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                 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-01/14-01/51 

URBROJ: 2111/01-01-15-13 

Daruvar, 19. studeni 2015. g. 

 

           Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13), po prijedlogu 

gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Daruvara na 

svojoj 22. sjednici održanoj 19. studenog 2015. g. 

donijelo je sljedeću  

 

O D L U K U 

 

I.  

 

         Prihvaća se Program rada i financijski plan za 

2016. godinu, za Gradski savjet mladih Grada 

Daruvara. 

III. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“.  

                                                

                                           Potpredsjednik                                                              

                                         Gradskog vijeća 

                              Marijan Fila, dr.med.vet, v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 012-02/15-01/1 

URBROJ: 2111/01-01-15-1 

Daruvar, 19. studeni 2015.g. 

 

Temeljem članka 41.  Statuta Grada Daruvara 

(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/13) i 

članka 124. stavka 1. alineje 2. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Daruvara („Službeni glasnik 

Grada“, broj 6/09 i 1/13), po prijedlogu 

Povjerenstva za Statut i Poslovnik i  prijedlogu  

gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće 

Grada Daruvara  na svojoj 22. sjednici održanoj 19. 

studenog 2015. godine donijelo je 

 

 

 

    POSLOVNIK O RADU 

GRADSKOG  VIJEĆA GRADA DARUVARA 

 

           I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Poslovnikom Gradskog vijeća Grada 

Daruvara (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuje se 

unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća 

Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to: 

- konstituiranje Vijeća, početak 

obavljanja dužnosti vijećnika i 

prestanak njihovog mandata, 

- izbor temeljnih radnih tijela, 

predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća, 

- prava i dužnosti vijećnika, 

- ustrojstvo Gradskog vijeća, 

- odnos Gradskog vijeća, 

gradonačelnika i Gradske 

uprave, 

- podnošenje izvješća 

gradonačelnika, 

- akti vijeća, 

- postupak za donošenje odluka i 

drugih akata, 

- donošenje akata po hitnom 

postupku, 

- donošenje Proračuna i 

godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada, 

- poslovni red na sjednici, 

- zapisnici, 

- javnost rada, 

- prijelazne i završne odredbe, te 

druga pitanja od važnosti za rad 

Vijeća. 

        Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Vijeća 

nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje 

urediti Vijeće svojim posebnim aktom. 

 

 

         II. KONSTITUIRANJE  VIJEĆA, 

POČETAK OBAVLJANJA DUŽNOSTI 

VIJEĆNIKA I PRESTANAK NJIHOVOG 

MANDATA 
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Članak 2. 

 

 Vijeće je konstituirano izborom 

predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 

većina članova Vijeća. 

 Konstituirajuća sjednica Vijeća započinje 

izvođenjem himne Republike Hrvatske „Lijepa naša 

domovino“. 

Članak 3. 

 

 Od dana konstituiranja Vijeća pa do 

prestanka mandata član Vijeća ima sva prava i 

dužnosti određena Ustavom, zakonom, Statutom 

Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Statut) i ovim 

Poslovnikom. 

Članak 4. 

 

 Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva 

čelnik središnjeg tijela Državne uprave nadležan za 

poslove lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

 Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora 

predsjednika predsjeda  prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 

konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani 

kandidat s liste koja je imala manji redni broj na 

glasačkom listiću. 

 Predsjedatelj ima do izbora predsjednika 

Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u 

pogledu predsjedanja sjednicom. 

 Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani 

predsjednik Vijeća preuzima predsjedanje 

sjednicom. 

Članak 5. 

 

 Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se 

Mandatno povjerenstvo na prijedlog predsjedatelja 

ili najmanje jedne trećine vijećnika. 

 Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj 

sjednici podnosi izvješća Vijeću o provedenim 

izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih 

vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku 

dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost 

nespojivu s vijećničkom dužnošću pa im vijećnički 

mandat miruje, o imenima vijećnika kojima mandat 

miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima vijećnika 

koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku 

dužnost. 

 Izabrani vijećnici koji daju ostavku ili 

stavljaju mandat u mirovanje, moraju o tome 

obavijestiti upravu Grada 24 sata prije početka 

konstituirajuće sjednice. 

