
          
                REPUBLIKA HRVATSKA 

 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 

               O p ć i n s k o  v i j e ć e 

 

KLASA: 022-05/17-09/01 

URBROJ: 2117-8-02-22-13  

 

Srebreno, 14. prosinca 2022.  

                                                                                   Vijećnicima Općinskog vijeća 

                                                                                           Općine Župa dubrovačka 

                                                                                                                 - S V I M A - 

 

Sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu 14. prosinca 2022. 

godine s početkom u 13:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka. 

 

Za sjednicu se predlaže 

 

D n e v n i  r e d  : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

2. Prijedlog Zaključka o Izmjenama i dopunama Proračuna i Izmjenama i dopunama Programa 

rada Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu 

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

dubrovačka za 2022. godinu 

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

infrastrukture za 2022. godinu 

5. Prijedlog Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu i Projekcija 

potrošnje za 2024. i 2025. godinu 

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu 

7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

9. Prijedlog Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima u Općini Župa dubrovačka za 2023. godinu 

10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. 

godini 

11. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

za 2023. godinu 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka 

namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća 

Općine Župa dubrovačka u 2023. godini 

13. Prijedlog programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u kulturi Općine Župa 

dubrovačka za 2023. godinu. 

14. Prijedlog 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 2023. godinu. 

15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu* 



16. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2022. 

godini 

17. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka u 2023. 

godini 

18. Prijedlog Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na 

području Općine Župa dubrovačka  

19. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

20. Vijećnička pitanja 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća     

                                                                                        Lovorko Klešković, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


