
            
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD DUGA RESA 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-01/15-01/06 
URBROJ: 2133/03-01/05-15- 
Duga Resa,  2. 6. 2015. godine 
 

 Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni 
glasnik Grada Duge Rese 05/09, 08/12, 09/12, 02/13, 08/13, 12/13, 02/14) predsjednik 
Gradskog vijeća Grada Duge Rese saziva 
 
 

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese 
dana 11. lipnja  2015. godine (  četvrtak  )  

u 09,00 sati u gradskoj vijećnici 
 
 
sa sljedećim prijedlogom:  
Nakon verifikacije zapisnika predlažemo sljedeću prezentaciju: 
„Prijedlog plana gospodarenja otpadom'' (profesor Slaven Dobrović) 
 

 
D n e v n o g    r e d a 

 
 

1./ Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća. 
 
2./ Aktualni sat. 
 
3./ Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za područje Grada Duge Rese za 2014. god. 
 
4./ Odluka o izmjeni i dopuni Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Duge Rese u 2015. g., donošenje. 
 
5./ Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Duge Rese za 2015. g., 
donošenje. 
 
6./ Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 
2015. godinu – I. rebalans, donošenje. 
 
7./ Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2015. g. – I. 
rebalans, donošenje. 
 
8./ Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. g.  – I. rebalans, donošenje, 
 
9./ Izmjene i dopune Programa javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad 
Dugu Resu u 2015. godini, donošenje. 
 
10./ Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2015. godinu, 
donošenje, 
 



11./ Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu – iznad standarda Grada Duge 
Rese za 2015. godinu, donošenje, 
 
12./ Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Duge Rese za 2015. godinu, 
donošenje, 
 
13./ Izmjene i dopune Socijalnog plana Grada Duge Rese za 2015. godinu, donošenje, 
 
14./ Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese za 
razdoblje 2015. – 2017. g., donošenje.  
 
15./ Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Duge Rese za 2015. g., donošenje. 
 
16./ Odluka o stjecanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese, donošenje.  
 
17./ Odluka o izmjeni Odluka o prijenosu prava vlasništva, donošenje.  
 
18./ Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine poslovnog prostora, donošenje. 
 
19./ Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 
2172/2, k.o. Duga Resa 2, donošenje. 
 
20./ Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Duge Rese 
u Jozefinskoj cesti 79 Duga Resa, donošenje 
   
21./ Odluka o kupnji k.č.br. 2479/2 k.o. Duga Resa 2, donošenje 
 
22./ Odluka o kupnji građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Duga Resa 2, donošenje 
 
23./ Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u k.o. Duga Resa 2, donošenje 
 
24./ Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi – puta u k.o. Mrežnički Novaki, 
donošenje.  
 
25./ Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Duge Rese, donošenje. 
 
26./ Odluka o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća, donošenje. 
 
27./ Odluka o razriješenju i imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Duge 
Rese, donošenje 
 
28./ Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno 
Duga Resa d.o.o. i Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 
Stambeno gospodarstvo d.o.o.,donošenje 
 
29./ Odluka o imenovanju mosta na rijeci Mrežnici na području mjesnog odbora Sveti Antun i 
Odluka o imenovanju mosta na rijeci Mrežnici na području mjesnog odbora Belavići, 
donošenje 
 
30./ Odluka o dodjeli javnih priznanja i novčanih nagrada Grada Duge Rese za 2014. god., 
donošenje 
 
 
 
 



 
31./ Odluka o organizaciji obilježavanja Dana Grada i Dana zaštitnika Grada Duge Rese za 
2015. god., donošenje. 
 
32./ Razno 
 
 

 Radni materijali za točke dnevnog reda priloženi su uz poziv za sjednicu. Također, u 
prilogu se dostavljaju i odgovori na vijećnička pitanja postavljena na 13. sjednici Gradskog 
vijeća.  
  Molim za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javiti na 
telefon 819-000.  
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Zlatko Grčić, dipl.ing.prom. 


