
 

                                  
 

 

 
Gradsko vijeće 

         Predsjednik 

KLASA: 960-03/16-01/2 

URBROJ: 2113/01-04/2-16-17

Donja Stubica,15. rujna 2016. 

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 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, koja će se održati 

 

         dana 27. rujna  2016. godine ( utorak) u 19,00 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 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 24.6.2016. g.   
 

2. Upoznavanje sa  Odlukom gradonačelnika o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Donja Stubica 

za 2016. i s time u vezi donošenje II.izmjena Programa gradnje i Programa održavanja objekata 

komunalne infrastrukture na području Grada Donja Stubica za 2016.godinu 

 

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. g. s 

obrazloženjem,izvršenjem Plana razvojnih programa i izvršenjem pripadajućih programa: 

       - Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.-30.06.6 g. 

       - Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g. 

       - Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g.    

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

pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g. 

       - Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje  01.01.-30.06.2016.g. 

       - Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za razdoblje 01.01.-

30.06.2016.g.  

        - Izvršenje Programa održavanja objekata  komunalne infrastrukture  za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g.  

      - Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.6.2016.g. 

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

za razdoblje 01.01.-30.6.2016.g. 

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

razdoblje 01.01.-30.6.2016.g. 

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

vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g. 

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

zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g. 

        - Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2016.g. 

          - Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01. – 30.06.2016.g. 

          - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. 

        - Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01. –30.06.2016. g. 

           

4. Izvješće gradonačelnika o radu, za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



5. Razmatranje zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za donošenje odluke o prijenosu nekretnina 

Grada na Hrvatske ceste bez naknade, za potrebe izgradnje brze ceste Popovec- M.Bistrica 

– Zabok -dionica Zlatar Bistrica – Andraševec III faza u k.o. Lepa Ves 
 

6. Razmatranje zamolbi za sufinanciranje smještaja djece u vrtiće u Oroslavju (Čmarec, Crljić) 

 

7. Odluka o privremenom upravljanju i načinu korištenja sportske dvorane pri Osnovnoj školi Donja 

Stubica 

 

8. Razmatranje zamolbe Osnovne škole Donja Stubica o financiranju prijevoza učenika (proširenje- 

Dubrovačka ulica 

 

9. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda 

 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

 

 

 

  NAPOMENA: Priloženo se dostavlja materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 7.i 9. za koju  će se 

materijal podijeliti na sjednici i usmeno prezentirati.  

            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, ing. građ., zamjenik gradonačelnika 

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

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

6. Zagorski list, M. Gupca 81, Zabok 

7. Evidencija, ovdje 

 


