
         
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/06 

URBROJ: 2111/01-01-21-2 

Daruvar,  01. prosinca 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 4. sjednicu 

Gradskog vijeća  Grada Daruvara zakazanu za dan 
 

 

 

09. prosinca (četvrtak) 2021. g.  s početkom u  11:00 sati 

 u Društveno kulturnom centru Daruvar (Hrvatski dom), Trg Presvetog Trojstva 5 

 

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 3.  sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara 

            - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 3. sjednice od 29. 09. 2021. g. 

 

3./  Izvješće Mandatnog povjerenstva o Dopunskim  izborima 2021. g. za jednog/u 

člana/icu predstavničkog tijela iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te 

 polaganje Prisege Nikoline Glodić 

 

  4./    Prijedlog  Odluke o III. izmjenama i dopunama proračuna Grada Daruvara za  2021.  

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

programa javnih potreba u kulturi za 2021. g 

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

potreba u sportu za 2021. g. 

- Prijedlog Odluke  III. izmjenama i dopunama   Odluke o financiranju 

socijalnog programa za 2021. g. 

- Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture  Grada Daruvara za 2021. g 

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

uređaja  komunalne infrastrukture za 2021.g.  

 

 

  5./    Prijedlog Proračuna Grada Daruvara za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. g. 



 

 

- Prijedlog Odluke o financiranju programa javnih potreba u kulturi za 2022. g 

- Prijedlog Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2022. g. 

- Prijedlog Odluke  o financiranju socijalnog programa za 2022. g. 

- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  Grada Daruvara za 

2022. g. 

- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaj komunalne infrastrukture za 2022. g. 

-  Prijedlog Odluke o programu utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. g.  

- Prijedlog Odluke o programu utroška sredstava za naknadu za zadržavanje 

nezakonito  izgrađene građevine za 2022. g. 

 

  6./ Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara za 2022. g. 

 

  7./ Prijedlog Odluka o subvencijama: 

        - za nabavu loznih cijepova i voćaka 

        - za osjemenjivanje krava 

        - za ostvarenje turističkih projekata 

        - za ostvarenje poljoprivrednih projekata 

        - za utvrđivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – EKO CERTIFIKATI 

        - za analizu tla u poljoprivrednoj proizvodnji 

        - za poticanje udruživanja poljoprivrednika 

        - za edukaciju poljoprivrednika 

        - za pčelinje zajednice 

        - TVP-u Aquae Balissae d.o.o. Daruvar 

 

    8./ Prijedlog Odluke o prijenosu Dugotrajne nefinancijske imovine Grada Daruvara na  

         Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar 

 

    9./  Prijedlog  Odluke o imenovanju članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara za  

          mandatrno razdoblje od tri godine 2021./2024.  - glasovanje 

           

  10./   Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava  za    

          financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u  

          VIII. sazivu Gradskog vijeća Grada Daruvara, za 2021. g. 

 

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

           članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u VIII. sazivu Gradskog vijeća 

           Grada Daruvara, za 2022. g. 

 

  12./  Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

  13./  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

          vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara i javni natječaj 

 

  14./  Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

          vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Daruvara 

 

  15./   Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava građenja u korist  

           HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUBA “DARUVAR” 

 

  16./  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnne kč. br. 296/1 k. o. Daruvar (lokacija pokraj  



 

 

          nogometnog stadiona ispred Daruvarskih toplica) 

 

  17./  Prijedlog Odluke o prodaji  nekretnina  Grada Daruvara kč. br. u k.o. Daruvar -2244/2,  

          2245/2, 2246/2, 2677/1, 2677/2, 2678/1, 2678/2, 2679 

 

 18./  Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina kč. br. u k.o. Daruvara – 2237/2, 2237/3,  

         2238/1, 2239/1,  2240/1, 2241/1, 2338/1 u vlasništvu Bilavčić d. o. o., Đulovac  

         (lokacja Hipodrom)  

   

 19./  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

          nepogoda na području Grada Daruvara 

 

 20./  Prijedlog Programa poticanja stambenog zbrinjavanja mladih na području Grada  

         Daruvara 

 

 21./  Pitanja i prijedlozi 

 

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

  telefona 331-241.   

 

   Prilog:  materijali    

                                                  

                                                                                                        PREDSJEDNIK   

                                                                                                 

                                                                                                      Ivor Kovačko v. r.         

                         

 


