
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2176/10-02-20-72 

Hrvatska Dubica, 24. sijeĉnja 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  
 

20. (dvadesetu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

 

 

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

Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica dana 

 

29. siječnja 2020. godine (srijeda) 

s poĉetkom 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 obavljanju dimnjaĉarskih poslova na 

podruĉju Općine Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Srednjoroĉnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

za razdoblje od 2020. do 2023. godine - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana davanja koncesija tijekom 2020. godine - 

predlagateljica općinska naĉelnica 

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama ĉlanovima 

Općinskog vijeća i ĉlanovima radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog naĉelnika Općine 

Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska naĉelnica 



6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i ostalim materijalnim 

pravima općinskog naĉelnika i zamjenika općinskog naĉelnika Općine Hrvatska Dubica - 

predlagateljica općinska naĉelnica 

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naĉinu upravljanja i korištenja sportske 

graĊevine u naselju Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na podruĉju 

Općine Hrvatska Dubica za 2019. godinu - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu s 

trogodišnjim financijskim uĉincima - predlagateljica općinska naĉelnica 

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na podruĉju Općine Hrvatska Dubica za razdoblje od 2020. do 2023. godine - 

predlagateljica općinska naĉelnica 

 

11. Razmatranje Plana i programa rada Narodne knjižnice i ĉitaonice „Ivo Kozarĉanin“ 

Hrvatska Dubica za 2020. godinu i donošenje odgovarajućeg zakljuĉka- podnositeljica v.d. 

ravnateljice Narodne knjižnice i ĉitaonice „Ivo Kozarĉanin“ Hrvatska Dubica 

 

 

       

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

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

 

 

 

 


