
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  

   GRAD OPUZEN 
Gradsko vijeće 

Klasa:     021-05/13-01/05 
Urbroj:    2148-03-01-13-1 
Opuzen,  06. prosinca 2013. godine 
 
Na temelju članka 36. Statuta Grada Opuzena i članka 89. i 92. Poslovnika o radu Gradskog 
vijeća Grada Opuzena (“Službeni glasnik“ Grada Opuzena broj 3/13) 
 

s a z i v a m 
 

V. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opuzena  
dana 13. prosinca 2013. godine (petak) s početkom u 1300 sati 
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1. 

 
Sjednici predlažem slijedeći 

D  n  e  v  n  i    r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice 
2. Aktualni sat  
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu 

i projekcije za razdoblje 2014. – 2015. godine 
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2013. 

godinu  
5. Prijedlog odluke o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2013. godinu 
6. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. 

godinu 
7. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. 

godinu 
8. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2013. godinu 
9. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini na području 
Grada Opuzena 

10. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2014. godinu i projekcije za 
razdoblje 2015. – 2016. godine      

11. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Opuzena za 2014. godinu  
12. Prijedlog socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu 
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu 
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu  
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu 

Opuzenu za 2014. godinu 
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. 

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



17. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta za 2014. godinu 

18. Prijedlog Odluke o porezima Grada Opuzena 
19. Prijedlog članova grada Opuzena u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
20. Prijedlog člana grada Opuzena u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u 

funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji 
poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne 
mase 

21. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Metkoviću 
22. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu 
23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini 
24. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Opuzen 

 
Molim za obveznu nazočnost. 

         
 

Predsjednik 
 
 

Mladen Šiljeg, v.r. 
Dostaviti: 
1. Vijećnicima (1-13) 
2. Gradonačelnik 
3. Zamjenik gradonačelnika 
4. Jedinstveni upravni odjel                 
5. Sredstvima javnog priopćavanja                    


