
                                

   REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

  GRAD GRUBIŠNO POLJE
        GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/22
Urbroj: 2127/01-01/01-13-1
Grubišno Polje, 23. listopada 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 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Sjednica će se održati dana 29. listopada 2013. godine (utorak) 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. Zaključak  o  davanju  suglasnosti  na  Godišnji  plan  i   Program  rada  za  pedagošku  godinu 

2013./2014. Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje – prijedlog,

2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 

Grubišno Polje – prijedlog,

3. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu i 

informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje za 2013. godinu – prijedlog,

4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za  

2013. godinu – prijedlog,

5. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu - prijedlog

6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga 

Polja za 2013. godinu - prijedlog,

7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za za 2013. godinu - prijedlog,

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. zakona o 

komunalnom gospodarstvu na području Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu- prijedlog,

9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu – prijedlog,
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10. Odluka  o  odabiru  najpovoljnije  ponude  za  izvođenje  građevinskih,  strojarskih  i 

elektrotehničkih  radova  na  unutarnjem  uređenju  Poslovno  kulturnog  centra  Otkos  10  u 

Grubišnom Polju – prijedlog,

11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na sanaciji krovišta i 

postavljanju termoizolacije stropne konstrukcije na zgradi Gradske Uprave – prijedlog,

12. Odluku   o  izboru  članova  vijeća  mjesnih  odbora  na  području  Grada  Grubišnoga  Polja  – 

prijedlog,

13. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišnoga 

Polja – prijedlog,

14. Odluka o dodjeli javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu – 

prijedlog,

15. 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 

