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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD DARUVAR 

                  GRADSKO VIJEĆE 

     
KLASA: 021-04/14-01/5 

URBROJ: 2111/01-01-14-2 

Daruvar, 22. rujna  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  12. sjednicu Gradskog vijeća  Grada Daruvara koja će se  održati 

 

                                22. rujna  (ponedjeljak) 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 11. sjednice od 09. srpnja 2014. g.   

3./   Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Daruvara za 2014. g.  

        za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. g.                      

4./  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. g. 

       - Zaključak o primanju na znanje     

5./  Izvješće o korištenju Proračunske pričuve u Proračunu Grada Daruvara  

      za mjesec srpanj i kolovoz 2014. g. 

      - Zaključak o primanju na znanje     

6./  Prijedlozi Odluke o prethodnoj  suglasnosti na prijedloge sljedećih općih akata  

      gradskih ustanova: 

      - Pravilnik  o plaćama, naknadama plaća  i drugim materijalnim pravima 

         radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor" Daruvar 

       - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića V. Nazor Daruvar 

       -  Odluka o prijedlogu izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića " Vladimir 

           Nazor" Daruvar 

       -  Odluka o suglasnosti  na osnovicu za plaće zaposlenika u  Dječjem vrtiću 

           "Vladimir Nazor" Daruvar    

       - Pravilnik  o plaćama, naknadama plaća  i drugim materijalnim pravima        

         radnika zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Ferde Mravenca Daruvar 

       - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Češkog dječjeg vrtića Ferde 

         Mravenca Daruvar   
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        -  Izmjene i dopune Pravilnika o radu Češkog dječjeg vrtića F. Mravenca Daruvar               

      -  Pravilnik  o plaćama zaposlenika Pučke knjižnjice i čitaonice Daruvar                      

7./   Prijedlog Odluke o prodaji gradskog poslovnog prostora dosadašnjem zakupniku 

        RCF FOTO d.o.o. Daruvar       

8./   Prijedlog Popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Daruvara koji su  

       predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima i korisnicima     

9./    Prijedlog Odluke za ovlaštenje potpisivanja Sporazuma za prilagodbu 

        klimatskim promjenama - potpisivanja inicijative Mayors Adapt          

10./  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. 


