
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/01 

URBROJ: 2176/10-02-21-109 

Hrvatska Dubica, 9. travnja 2021.  

 

 

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

21/18 i 17/20) i članka 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  
 

31. (trideset prvu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica 

 

 

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

Vjekoslava Venka 4, Hrvatska Dubica dana 

 

 

13. travnja 2021. godine (utorak) 

s početkom u 18,00 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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hrvatska 

Dubica za 2021. godinu - predlagateljica općinska načelnica 

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednostavnoj 

nabavi - predlagateljica općinska načelnica 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu korištenja sredstava dobivenih za 

uklanjanje posljedica potresa tijekom 2021. godine - predlagateljica općinska načelnica 

 

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

području Općine Hrvatska Dubica - predlagateljica općinska načelnica 



6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora u poljoprivredi tijekom 2021. 

godine- predlagateljica općinska načelnica 

 

7. Razmatranje Izvješća o radu za 2020. godinu i Izvještaja o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Narodne 

knjižnice i čitaonice „Ivo Kozarčanin“ Hrvatska Dubica i donošenje odgovarajućeg zaključka 

– izvjestiteljica ravnateljica proračunskog korisnika 

 

8. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju DVD-a Hrvatska Dubica od 1. siječnja do 

31. prosinca 2020. godine te donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj predsjednik 

DVD-a Hrvatska Dubica  

 

9. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica tijekom 

2020. godine i donošenje odgovarajućeg akta – izvjestiteljica ravnateljica društva 

 

10. Razmatranje Financijskog izvješća društva KOMUNALAC d.o.o. za komunalne 

djelatnosti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, te donošenje 

odgovarajućeg zaključka – izvjestiteljica direktorica društva  

 

11. Razmatranje Financijskog izvješća društva VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu 

vodoopskrbu i odvodnju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, te 

donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestiteljica direktorica društva  

 

12. Razmatranje Izvješća o radu Rehabilitacijskog centra za stres i traumu Zagreb za 2020. 

godinu i donošenje odgovarajućeg zaključka – izvjestitelj Rehabilitacijski centar za stres i 

traumu Zagreb 

 

   

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 C A 

 

                                  Kata Karagić 

 

 


