
         
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/04 

URBROJ: 2111/01-01-21-2 

Daruvar,  21.  lipnja 2021. g. 

 

 Na temelju  članka 32. stavka 2., u svezi članka 31. stavka 1. alineje 3. Poslovnika o 

radu Gradskog vijeća  Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/15, 2/18 i 

3/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 1/21),  na prijedlog gradonačelnika sazivam 2. sjednicu 

Gradskog vijeća  Grada Daruvara zakazanu za dan 
 

 

29. lipnja (utorak) 2021. g.  s početkom u  14,00 sati 

u velikoj vijećnici Grada Daruvara, I. kat, Trg k. 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 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara 

            - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice od 15. 06. 

              2021. g. 

 

 3./     Prijedlog  Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Daruvara za  2021.  

- Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama   Odluke o financiranju 

programa javnih potreba u kulturi za 2021. g 

- Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o programu javnih 

potreba u sportu za 2021. g. 

- Prijedlog Odluke  II. izmjenama i dopunama   Odluke o financiranju socijalnog 

programa za 2021. g. 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture  Grada Daruvara za 2021. g 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama  Programa gradnje objekata i 

uređaja  komunalne infrastrukture za 2021.g.  

 

 4./    Prijedlog Odluke o kratkoročnom kunskom kreditu – dopušteno prekoračenje po  

  poslovnom računu 

 

 5./    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu 

 

6./    Izvješće o korištenju proračunske pričuve u travnju 2021. g. 

 

 7./    Izbor i imenovanje radnih tijela Gradskog vijeća Grada Daruvara: 

           - Povjerenstvo za Statut i Poslovnik  

 - Povjerenstvo za Proračun i financije  



 

 

 - Povjerenstvo za Mjesnu samoupravu 

            - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

 - Povjerenstvo za predstavke i žalbe 

             -Povjerenstvo za odnose s nacionalnim manjinama 

            - Gradski savjet za uređenje prostora Grada Daruvara - stručni tim 

            - Komisija za gospodarenje zelenim površinama Grada Daruvara 

            - Komisija za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu  

              Grada Daruvara 

- Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Daruvara 

- Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

  Hrvatske na području Grada Daruvara 

   8./  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

         izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara za VIII.  

         saziv u 2021. g.  

 

   9./   Prijedlog Odluke o nakandi za rad predjednika/ce i članova/ica Gradskog vijeća Grada  

          Daruvara 

 

  10./  Prijedlog Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Daruvar 

 

  11./  Prijedlog Odluke o i. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

  12./ Prijedlog Odluke o suglasnosti za parcelaciju kč. br. 350/1 k. o. Daruvar    

   

  13./ Pitanja i prijedlozi 

 

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

telefona 331-241.   

 

   Prilog:  materijali  

Napomena: Materijali za izbor i imenovanja dostavit će se nakon održane 1. sjednice 

Povjerenstva za izbor i imenovanja.           

 

                                                    

                                                                                                        Predsjednik 

                                                                                                     Gradskog vijeća   

 

                                                                                                      Ivor Kovačko                                            

 


