
  

 

 

 

 
Gradsko vijeće 

                        Predsjednik 

KLASA: 960-03/17-01/3 

URBROJ: 2113/01-04/2-17-4

Donja Stubica, 16. ožujak 2017. 

 

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 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja 

Stubica, koja će se održati 

 

              dana 27. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) 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 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, od 15.2.2017. g. 

2. Donošenje: 

 - Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. g. s Planom 

razvojnih programa i obrazloženjem, te izvješćem o izvršenoj preraspodjeli sredstava 

Proračuna. 

 -Izvršenja Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. g. 

 -Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2016. g. 

 -Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi za 2016. g. 

 -Izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. g. 

 -Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za 2016. g. 

 -Izvršenja Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. g. 

 -Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. g. 

 -Izvršenja Plana rasporeda sredstva od naknade za prenamjenu poljoprivrednog 

zemljišta u 2016. g. 

 -Izvršenja Plana rasporeda sredstva ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016. g. 

 -Izvršenja Programa korištenja sredstva od spomeničke rente u 2016. g. 

 -Izvršenja Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-

31.12.2016.g 

 -Izvještaja o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1-31.12.2016. g. 

 -Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1-31.12.2016. g. 

 -Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-

31.12.2016. g. 

 -Bilance imovine Grada Donja Stubica, stanja na dan 31.12.2016. g. i konsolidirana 

Bilanca imovine, sa Bilancom imovine Dječjeg vrtića „Bubamara“. 

- Odluke o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2016.g. 

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Gradu Donja Stubica za 2016. g. 
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4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. g. 

5. Razmatranje Izvješća rada u 2016. g.: 

 -Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2016.god. 

 -Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok 

 -Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica 

 -Radio Stubice d.o.o. Donja Stubica 

-Izvješća o radu Turističke zajednice područja Gornja Stubica i Donja Stubica u 2016.g. 

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za 2016. godinu. 

7. Upoznavanje sa Planom nabave za 2017.godinu. 

8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica  

9. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Grada Donja Stubica. 

10. Donošenje odluka o izboru osoba za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova putem 

ugovora u 2017.godini, za: 

 - održavanje nerazvrstanih cesta 

 - održavanje javne rasvjete 

11. Razmatranje Zamolbe za sufinanciranje boravka u Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke 

Toplice (za Šimuna Ilinić) 

12. Pitanja i prijedlozi.  

 

   NAPOMENA: Materijali za točke predloženog dnevnog reda dostavljaju se uz poziv. 

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, zamjenik gradonačelnika 

4. Savjet mladih, predsjednica Maja Fuček, 

    Pustodol 152 

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

6. Zagorski list, M. Gupca 81, Zabok 

7. Evidencija, ovdje 


