
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  

   
GRAD OPUZEN 

Gradsko vijeće 

   Klasa:     021-05/14-01/11 

   Urbroj:    2148/03-14-1 

   Opuzen,  10. prosinca 2014. godine 

 
 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opuzena i članka 92.st.3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća 

Grada Opuzena (“Službeni glasnik“ Grada Opuzena br. 3/13) 
 

s a z i v a m 
 

XI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opuzena  

dana 16. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 11
00

 sati 

u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1. 

 

 

Sjednici predlažem sljedeći 

 

D  n  e  v  n  i    r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika X. sjednice 

2. Aktualni sat  

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu i  

      projekcije za razdoblje 2015. – 2016. godine 

4. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu 

5. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu 

6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu 

7. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu  

      Opuzenu za 2014. godinu 

8. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.  

      Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Grada Opuzena 

9. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2015. godinu i projekci je za razdoblje 2016. –  

      2017. godine       

10. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2015. godinu  

11. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu  

14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za  

      2015. godinu 

15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o  

      komunalnom gospodarstvu u 2015. godini na području Grada Opuzena 

17. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2015.god. 

18. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2015. godini 



19. Prijedlog odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada 

Opuzena 

20. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima 

21. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu 

22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini 

23. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Opuzena 

24. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen 

25. Rješenje o izmjeni rješenja o o imenovanju ulica i trgova na području Grada Opuzena 

 

Molim za obveznu nazočnost. 

 
 
               Dostaviti: 

1. Vijećnicima (1-13)                                   Predsjednik 

2. Gradonačelnik 

3. Zamjenik gradonačelnika 

4. Jedinstveni upravni odjel                   Mladen Šiljeg v.r 

5.    Sredstvima javnog priopćavanja                    


