
                              
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZABOK 

                  G r a d s k o  v i j e ć e 

 

KLASA: 400-01/14-01/12 

URBROJ: 2197/01-02-15-4 

Zabok, 15. rujna 2015. 

         

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije» broj 09/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 20. sjednici održanoj 15. 

rujna 2015. godine donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK  

I.  

Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja sljedeća Izvješća: 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Gradu Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 

godine,  

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu 

Zaboku za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima 

postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka 

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

- Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

II.  

Izvješća iz članka I. nalaze se  u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavi dio.  

III.   

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije».  

 

        P R E D S J E D N I K  

             Gradskog vijeća  

            Žarko Ivančić,oec. 

 

 



 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

    javne potrebe, ovdje 1x,     

2. Upravni odjel za financije, ovdje, 1x 

3. Državni ured za reviziju, Područni ured  

    Krapina, Gajeva 2/1,  

4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,  

5. Ured državne uprave 

    u Krapinsko-zagorskoj županiji, 

    Služba za zajedničke poslove, 

    Krapina, Magistratska 1, 

6. Krapinsko-zagorska županija,  

    Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu 

    Krapina, Magistratska 1, 

7. Za objavu, 

8. Za prilog zapisniku, 

9. Za zbirku akata, 

10. Pismohrana.   

 

 


