
                                

   REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

  GRAD GRUBIŠNO POLJE
        GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/24
Urbroj: 2127/01-01/01-13-1
Grubišno Polje, 10. prosinca 2013. 

Na  temelju  članka  18.  i  93.  Poslovnika  Gradskog  vijeća  Grada  Grubišnoga  Polja 
(“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja, broj 3/13) dostavljam 

P O Z I V 
za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Sjednica će se održati dana 20. prosinca 2013. godine (petak) sa početkom u 13,30 sati 
u Gradskoj vijećnici Grada Grubišnoga Polja. Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:   

0. Aktualni sat,

1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 
2013. godinu, - prijedlog

2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 
2013. godinu, – prijedlog

3. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga 
Polja za 2013. godinu, – prijedlog

4. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22. 
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Grubišnoga Polja za 2013. 
godinu, -prijedlog

5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu - prijedlog
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2014. 

godinu, - prijedlog
7. Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu, - 

prijedlog
8. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2014. 

godinu, – prijedlog
9. Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu, – 

prijedlog
10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, - prijedlog
11. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu, - prijedlog
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga 

Polja, - prijedlog
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13. Program  održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja, - 
prijedlog

14. a) Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu, - prijedlog
b) Projekcija proračuna Grada G. Polja za 2014., 2015. i 2016. godinu, - prijedlog
 c) Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za 2014. – 2016. godinu, - prijedlog

15. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu, - prijedlog
16. Odluka o isplati subvencije trgovačkom društvu Radio Grubišno Polje d.o.o., - prijedlog
17. Odluka o isplati kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Grubišno Polje - prijedlog
18. Odluka o prihvaćanju investicije (projekta) koja će se financirati iz sredstava ostvarenih 

kreditnim zaduženjem, – prijedlog
19. Odluka o visini naknade predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima Gradskog vijeća, - 

prijedlog
20. Odluka o  visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja 

radnog odnosa, - prijedlog
21. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 

Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu, - prijedlog
22. Odluka o gradskim porezima grada Grubišnoga Polja, - prijedlog
23. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, -prijedlog
24. Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja, - prijedlog
25. Razno

Molim Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti 
svoj izostanak opravdajte na broj telefona 043/448-202 (Stručna služba Gradskog vijeća).

                Predsjednik          
           Gradskog vijeća

         Ivo Martinović 
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	         Ivo Martinović 

