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Sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za petak 12. ožujka 

2021.godine. Ista će zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pogoršanjem epidemioloških prilika te 

dodatnim mjerama uvedenim od strane Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske biti organizirana 

elektronskim putem. 

 

Za sjednicu se predlaže 

 

D n e v n i  r e d  : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća 

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

3. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2020. sa izvršenjem Programa rada u 

2020.godini 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem financijskom izvješću za 

2020. godinu 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti koje se 

smatraju komunalnim djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2020. godinu 

8. Prijedlog  Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu i izmjenama i 

dopunama Programa rada za 2021. godinu 

9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Župa 

dubrovačka za 2021. godinu 



10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 

11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za 

korištenje poslovnog prostora i javne površine 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje 2021. - 2026. godinu 

13. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti  

14. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac 

15. Prijedlog Odluke o groblju Dubac 

16. Prijedlog Zaključka o kupnji dijela čest. zem. 395/8 k.o. Brašina - Mužijević 

17. Prijedlog Zaključka o poništenje usvojenog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za 

prodaju nekretnine - dio čest. zem. 1423/10 k.o. Brašina 

18. Vijećnička pitanja 
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