
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD GAREŠNICA 

          GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-05/16-01/9 

URBROJ: 2123/01-01-16-1 

Garešnica, 5. travnja 2016. godine 

 
Na temelju članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Garešnice (Službeni 

glasnik Grada Garešnice, broj 3/09 i 2/13),  predsjednik Gradskog vijeća 

 
s  a  z  i  v  a 

18.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Garešnice  

koja će se održati  11. travnja 2016.  godine (ponedjeljak)  

s početkom u  11,00  sati  u Gradskoj vijećnici Grada Garešnice 

 
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Garešnice 

2. Aktualni sat 

3. Izvješće o stanju sigurnosti prometa i stanju kriminaliteta na području Grada 

Garešnica 

4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Garešnica za razdoblje VII. – XII. 

mjesec 2015. godine  

5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Garešnica za 2015. godinu 

6. Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Garešnica za 2015. godinu 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Garešnica 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 

ugroženosti od požara Grada Garešnica 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Garešnice 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Grada Garešnice 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova nabava građevinskog 

materijala za održavanje nerazvrstanih cesta u 2016. godini na području 

Grada Garešnice 
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12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova vršenja usluga građevinskom 

mehanizacijom u 2016. godini za potrebe Grada Garešnice 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Garešnice 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi 

Grada Garešnice 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaćama gradonačelnika, 

zamjenika gradonačelnika, te visini naknade za rad zamjeniku 

gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 

16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Garešnica za 

2015. godinu 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju Programa javnih 

radova na području Grada Garešnice za 2016. godinu 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustroju baze podataka o 

kupoprodajnim cijenama, ugovorenih cijena zakupa i najma nekretnina na 

području Grada Garešnice 

19. Odluka  o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, 

projekata, aktivnosti i manifestacija za 2016. godinu 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja 

Grada Garešnica 2016. - 2020. godina 

21. Razno 

 
 
Zamoljavaju se članovi Gradskog vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano 
vrijeme, a svoju eventualnu nenazočnost opravdaju na telefon broj 675-940. 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

Željko Starčević 
 
 
 
 
Prilog:  Materijali           


