
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2176/10-02-20-79 

Hrvatska Dubica, 27. ožujka 2020.  

 

 

 Na temelju ĉlanka 24. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“, broj: 

21/18) i ĉlanka 28. i 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica („Službeni 

vjesnik“, broj: 21/18) predsjednica Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica  

 

S A Z I V A  
 

22. (dvadesetdrugu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

 

 

Sjednica će se održati telefonskim putem dana 

 

31. ožujka 2020. godine (utorak) 

s poĉetkom u 11,00 sati i nadalje do izjašnjenja svih vijećnika 
 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D: 

 

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine 

Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska naĉelnica, Povjerenstvo za statutarno pravna 

pitanja 

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska naĉelnica Povjerenstvo za statutarno pravna 

pitanja 

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Registra imovine Općine Hrvatska Dubica - 

predlagateljica općinska naĉelnica  

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine 

Hrvatska Dubica tijekom 2020. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 



5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi tijekom 2020. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tijekom 2019. godine i 

donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi tijekom 2019. 

godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu tijekom 2019. godine i 

donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim 

djelatnostima tijekom 2019. godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica 

općinska naĉelnica 

 

10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgraĊenih zgrada tijekom 2019. godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - 

izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 

državnom vlasništvu na podruĉju Općine Hrvatska Dubica tijekom 2019. godine i donošenje 

odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa  utroška sredstava ostvarenih od jednokratnih 

naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

tijekom 2019. godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa  potpora u poljoprivredi tijekom 2019. godine 

i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa  utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa tijekom 2019. godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska 

naĉelnica 

 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom, 

zakupom i koncesijom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države tijekom 2019. godinu i 

donošenje odgovarajućeg zakljuĉka - izvjestiteljica općinska naĉelnica 

 

16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hrvatska Dubica 

tijekom 2019. godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka – izvjestiteljica općinska naĉelnica  

 

17. Razmatranje Izvješća o radu općinske naĉelnice Općine Hrvatska Dubica za razdoblje  

srpanj-prosinac 2019. godine i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka – izvjestiteljica općinska 

naĉelnica  
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OBRAZLOŽENJE 

 

 Materijal za saziv ove sjednice pripremljen je s planom održavanja iste do kraja ožujka 

2020. godine, na uobiĉajeni, javni naĉin. Na žalost, zbog epidemije izazvane koronavirusom 

ne postoje uvjeti za redovno održavanje sjednice.  

 

 Imajući u vidu novonastalu situaciju Ministarstvo uprave izdalo je Uputu, KLASA: 

023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, kojom je dalo 

iznimnu mogućnost jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave održavanja 

sjednica predstavniĉkih tijela telefonskim putem vodeći pri tomu raĉuna o propisanoj, 

potrebnoj većini glasova za donošenje pojedine odluke kao i o verifikaciji takvoga naĉina 

izjašnjavanja za svaku toĉku koja je na dnevnom redu te sjednice. 

 

 Slijedom navedenoga ova sjednica se saziva za održavanje telefonskim putem na naĉin 

da navedenoga dana budete dostupni na vašim brojevima kontakt telefona. U to vrijeme, u 

uredu općinske naĉelnice, nazoĉit će predsjednica Općinskog vijeća, općinska naĉelnica i 

proĉelnica.  

 Poziv će Vam uputiti predsjednica Općinskog vijeća. U razgovoru ćete moći postaviti 

pitanje ili tražiti pojašnjenje vezano za pojedinu toĉku dnevnoga reda, te na isti dobiti 

odgovor. Po završetku razgovora izjasnit ćete se jeste li "ZA" ili "PROTIV“ predloženoga 

akta ili ste „SUZDRŽANI“ od izjašnjavanja. 

 Napominjem da se na ovu sjednicu, na odgovarajući naĉin, primjenjuju odredbe 

Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“, broj: 21/18) i Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“, broj: 21/18). 

 Molimo vas da imate razumijevanja za ovako održavanje sjednice Općinskog vijeća te 

da u ugovoreno vrijeme (od 11,00 pa nadalje ) budete dostupni na vašim kontakt telefonskim 

brojevima, a ukoliko to niste u mogućnosti dojavite nam na tel: 044/855 – 002, te predložite 

drugi termin koji vama odgovara kako bismo se mogli organizirati za svakoga od vas. 

 

 

 Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju na tel: 044/855 - 002. 

 

 

 


