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ZAPISNIK 
 
 o provedenoj 7.  - hitnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara dana 17. siječnja 2014. g. 
 
 Putem telefona i e-maila, u hitnoj sjednici sudjelovali su svi vijećnici: :  Vendel Varga, 
Marijan Fila, Diana Takač, Miran Husak, Marcel Medak, Vladislav Prpić, Branko Kovačić, Željka 
Kollert, Zdenka Čuhnil, Mate Karaula, Željko Kljajić, Šimun Aščić, Bruno Marić, Ranko Jeftimija,          
Ninoslav Medaković, Dinka Ivanović i  Vladan Ivković.  
 
 Po prijedlogu gradonačelnika Grada Daruvara Gradsko vijeće Grada Daruvara za rad  svoje  
7. hitne telefonske sjednici održane dana 17. siječnja 2014. godine jednoglasno je usvojilo sljedeći 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1./  Prihvaćanje Dnevnog reda -glasovanje "za", "protiv" ili "suzdržan" - telefonskim putem 
        ili putem e-maila 
 
2./  Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o provedbi zbora u mjesnim odborima 
       Grada Daruvara - glasovanje "za",  "protiv" ili  "suzdržan" - telefonskim putem ili putem 
          e-maila 
 
Ad. 1./ Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen - 17 glasova od 17 vijećnika. 
 
Ad. 2./  Jednoglasno je usvojen   Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o provedbi zbora u mjesnim 
odborima Grada Daruvara - 17 glasova od 17 vijećnika. 
 
           U nastavku slijedi tekst usvojenog prijedloga  Odluke, s obrazloženjem za vijećnike.. 
 
 "Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.   Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik 
Grada Daruvara",  broj 1/13) i članka 104. a. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Daruvara 
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/09 i 1/13),  po prijedlogu gradonačelnika Grada 
Daruvara Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj  7. hitnoj telefonskoj sjednici održanoj dana 17. 
siječnja 2014. godine  donosi 
 
 



O D L U K U 
O I. IZMJENAMA ODLUKE O PROVEDBI IZBORA  

U MJESNIM ODBORIMA 
 GRADA  DARUVARA 

 
Članak 1. 

 
 U članku 10. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara ("Službeni 
glasnik Grada Daruvara", broj 5/13) mijenja se stavak 1. i glasi: 
 "Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu  
najkasnije do datuma određenog obvezatnim uputama u tijeku izbornog postupka." 
   

Članak 2. 
 

 Sve ostale odredbe Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara koje se 
ne mijenjaju ovom Odlukom, ostaju i dalje na snazi. 
  

Članak 3. 
    
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Daruvara". 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

Vendel Varga, upr. prav. 
 

Obrazloženje 
 

   U Odluci o provedbi izbora u mjesnim odborima Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 
Daruvara", broj 5/13) u članku 10. stavku 1. određeno je da je krajnji rok za predaju Prijedloga 
kandidacijskih lista  12 dana od dana raspisivanja izbora. Ovo Gradsko vijeće donijelo je dana 23.  
prosinca 2013. g. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Daruvara. 
Za dan izbora određena je nedjelja 23. veljače 2014. g. Zakonski rok za održavanje izbora ne može 
biti kraći od 30 niti duži od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.  
 Podnio sam predsjednik ovog Vijeću prijedlog za izmjenu članka 10. stavka 1., uz 
obrazloženje da je propisani rok za predaju prijedloga kandidacijskih listi unutar  12 dana od dana 
raspisivanja izbora iznimno kratak te predlaže izmjenu navedenog članka 10. stavka 1. kako je 
navedeno u priloženom  prijedlogu odluke o izmjeni, odnosno predlažem da se stavak 1. članka 10. 
izmijeni i glasi:  
 "Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu  
najkasnije do datuma određenog obvezatnim uputama u tijeku izbornog postupka." 
 Obzirom da je izborni postupak u tijeku, da je rok  od 12 dana od dana raspisivanja izbora 
iznimno kratak (unutar tog roka bili su božićni i novogodišnji blagdani - neradni dani), smatram da 
postoji opravdan razlog za izmjenu odluke na način i u postupku kako predlažem. 
 
                                                                                                                           Gradonačelnik 
                                                                                                                           Dalibor Rohlik" 
 
          Zapisnik izradila                                                              Predsjednik  Gradskog vijeća        
Olga Šimon-Danek, mag. iur.                                                      Vendel Varga, upr. prav. 
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