
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinsko vijeće       

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2176/10-02-20-98 

Hrvatska Dubica, 16. prosinca 2020.  

 

 

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

21/18 i 17/20) i ĉlanka 28. i 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

(„Službeni vjesnik“, broj: 21/18 i 17/20) predsjednica Općinskog vijeća Općine Hrvatska 

Dubica  

 

 

S A Z I V A  
 

27. (dvadesetsedmu) 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 

 

22. prosinca 2020. godine (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 III. Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Hrvatska 

Dubica za 2020. godinu - predlagateljica općinska naĉelnica  

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proraĉuna Općine Hrvatska Dubica za 2021. godinu - 

predlagateljica općinska naĉelnica  

 

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

Dubica za 2021. godinu - predlagateljica općinska naĉelnica 

 



5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava za redovito 

financiranje politiĉkih stranaka i nezavisnih vijećnika tijekom 2021. godine - predlagateljica 

općinska naĉelnica 

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture tijekom 

2021. godine – predlagateljica općinska naĉelnica 

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne 

infrastrukture i graĊevina za gospodarenje komunalnim otpadom tijekom 2021. godine - 

predlagateljica općinska naĉelnica 

 

8.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrĊivanju nerazvrstanih cesta NC1 i NC2 - 

predlagateljica općinska naĉelnica 

 

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrĊivanju statusa nerazvrstanih cesta kao 

komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

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

socijalnoj skrbi tijekom 2020. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

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

ostalim društvenim djelatnostima tijekom 2020. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infarastrukture tijekom 2020. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava 

ostvarenih od šumskog doprinosa tijekom 2020. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti 

na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti - ukop pokojnika unutar groblja na 

podruĉju Općine Hrvatska Dubica – predlagatelj Isporuĉitelj usluge 

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti 

na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti - obavljanja dimnjaĉarskih poslova – 

predlagatelj Isporuĉitelj usluge 

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o davanju suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i radu djelatnika Narodne knjižnice i ĉitaonice „Ivo Kozarĉanin“ 

Hrvatska Dubica – predlagateljica ravnateljica ustanove 

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrvatska Dubica – predlagateljica općinska naĉelnica 

 

 

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

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

 

     P R E D S J E D N I C A 

                                  Kata Karagić 


