
 

                                  
 

 

 
Gradsko vijeće 

         Predsjednik 

KLASA: 960-03/15-01/2 

URBROJ: 2113/01-04/2-15-33

Donja Stubica, 8. rujna 2015. 

P  O  Z  I  V 
 

 Na temelju članka 34. Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije”, 

broj: 14/09, 12/13 i 27/14), s a z i v a m 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, koja će se održati 

 

         dana 15 . rujna  2015. godine ( utorak) u 20,00 sati 

 u Gradskoj vijećnici Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 29/I. 

 

 Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I    R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 15.7.2015. g.  

           2. Donošenje Odluke o mjerilima  za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u       

djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica 

3. Razmatranje Obrazloženja financijskog izvješća i izvješća o radu za 2014.godinu Gospodarenja  

stanovima d.o.o. Donja Stubica 

4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. g. s 

obrazloženjem i pripadajućim programima: 

       - Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

       - Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

       - Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g.    

       - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko  

pravo za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

       - Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

       - Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g.  

       - Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za razdoblje 1.1.-

30.06.2015.g.  

        - Izvršenje Programa održavanja objekata  komunalne infrastrukture  za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g.  

      - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 1.1.-30.6.2015.g. 

      - Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica 

za razdoblje 1.1.-30.6.2015.g. 

      - Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih zemljišta za 

razdoblje 1.1.-30.6.2015.g. 

      - Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

      - Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za razdoblje 1.1.-30.06.2015.g. 

          - Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1. – 30.06.2015.g. 

          - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.06.2015. g. 

       - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1. –30.06.2015. g.   

5. Izvješće gradonačelnika o radu, za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine 

6. Razmatranje zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za donošenje odluke o isključivanju iz opće 

uporabe čestica koje imaju svojstvo javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Lepa Ves  
           7. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NAPOMENA: Priloženo se dostavlja materijal za predloženi dnevni red.  

            Molim vijećnike da se sjednici odazovu, a eventualnu spriječenost jave na telefon 286-141. 

 

 

       S poštovanjem, 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Anđelko Glivar, dr.med. 

 

 

 

 

Dostavlja se: 

1. Vijećnicima Gradskog vijeća – svima 

2. g. Juraj Srebačić, gradonačelnik 

3. g. Luka Tepeš, inž. građ., zamjenik gradonačelnika 

4. DV Bubamara, ravnateljica gđa. Vesnica Borlak, Toplička 27, Donja Stubica 

5. Savjet mladih, predsjednica g. Maja Fuček, Pustodol 152 

6. “Radio Stubica” d.o.o. Donja Stubica 

7. Zagorski list, M. Gupca 81, Zabok 

8. Evidencija, ovdje 

 


