
         
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/06 

URBROJ: 2111/01-01-20-2 

Daruvar,  30. rujna 2020. g. 

 

 Na temelju  članka  31. stavka 1. alineje 3. i članka 104. Poslovnika o radu Gradskog 

vijeća  Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/15, 2/18, 3/18 – 

pročišćeni tekst i 2/20),  na prijedlog gradonačelnika, po hitnom postupku sazivam 30. 

sjednicu Gradskog vijeća  Grada Daruvara zakazanu za dan 
 

 

05. listopada (ponedjeljak) 2020. g.  s početkom u  13,00 sati, 

način održavanja – elektronska sjednica putem e-maila i iznimno telefona  

 

 

Za sjednicu predlažem   s l j e d e ć i 

 

D N E V N I   R E D 

 

 1./ Usvajanje zapisnika s 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 - prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika s 28. sjednice od 01. 07. 2020. g. 

 - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 29. sjednice od 22. 07. 2020. g. 

 2./ Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od  

      01. 01. do 30. 06. 2020. g.   

 3./ Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020. g.  

  4./ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg vrtića  

      „Vladimir Nazor“ Daruvar        

  5./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta  Dječjeg  

       vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar    

  6./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti  Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“    

        Daruvar  za otvaranje nove odgojno obrazovne skupine jasličke dobi  

  7./ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt koji se aplicira na mjeru 3.1.1. LAG-a  

        „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama  i/ili   

       teškoćama u razvoju“  

  8./  Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području na području Grada Daruvara  
 

 

 

Obrazloženje: 

 

  Predložene točke Dnevnog reda potrebno je donijeti po hitnom postupku radi: 



 

 

- Ad 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od  01. 01. 

do 30. 06. 2020. g. u pravilu gradonačelnik predaje predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije 

do 15. rujna tekuće godine radi donošenja od strane Gradskog vijeća.  

- Ad 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020. g.  donosi se u 

pravilu u što kraćem roku od završetka izvještajnog razdoblja 

 

- Ad 4. Odluku o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg vrtića 

„Vladimir Nazor“ Daruvar  potrebno je donijeti radi donođenja daljnjih akata od 

strane Vrtića i provođenja daljnjih radnji u svrhu ispražnjenja posjeda “stare zgrade 

vrtića” u Daruvaru, na adresa J. Jelačića 24, sada u privatnom vlasništvu Siniše 

Trbojević iz Daruvara;     

-  Ad. 5. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ 

Daruvar u posljedičnoj je vezi s prethodnom točkom o promjeni sjedišta radi prodaje 

zgrade u privatvo vlasništvo; 

- Ad 6. vezana je uz postojeće potrebe smještaja djece jasličke dobi u vrtić; 

- Ad 7. – projekt se financira iz sredstava EU i vezan je za zadane rokove od strane 

financijera 

- Ad 8. – odluku je potrebno što prije dostaviti na dnevni red Županijske skupštine 

BBŽ-a 

 

Upute za rad sjednice putem e-maila: 

 

 Upute su identične kao u pozivu i Dnevnom redu za 26., 27. i 29. sjednicu. 

 U upravu Grada Daruvara doći će osobno predsjednik Gradskog vijeća,  drugi 

vijećnici/ce ne trebaju dolaziti. 

 

 Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnici/ce mogu zvati na navedeni broj 

mobitela, kao i na tel. Grada Daruvara 331241 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno 

načina glasovanja. 

 

    Iznimno, vijećnici/ce koji nemaju računalo ili im je onemogućen pristup, moći će 

pristupiti sjednici putem telefona na broj mobitela pročelnice zadužene za poslove Vijeća: 099 

7313 837, samo iz razloga nemogućnosti prisustvovanja sjednici putem e-maila. 

Sva e-mail prepiska i Zapisnik sa sjednice bit će dostavljena svim vijećnicima/cama i 

trajno pohranjena u predmetu 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara. 

U slučaju nemogućnosti prisustvovanja elektronskoj sjednici, molimo Vas da nas 

izvijestite na broj telefona 331-241.   

 

   Prilog:  materijali 

                                                                  

                                                                                                        Predsjednik 

                                                                                                     Gradskog vijeća   

 

                                                                                       Stjepan Trkač, dipl. ing. stroj., v. r.                                              

 

 


