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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD DARUVAR 

                  GRADSKO VIJEĆE 

     
KLASA: 021-04/16-01/4                                                                                                      

URBROJ: 2111/01-01-16-2 

Daruvar, 30. svibnja  2016.g.                                   

     

 Na temelju  članka 32. stavka 2., a u svezi članka 31. stavka 1. alineje 3. i članka 107. 

stavka 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća  Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/15) te ukazane potrebe, sazivam  27. sjednicu Gradskog vijeća  Grada 

Daruvara koja će se  održati 

 

 

                       30. svibnja (ponedjeljak) 2016. g.  s početkom u  16,00  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 25. sjednice Gradskog vijeća od 04. travnja 2016. g.       

 

3. /  Prijedlog Godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Daruvara za razdoblje siječanj – prosinac  

       2015. g. te sljedeći prijedlozi: 

 - Odluka o izvršenju Socijalnog programa iz Proračuna Grada Daruvara za 2015. g. 

 - Odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Daruvara za 2015. g. 

 - Odluke o izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Daruvara za 2015. g.  

 - Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

              za 2015. g.  

 - Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.  

 - prijedlog Odluke o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

              za 2015. g.  

 - Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

              izgrađene zgrade u prostoru za 2015. g.      

                       - prijedlog Odluke o izvršenju Programa 

 

4./  Prijedlog Odluke o utvrđivanju i  raspodjeli rezultata poslovanja Grada Daruvara 

       za 2015.g.  
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5./  Izvješće o poslovanju Grada Daruvara za razdoblje od 01. 01. do 31. 03. 2016. g.  

 

6./  Izvješće o sufinanciranju programa/projekata udruga i ustanova po provedenom javnom  

      natječaju Grada Daruvara za 2016. g. 

 

7./ Prijedlog Odluke o kratkoročnom kunskom kreditu za obrtna sredstva 

 

8./  Prijedlog Odluka  o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2015. g.     

        za gradske ustanove: 

 - Pučko otvoreno učilište Daruvar 

 - Vatrogasna zajednica Daruvar  

 -  Dom za starije i nemoćne osobe Lj. pl. Janković Daruvar 

 - prijedlog Odluke  o prihvaćanju Izvješća o  financijskom poslovanju za 2015. g.  

             za  Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar  

 

9./   Prijedlog Zaključka o primanju na znanje  Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

            za 2015. g. - Gradsko stambeno Daruvar d.o.o. Daruvar 
 

10./    Prijedlog Odluke o suglasnosti DANI-u d.o.o. iz Ivanić Grada za prodaju nekretnina  

           pod zaštitom očuvanja kulturnih dobara  

 

11../   Prijedlog Odluke o odobrenju uporabe simbola Ždrala Grada Daruvara u logotipu 

          Veterinarske stanice Daruvar d.o.o. 
 

12./  Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Daruvara    

         za razdoblje od 2016. g. do 2021. g. 

 

13./  Prijedlog Odluke: 

         - o ukidanju statusa javnog dobra putevi i ceste na kč. br. 1851/2 k.o. Daruvar 

         - o djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra putevi i ceste na kč. br. 1854/2 i 2834 

             k.o. Daruvar 

 

14./    Izvješće  o provedenim aktivnostima za postavljanje Muzeja Domovinskog rata na  

          otvorenom  

 

15./  Pitanja i prijedlozi     

 

              

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

         broj telefona 331-241.   
 

               Prilog:  materijali     

                                                    

 

                                                                                                         Predsjednica                                                                                                    

                                                                                                       Željka Kollert   

 
 