 Na konstituirajućoj su sjednici umjesto 

vijećnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u 

mirovanje, nazočni zamjenici vijećnika određeni 

sukladno posebnom zakonu o lokalnim izborima. 

 Vijeće zaključkom prihvaća izvješća 

Mandatnog povjerenstva. 

 

Članak 6. 

 

 Nakon što Vijeće prihvati izvješća 

Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, 

pred predsjedateljem Vijeća vijećnici daju prisegu. 

 Tekst prisege glasi: „Prisežem svojom 

čašću da ću dužnost vijećnika Gradskog vijeća 

Grada Daruvara obnašati savjesno i odgovorno, da 

ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta 

Grada Daruvara i poštivati pravni poredak, te da ću 

se zauzimati za svekoliki napredak Grada Daruvara 

i Republike Hrvatske“. 

 Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon 

toga proziva poimenično vijećnike, a vijećnik daje 

prisegu tako što ustaje i izgovara: „Prisežem“. 

 Nakon toga, svaki vijećnik potpisuje tekst 

prisege i predaje predsjedniku Vijeća nakon 

završetka sjednice. 

 

Članak 7. 

 

 Vijećnik, koji nije bio nazočan 

konstituirajućoj sjednici Vijeća, kao i zamjenik 

vijećnika kada počinje obnašati vijećničku dužnost, 

daje prisegu na idućoj sjednici Vijeća odnosno prvoj 

idućoj sjednici  kojoj osobno prisustvuje. 

 

Članak 8. 

 

 Vijećnik počinje obnašati vijećničku 

dužnost danom konstituiranja Vijeća i do dana 

prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika 

utvrđena Ustavom, zakonom, Statutom i ovim 

Poslovnikom. 

 Zamjenik vijećnika počinje obnašati 

vijećničku dužnost kada Vijeće utvrdi zakonske i 

statutarne pretpostavke za primjenu instituta 

zamjenjivanja i davanjem prisege. 

 

Članak 9. 

 

 Vijećniku prestaje mandat u slučajevima 

utvrđenim zakonom. 
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Članak 10. 

 

 Ako zakonom, Statutom ili Poslovnikom 

nije drugačije određeno, Vijeće donosi odluke 

većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna 

većina članova Vijeća. 

 Na sjednici Vijeća glasuje se javno, ukoliko 

Vijeće javnim glasovanjem ne odluči da se o nekim 

pitanjima glasuje tajno. 

 

 

          III. IZBOR TEMELJNIH RADNIH 

TIJELA, PREDSJEDNIKA I 

POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA 

 

Članak 11. 

 

 Na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se: 

- Mandatno povjerenstvo, 

- Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja, 

- Povjerenstvo za financije i 

proračun, 

- Povjerenstvo za Statut i 

Poslovnik, 

- Povjerenstvo za mjesnu 

samoupravu. 

       Predsjednik i članovi povjerenstava iz stavka 1. 

ovog članka biraju se na prijedlog predsjedatelja i/ili 

najmanje jedne trećine  članova Vijeća s time da je 

njihov sastav približno razmjeran stranačkom 

sastavu Vijeća. 

 Ako se na konstituirajućoj sjednici ili 

tijekom trajanja mandata nakon razrješenja, zbog 

izostanka prijedloga ili odbijanja kandidature, ne 

izaberu članovi povjerenstava odnosno radnih tijela 

iz reda predstavničke manjine, na prijedlog 

predstavničke većine i drugi članovi izabrat će se iz 

reda predstavničke većine. 

 

Članak 12. 

 

 Po izboru povjerenstava iz članka 11. ovog 

Poslovnika, na konstituirajućoj sjednici Vijeća 

pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća. 

 Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju 

se na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja 

i/ili najmanje jedne trećine članova Vijeća. 

 

 

IV.  PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

 

a) Opće odredbe 

 

Članak 13. 

