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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD DARUVAR 

                  GRADSKO VIJEĆE 

     
KLASA: 021-04/14-01/7 

URBROJ: 2111/01-01-14-2 

Daruvar, 30. prosinca  2014.g. 

  

  Na temelju članka 31. stavka 1. alineje 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća  

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/09 i 1/13), te ukazane potrebe, 

sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća  Grada Daruvara koja će se  održati 

 

 

                               30. prosinca  (utorak) 2014. g.  s početkom u  18,00  sati 

                        u Velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave Grada Daruvara, I. kat, 

                                                         Trg kralja Tomislava 14 

                     

  Za sjednicu predlažem  s l j e d e ć i 

 

D N E V N I   R E D 

 

1./  Aktualni sat 

2./  Usvajanje zapisnika s 13. sjednice od 26. studenog 2014. g. 

3./  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Daruvara za 2014.    

  

    - prijedlog II. Izmjena i dopuna Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2014. 

    - prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Daruvara 

       za 2014.     

    - prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu 

    - prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

      komunalne infrastrukture  za 2014. g. 

    - prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama  Programa održavanja komunalne 

       infrastrukture za 2014. g.  

4./  Prijedlog  Proračuna Grada Daruvara za 2015.  i projekcije za 2016. i 2017. g. 

  

        - prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 2015. g. 

        - prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi Grada Daruvara za 2015. g. i  

           projekcije za 2016. i 2017. g. 

        - prijedlog Odluke o javnim potrebama u sportu Grada Daruvara za 2015. g. i  

           projekcije za 2016. i 2017. g. 

        - prijedlog Odluke o socijalnom programu Grada Daruvara za 2015. g. i projekcije 

            za 2016. i 2017. g. 

        - prijedlog Odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 

          2015. g. i projekcije za 2016. i 2017. g. 
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        - prijedlog Odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

           Grada  Daruvara za 2015. g. i projekcije za 2016. i 2017. g. 

        - prijedlog Odluke o programu utroška sredstava od legalizacije  za 2015. g. i  

          projekcije za 2016. i 2017. g.    

        - prijedlog Odluke o programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. g. i  

          projekcije za 2016. i 2017. g.   
 

5./    Prijedlozi Odluka o 

        -  izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  zamjenika  

           gradonačelnika Grada Daruvara iz radnog odnosa 

        - izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Daruvara 

           koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 

        - o raspoređivanju sredstava za financiranje  rada političkih stranaka i nezavisnih 

           članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara 

        - naknadi za rad predsjedniku i članovima Gradskog vijeća Grada Daruvara  

       

6./ Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i financijskogo plana  

      za 2015. za  

         - ustanovu "Dom za starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković" Daruvar 

         - udrugu Sportska zajednica Grada Daruvara 
 

7./  Prijedlog zaključka o primanju na znanje Plana rada i financijskog plana za 2015. g. 

      za gradske tvrtke: 

      - DARKOM d.o.o. Daruvar  

      - TVP "AQUAE BALISSAE" d.o.o. Daruvar      

      - GRADSKA TRŽNICA DARUVAR d.o.o. Daruvar 

      - GRADSKO STAMBENO DARUVAR d.o.o. Daruvar           
 

8./  Prijedlog Odluke o prijenosu  imovine  nad komunalnim vodnim građevinama 

                                                                 

9./  Prijedlog Odluke o održavanju javne rasvjete na području Grada Daruvara 
 

10./  Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje   komunalne  

        djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Daruvara 

        - prijedlog Rješenja o odbijanju ponude za davanje koncesije za obavljanje komunalne 

           djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Daruvara - 3 x  

           (ponuditelj DIMNJAČARSTVO "ZAGREB" Zagreb; DIMKO d.o.o. Pitomača; 

             ELMO d.o.o. Grubišno Polje)           
 

11./  Prijedlog Odluke o prijenosu prava upravljanja objektom "Sokol" u Daruvaru na 

        Sportsku zajednicu grada Daruvara 

12./  Pitanja i prijedlozi        

         

       U slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici, molimo Vas da nas izvijestite na broj 

telefona 331-241.        

          Prilog:  materijali            

                                                                                                           Predsjednik 

                                                                                                         Gradskog vijeća                                                                                                      

                         Vendel Varga, upr. prav., v. r.          


