprave, a prije 

sjednice Općinskog vijeća.  

 

 

Molimo, na sjednicu Općinskog vijeća odazovite se u točno zakazano vrijeme, a svoj 

eventualni nedolazak dojavite na tel: 044/855 - 002. 

 

Sjednica će se održati uz pridržavanje mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

 

 

     P R E D S J E D N I K 

 

                                  Darko Ćorić 