 

 Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama 

Vijeća, na njima raspravljati, 

davati prijedloge i glasovati, 

- podnositi Vijeću prijedloge 

odluka, 

- podnositi amandmane na 

prijedloge općih akata, 

- postavljati pitanja 

gradonačelniku i pročelnicima 

Upravnih odjela, 

- sudjelovati na sjednicama 

radnih tijela i na njima 

raspravljati, a u radnim tijelima 

čiji je član davati prijedloge i 

glasovati, 

- prihvatiti izbor koji mu svojim 

odlukama odredi Vijeće, a 

jedino se nije dužan prihvatiti 

članstva u radnom tijelu ako je 

već prihvatio dužnost člana u 

dva radna tijela. 

          Vijećnik ima i druga prava i dužnosti 

utvrđene odredbama Ustava, zakona, Statuta i ovog 

Poslovnika. 

 Vijećnicima se u pravilu elektroničkim 

putem dostavljaju pozivi za sve sjednice radnih 

tijela, a ako to nije moguće, dostavljaju se osobno 

ili putem pošte. 

 

Članak 14. 

 

 Vijećniku se dostavljaju u pravilu 

elektroničkim putem: 

- prijedlozi akata o kojima će se 

raspravljati u Vijeću, 

- izvješća, analize i drugi 

materijali o kojima će se 

raspravljati u Vijeću, 

 

Članak 15. 

 

 Vijećniku su dostupni svi službeni 

materijali koji se pripremaju ili prikupljaju u 

Upravnim odjelima koji se odnose na teme o kojima 

se raspravlja u Vijeću, a i druge obavijesti koje su 

mu kao vijećniku potrebne. 
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Članak 16. 

 

 Vijećnik može tražiti obavijesti i 

objašnjenja od predsjednika Vijeća i predsjednika 

radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 

 Vijećnik može tražiti obavijesti i 

objašnjenja od pročelnika upravnih odjela o radu tih 

tijela. 

Članak 17. 

 

 Vijećnik može tražiti da mu uprava Grada 

Daruvara (u daljnjem tekstu: uprava Grada) pruži 

pomoć u obavljanju njegove vijećničke dužnosti, a 

posebice  u izradi prijedloga koje on podnosi, u 

obavljanju poslova i zadaća koje mu je povjerilo 

radno tijelo Vijeća, odnosno da mu osigura 

dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili 

predmete koji su na dnevnom redu sjednice Vijeća 

ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i 

objašnjenja radi potpunijeg rješavanja problema na 

koje nailazi u obavljanju dužnosti vijećnika. 

 U upravi Grada vijećnicima su dostupna 

tehnička i informatička sredstva potrebna za 

obavljanje njihove dužnosti, a osiguravaju se 

tehnički i drugi uvjeti za njihov rad. 

 

b) Klubovi vijećnika i 

međustranačko vijeće 

 

Članak 18. 

 

 U Vijeću se mogu osnovati klubovi 

vijećnika prema stranačkoj pripadnosti te klub 

nezavisnih vijećnika. Vijećnik može biti član samo 

jednog kluba. Klub mora imati najmanje tri člana. 

 Klubovi vijećnika obvezni su o svom 

osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća te 

priložiti svoja pravila rada i podatke o članovima. 

 Prostorne i druge tehničke uvjete za rad 

(prostoriju za sjednice, prijepis, umnožavanje, 

dostavu materijala i dr.) klubovima će osigurati 

uprava Grada. 

 Predsjednik kluba vijećnika, u pogledu 

prava i obveza, ima status predsjednika radnog 

tijela. 

Članak 19. 

 

 Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja 

zajedničkih osnovnih stavova, unapređivanje rada 

te razvijanje drugih oblika međustranačke suradnje 

i aktivnosti članova u Vijeću se može osnovati 

međustranačko vijeće. 

 Pravilima koje donosi Vijeće utvrđuje se 

ustrojstvo, zadaci i način rada te prava i dužnosti 

članova međustranačkog vijeća. 

 Prostor, sredstva i druge uvjete za rad 

međustranačkog vijeća osigurava Vijeće – uprava 

Grada. 

Članak 20. 

 

 Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, 

koji su kao tajni određeni u suglasju s pozitivnim 

propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja 

dužnosti vijećnika. 

 

 

c) Vijećnička pitanja 

 

1. Pisana vijećnička pitanja 

predsjedniku Vijeća i 

predsjednicima 

radnih tijela, gradonačelniku 

i pročelnicima Upravnih 

odjela 

 

Članak 21. 

