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Srebreno, 4. prosinca 2019. 
                                                            Vijećnicima Općinskog vijeća
                                                                   Općine Župa dubrovačka
                                                                                         - S V I M A -

Sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu 11. prosinca 2019. godine s
početkom u 13:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže
D n e v n i  r e d  :

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
2. Prihvaćanje programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u kulturi Općine Župa dubrovačka za

2020. godinu.
3. Prihvaćanje programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u školstvu, socijalnoj  skrbi, skrbi o

stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka
za 2020. godinu.

4. Prihvaćanje Programa javnih potreba u športu Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
5. Prihvaćanje Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
6. Prihvaćanje Odluke o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
7. Prihvaćanje Projekcija potrošnje za 2021. i 2022. godinu
8. Prihvaćanje Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2022. godine
9. Prihvaćanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10. Prihvaćanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11. Prihvaćanje  Programa održavanja  nerazvrstanih  cesta  na području  Općine Župa dubrovačka za 2020.

godinu
12. Prihvaćanje  Programa  obavljanja  drugih  komunalnih  djelatnosti  koje  se  smatraju  komunalnim

djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2020. godinu
13. Prihvaćanje Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina  u 2020. godini
14. Prihvaćanje Programa utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2020. godini
15. Prihvaćanje Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Župa dubrovačka za financiranje političkih

stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
16. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2019. godini
17. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2020. godini
18. Prihvaćanje Odluke o Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za

2020. godinu
19. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
20. Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
                     

                                                                                      Lovorko Klešković, v.r.
Napomena:
Materijali za 18. točku se ne dostavljaju zbog obimnosti,
te se uvid u iste može izvršiti u uredovno radno vrijeme 
u prostorijama Općine (iste su bile na javnom savjetovanju
sa javnošću od 04.11.-04.12. 2019.g. 


