Zagreb, 18. lipnja 2015.

Članovima Predsjedništva Udruge gradova
Predsjedniku Nadzornoga odbora Udruge gradova

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj sazivam
sedmu sjednicu Predsjedništva Udruge gradova za

srijedu, 1. srpnja 2015. u 12 sati u Ogulinu,
Velika dvorana Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
Bernardina Frankopana broj 7
Prijedlog dnevnog reda:
1. Verificiranje zapisnika sa sjednice Predsjedništva Udruge gradova održane 29. travnja 2015. u
Slavonskom Brodu
2. Problemi u vezi s katastarskom izmjerom zemljišta – Gosp. Danko Markovinović, ravnatelj
Državne geodetske uprave
3. Problemi u vezi s naplatom koncesija – Gosp. Zlatko Grabar, ravnatelj Carinske uprave
4. Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu – verificiranje teksta Nacrta prijedloga
zakona izrađenog od strane Radne skupine za komunalno gospodarstvo Udruge gradova
5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi - informacija
6. Poslovna suradnja Udruge gradova i Zagrebačkog velesajma oko organizacije skupa pod
radnim nazivom „Gradovi i regije – generatori razvoja“ (16. do 18. rujna 2015) - informacija
7. Razno
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Zadužuje se članove Predsjedništva da za sjednicu pripreme informaciju o:
- ukupnim prihodima poslovanja u razdoblju 1. siječanj – 30. lipanj 2014. godine (račun iz
računskog plana br. 6)
- ukupnim prihodima poslovanja u razdoblju 1. siječanj – 30. lipanj 2015. godine (račun iz
računskog plana br. 6)
- ukupno naplaćenom porezu na dohodak u razdoblju 1. siječanj – 30. lipanj 2014. godine
(porez i prirez na dohodak uvećan za dodatne udjele za decentralizirane funkcije, bez
sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije)
- ukupno naplaćenom porezu na dohodak u razdoblju 1. siječanj – 30. lipanj 2015. godine
(porez i prirez na dohodak uvećan za dodatne udjele za decentralizirane funkcije, bez
sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije)
Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do utorka 30. lipnja 2015. u 17 sati na brojeve telefona
091/4668 007 i 091/ 4668 003, odnosno putem e-mail adresa maja@udruga-gradova.hr ili
nives@udruga-gradova.hr.
Uz poštovanje,

Predsjednik Predsjedništva
Udruge gradova

Željko Turk, dipl. oec., v.r.
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