 

 Vijećnici mogu postavljati vijećnička 

pitanja predsjedniku Vijeća i predsjednicima radnih 

tijela, gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika 

i pojedinim pročelnicima o stanju u području za koja 

su odgovorni, te o izvršavanju pojedinih odluka i 

drugih akata. 

 Vijećnička pitanja mogu se postavljati 

pisano putem predsjednika Vijeća, a vijećnik je 

dužan navesti kome upućuje pitanje. 

 Vijećničko pitanje dostavlja se prije 

održavanja sjednice, kako bi se pokušalo odgovoriti 

na isto u aktualnom satu koji je na početku dnevnog 

reda. 

 U prvom dijelu točke „Aktualni sat“ bit će 

izlaganje gradonačelnika ili zamjenika 

gradonačelnika o aktualnostima u gradu i daju se 

odgovori na pisana pitanja vijećnika. 

 Aktualni sat u pravilu traje do jednog sata. 

 

Članak 22. 

 

 Predsjednik Vijeća, predsjednik radnog 

tijela, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili 

pročelnik kome je upućeno pitanje, dužan je 

odgovoriti na postavljeno pitanje u roku od 15 dana 
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od dana kada je pitanje dostavljeno, odnosno 

pojedinom članu kome je upućeno. 

 Ako se ne može dati odgovor u roku iz 

stavka 1. ovog članka, dužni su putem predsjednika 

Vijeća obavijestiti vijećnika i navesti razloge zbog 

kojih nisu u mogućnosti odgovoriti u predviđenom 

roku na vijećničko pitanje. 

 

Članak 23. 

 

 Pitanja koja vijećnici postavljaju, kao i 

odgovori na ta pitanja, moraju biti jasni, precizni i 

kratki, a mogu ukazati na prijedlog mogućih mjera 

koje se odnose na postavljeno pitanje. 

 

Članak 24. 

 

 Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u 

skladu s odredbama ovog Poslovnika. 

 Ako smatra da postavljeno pitanje nije u 

skladu s odredbama Poslovnika, predsjednik Vijeća 

će upozoriti vijećnika na to i pozvati ga da svoje 

pitanje uskladi s tim odredbama. 

 Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s 

odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća 

neće to pitanje uputiti pročelniku i o tome će 

obavijestiti vijećnika. 

 

Članak 25. 

 

 Gradonačelnik, odnosno zamjenici 

gradonačelnika i pročelnici dostavljaju pisani 

odgovor vijećniku na vijećničko pitanje putem 

predsjednika Vijeća.   

Predsjednik Vijeća dostavlja odgovor 

vijećniku i ostalim vijećnicima po primitku 

odgovora od strane osobe kojoj je pitanje upućeno. 

 

Članak 26. 

 

 Predsjednik Vijeća i  zamjenici, odnosno 

pojedini član kojemu je postavljeno vijećničko 

pitanje, može odbiti odgovor na postavljeno pitanje, 

ako se pitanje ne odnosi na njihov rad ili na poslove 

iz njihove nadležnosti. 

 

 

 

Članak 27. 

 

 Ako se ne odgovori na vijećničko pitanje u 

roku iz ovog Poslovnika, a rok za odgovor nije 

produžen, predsjednik Vijeća će o tome obavijestiti 

gradonačelnika i zahtijevati da se u roku od osam 

dana dostavi odgovor. 

 

Članak 28. 

 

 Nakon primljenog odgovora vijećnik može 

postaviti pisano ili usmeno na samoj sjednici (ako je 

to moguće) dopunsko pitanje. 

 

2.  Usmena vijećnička pitanja 

gradonačelniku 

 

 

Članak 29. 

 

 Usmena pitanja gradonačelniku ili 

Upravnim odjelima Grada Daruvara postavljaju se 

u okviru točke dnevnog reda „Aktualni sat“ koji se 

održava na početku sjednice. 

 U točki dnevnog reda „Aktualni sat“ u 

pravilu prisustvuju gradonačelnik, zamjenici 

gradonačelnika uz pročelnike i izvjestitelje 

službenike Upravnih odjela Grada Daruvara. 

 Pitanja moraju biti kratka i jasno 

formulirana i u pravilu takva da se na njih može 

odgovoriti odmah bez pripreme. Vijećnik ima pravo 

postaviti najviše dva pitanja. 

 Nakon dobivenog odgovora vijećnik može 

iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko 

pitanje. 

 Postavljanje usmenog pitanja ne može 

trajati duže od dvije minute. 

 Redoslijed za postavljanje pitanja određuje 

se prema redoslijedu upisa u knjigu nazočnih 

vijećnika na sjednici i upisom napomene da želi 

postaviti vijećničko pitanje. 

 Na pitanja upućena gradonačelniku 

odgovara gradonačelnik ili zamjenik 

gradonačelnika. Na pitanja upućena iz domene 

Upravnih odjela odgovara pročelnik, odnosno 

službenik. 

 Odgovor u pravilu traje dvije minute, a 

iznimno četiri minute. 

 

         V.  USTROJSTVO GRADSKOG VIJEĆA 

 

1. Predsjednik, 

potpredsjednici i 

predsjedništvo Vijeća 

 

Članak 30.   
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 Vijeće ima predsjednika i  dva 

potpredsjednika, od kojih se jedan potpredsjednik 

bira na prijedlog predstavničke većine, a drugi na 

prijedlog predstavničke manjine u Vijeću. 

 Ako predstavnička manjina ne predloži 

vijećnika za drugog potpredsjednika,  ili predloženi 

vijećnik odbije kandidaturu, predstavnička većina 

može podnijeti prijedlog za drugog potpredsjednika 

iz redova vijećnika predstavničke većine. 

 

Članak 31. 

 

 Predsjednik Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Vijeće, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani 

postupak, 

- saziva, predsjedava i održava 

red na sjednicama Vijeća, 

- predlaže dnevni red sjednice 

Vijeća, 

- brine se o postupku donošenja 

akata, 

- brine o suradnji Vijeća s 

vijećima drugih gradova i 

općina i skupština županija, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- objavljuje rezultate glasovanja 

Vijeća, 

- potpisuje akte koje donosi 

Vijeće, 

- dostavlja opće akte na nadzor 

nadležnim tijelima, 

- brine o zaštiti prava vijećnika i 

ispunjavanju dužnosti 

vijećnika, 

- pokreće inicijative za 

razmatranje i raspravu o 

pojedinim pitanjima iz 

djelokruga Vijeća, 

- obavlja i druge poslove 

određene zakonom, Statutom i 

ovim Poslovnikom. 

 

Članak 32. 

 

 Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu 

predsjedniku Vijeća, te obavljaju poslove iz njegova 

djelokruga na koje ih on ovlasti. 

 U slučaju odsutnosti predsjednika Vijeća ili 

kad je spriječen da obavlja predsjedničku dužnost, 

zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojeg 

odredi predsjednik Vijeća. 

 Ukoliko predsjednik Vijeća nije odredio 

koji ga od potpredsjednika zamjenjuje, zamjenjuje 

ga potpredsjednik iz reda predstavničke većine  u 

Vijeću. 

 Ako je i potpredsjednik iz prethodnog 

stavka ovog članka odsutan, zamjenjuje ga drugi 

potpredsjednik. 

 Za vrijeme zamjenjivanja predsjednika 

Vijeća potpredsjednik odnosno predsjedatelj ima 

sva prava i dužnosti predsjednika. 

 U slučaju odsutnosti predsjednika i oba 

potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedatelju 

većinom glasova nazočnih na sjednici Vijeća. 

 

 2.     Razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća povodom 

                           podnošenja prijedloga 

ovlaštenih predlagatelja 

 

Članak 33. 

 

 Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu 

se razriješiti dužnosti prije isteka mandata na 

temelju podnijetog prijedloga Povjerenstva za izbor 

i imenovanja i/ili najmanje 1/3 članova Vijeća. 

 Kada prijedlog podnosi najmanje 1/3 

članova Vijeća, prijedlog mora biti potvrđen 

njihovim potpisima. 

 Prijedlog se dostavlja predsjedniku Vijeća u 

pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje. 

 Predsjednik odnosno potpredsjednici Vijeća 

imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u 

roku 8 dana od dana dostave  prijedloga. 

 Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog 

uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća, koja se  mora 

održati najkasnije u roku od 30 dana od dana 

zaprimanja prijedloga. 

 Odluka o razrješenju predsjednika i 

potpredsjednika, na temelju podnijetog prijedloga iz 

stavka 1. ovog članka, donosi se većinom glasova 

svih članova Vijeća. 

 Predsjedniku i potpredsjednicima prava na 

temelju obavljanja dužnosti prestaju danom 

stupanja na snagu odluke Vijeća  o razrješenju 

dužnosti 

 

Članak 34. 

 

 Ako Vijeće razriješi predsjednika, a na istoj 

sjednici ne izabere novog, njegova prava i obveze 

preuzimaju potpredsjednici, sukladno odredbama 

ovog Poslovnika koje utvrđuju zamjenjivanje 

predsjednika Vijeća. 
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 Ako Vijeće razriješi istovremeno 

predsjednika i potpredsjednike, a na istoj sjednici ne 

izabere nove, dužno je na istoj sjednici na kojoj 

donosi odluku o razrješenju, odrediti predsjedatelja 

Vijeća do izbora novog predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća. 

 

 

 3.         Prestanak obavljanja dužnosti 

predsjednika i potpredsjednika 

                            te ostalih dužnosnika Vijeća 

povodom ostavke 

 

Članak 35. 

 

 Predsjedniku i potpredsjednicima te ostalim 

dužnosnicima Vijeća prava na temelju obavljanja 

dužnosti prestaju prije  isteka mandata povodom 

podnijete ostavke. 

 Dužnosti navedene u stavku 1. povodom 

podnijete ostavke prestaju danom kada  

predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja 

ostavke, a najkasnije tridesetog dana  od dana 

podnošenja ostavke. 

 U slučaju da predsjednik i potpredsjednici 

Vijeća istovremeno podnesu ostavku, Vijeće je 

dužno nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka 

odnosno na istoj sjednici na kojoj donosi odluku o 

utvrđivanju činjenice podnijete ostavke, većinom 

glasova nazočnih vijećnika na sjednici odrediti 

predsjedatelja Vijeća do izbora novog predsjednika 

i potpredsjednika Vijeća. 

Članak 36. 

 

 Predsjednik i potpredsjednici Vijeća te 

predsjednici klubova vijećnika čine Predsjedništvo 

Vijeća. 

Članak 37. 

 

 Na poziv predsjednika Vijeća u radu 

Predsjedništva sudjeluju pročelnici upravnih odjela. 

 Predsjednik Vijeća na sjednicu 

Predsjedništva može pozvati predsjednike radnih 

tijela Vijeća. 

Članak 38. 

 

 Predsjedništvo Vijeća: 

- raspravlja pitanja važna za rad 

Vijeća, 

- predlaže Vijeću na raspravu 

pitanja iz djelokruga Vijeća, 

- odlučuje o upućivanju 

vijećnika na službena 

putovanja u zemlji i 

inozemstvu, 

- određuje sastav privremenih 

delegacija Vijeća prilikom 

posjeta predstavnika vijeća 

drugih gradova, općina, 

županija te raznih državnih 

institucija, 

- određuje predstavnike Vijeća u 

svečanim i drugim prigodama, 

- prihvaća pokroviteljstvo u ime 

Vijeća, 

- obavlja i druge poslove 

značajne za rad Vijeća. 

 Predsjedništvo Vijeća odluke donosi 

većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici 

nazočna većina članova Predsjedništva. 

 Ukoliko su glasovi članova Predsjedništva 

podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Vijeća. 

Članak 39. 

 

Administrativne poslove za  potrebe Vijeća 

obavlja nadležni upravni odjel za 

 opće i pravne poslove. 

 

2. Radna tijela 

 

a) Opće odredbe 

 

 

Članak 40. 

 

 Radna tijela Vijeća su povjerenstva koja se 

imenuju u skladu s ovim Poslovnikom. 

 U radnim tijelima Vijeća raspravlja se o 

općim pitanjima i pripremaju se rasprave i prijedlozi 

za odlučivanje na sjednici Vijeća, te za izvršavanje 

određenih zadaća od interesa za Vijeće. 

Članak 41. 

 

 U radnim tijelima Vijeća raspravlja se o 

prijedlozima i poticajima koji se odnose na 

donošenje odluka i drugih akata iz djelokruga 

Vijeća. 

 Radna tijela Vijeća, nakon provedene 

rasprave, zauzimaju stajališta i o tome izvješćuju 

Vijeće, odnosno utvrđuju prijedloge akata iz svojeg 

djelokruga i predlažu ih Vijeću. 

 

Članak 42. 

 

 Radi rasprave o pojedinim temama Vijeće 

može, uz stalna radna tijela osnovana ovim 
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Poslovnikom, osnivati i privremena radna tijela za 

sva pitanja iz svog djelokruga. 

 Odlukom o osnivanju privremenih radnih 

tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug, 

ovlasti, vrijeme na koje se osnivaju i način rada. 

 

 

 

 

Članak 43. 

 

 Radno tijelo Vijeća ima predsjednika i 

određeni broj članova. 

 Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela 

biraju se među članovima Vijeća tako da sastav 

radnog tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi 

Vijeća. 

 Mandat predsjednika i članova radnog tijela 

traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa 

mirovanja vijećničkog mandata, odnosno do dana 

razrješenja dužnosti na koju je izabran. 

 Predsjednik i članovi ostalih radnih tijela, iz 

članka 37. ovog Poslovnika, mogu pored vijećnika 

biti i druge osobe koje svojim znanjem, vještinama 

i stručnošću mogu pridonijeti uspješnom radu tog 

tijela. 

Članak 44. 

 

 Predsjednik radnog tijela Vijeća usklađuje 

rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih 

tijela, predlaže dnevni red i predsjeda njegovim 

sjednicama. 

 Predsjednik potiče raspravu o pojedinim 

pitanjima i brine se o obavješćivanju članova o 

pitanjima iz djelokruga radnog tijela. 

 Predsjednik surađuje s predsjednikom 

Vijeća, Predsjedništvom Vijeća i predsjednicima 

drugih radnih tijela Vijeća. 

 Predsjednik se brine o provođenju 

zaključaka radnog tijela i obavlja i druge poslove 

određene ovim Poslovnikom. 

 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti 

predsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda 

član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti 

predsjednik radnog tijela. 

 

Članak 45. 

 

 Sjednicu radnog tijela Vijeća saziva 

predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati 

najkasnije u roku od pet dana na osnovi zaključka 

Vijeća ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili trećina 

članova radnog tijela, uz navođenje tema koje treba 

razmotriti na sjednici. 

 Ako predsjednik radnog tijela ne sazove 

sjednicu kad je to obvezan učiniti, sjednicu radnog 

tijela sazvat će predsjednik Vijeća. 

 

Članak 46. 

 

 Radno tijelo Vijeća može zauzimati 

stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici 

prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke se 

donose većinom glasova nazočnih članova. 

Članak 47. 

 

 Radna tijela Vijeća raspravljaju o temama iz 

svog djelokruga na vlastiti poticaj, a obvezna su 

raspraviti svako pitanje iz svog djelokruga koje im 

uputi na raspravu ili za koje to traži predsjednik ili 

Predsjedništvo Vijeća, član Vijeća, a također mogu 

raspraviti predstavke i prijedloge građana 

podnesene Vijeću ili radnom tijelu. 

 U slučaju predstavke ili prijedloga građana 

radno tijelo je dužno najkasnije u roku od dva 

mjeseca izvijestiti podnositelja o ishodu. 

 Svako radno tijelo iz svog djelokruga može 

predložiti Vijeću donošenje odluke iz nadležnosti 

Vijeća. 

 

Članak 48. 

 

 Radno tijelo Vijeća obvezno je o svom 

mišljenju izvijestiti Vijeće. Radno tijelo može 

izvijestiti o stajalištima manjine svojih članova, kad 

mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga za 

rješavanje pojedinog pitanja. 

 Kad podnosi izvješća ili prijedlog Vijeću, 

radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema 

zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na 

zahtjev Vijeća, na sjednici obrazložiti stajališta ili 

prijedlog radnog tijela. 

 Izvjestitelj se na sjednici izjašnjava u ime 

radnog tijela Vijeća o pitanjima u svezi s izvješćem, 

odnosno stajalištem ili prijedlogom radnog tijela, ali 

ne može izmijeniti stajalište ili prijedlog radnog 

tijela ili odustati od njega, ako za to nije ovlašten od 

radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o 

kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili 

zauzelo stajalište. 

 Ako se takvo pitanje pojavi u raspravi, 

izvjestitelj može tražiti da se odgodi rasprava o 

njemu dok ga radno tijelo ne raspravi. Rasprava o 

takvom pitanju odgodit će se i ako Vijeće zatraži da 
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radno tijelo da o njemu svoje mišljenje, odnosno 

zauzme stajalište. 

 

Članak 49. 

 

 Radno tijelo Vijeća ima pravo tražiti od 

gradonačelnika i Gradske uprave odgovarajuće 

obavijesti i druge podatke koji su mu potrebni za 

rad, a kojima ova tijela raspolažu ili su ih u svom 

djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati. 

 

 

 

Članak 50. 

 

 Radno tijelo Vijeća može na sjednici 

pozivati znanstvene, stručne i javne djelatnike i 

druge osobe radi pribavljanja mišljenja o pitanjima 

o kojima se raspravlja na sjednici. 

 

Članak 51. 

 

 Sjednici radnog tijela Vijeća treba biti 

nazočan pročelnik kada se na sjednici razmatra 

prijedlog ili mišljenje Upravnog odjela. 

 Predsjednik radnog tijela obvezan je osobu 

iz stavka 1. ovog članka izvijestiti o mjestu i 

vremenu održavanja sjednice. 

 Pročelnik ima pravo na sjednici radnog 

tijela sudjelovati u raspravi. 

 Radno tijelo može odlučiti da će o 

pojedinom pitanju provesti raspravu bez nazočnosti 

osobe iz stavka 1. ovog članka i o tome obvezno 

izvijestiti gradonačelnika i Vijeće. 

 

b) Posebne odredbe 

 

Članak 52. 

 

 Za proučavanje i razmatranje pojedinih 

pitanja, te pripremu i podnošenje odgovarajućih 

prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike 

i praćenja izvršavanja odluka i općih akata 

Gradskog vijeća za koordinaciju u rješavanju 

pojedinih pitanja za proučavanje i raspravljanje i 

drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, te za 

izvršavanje zadataka i poslova od interesa za 

Gradsko vijeće, Gradsko vijeće osniva svoja radna 

tijela. 

 Radna tijela razmatraju prijedloge općih i 

pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće, te o 

njima podnose Gradskom vijeću svoje stajalište i 

prijedloge, podnose amandmane te utvrđuju 

prijedloge akata koje donosi Gradsko vijeće kada su 

za to ovlaštena. 

 

Članak 53. 

 

 Stalna radna tijela Vijeća su: 

- Mandatno povjerenstvo, 

- Povjerenstvo za financije i 

proračun, 

- Povjerenstvo za Statut i 

Poslovnik, 

- Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja, 

- Povjerenstvo za mjesnu 

samoupravu, 

- Povjerenstvo za dodjelu javnih 

priznanja, 

- Povjerenstvo za predstavke i 

žalbe, 

- Povjerenstvo za odnose sa 

nacionalnim manjinama. 

 

Članak 54. 

 

 Stalna radna tijela iz članka 50. kao i ostala 

koja se imenuju po Vijeću mogu brojiti najmanje 3 

do 5 članova. 

 Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela su 

članovi vijeća. 

 

 

1. Mandatno povjerenstvo 

 

Članak 55. 

 

 Mandatno povjerenstvo: 

- podnosi izvješće o provedenim 

izborima za članove Gradskog 

vijeća, 

- podnosi Vijeću izvješće o 

prestanku i mirovanju mandata 

vijećnika kada se ispune 

zakonski uvjeti, 

- podnosi izvješće Vijeću o 

ispunjenju zakonskih uvjeta za 

početak vijećničkog mandata 

zamjenika vijećnika, 

- obavlja i druge poslove 

utvrđene zakonom, Statutom i 

Poslovnikom. 
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2. Povjerenstvo za financije i 

proračun 

 

Članak 56. 

 

 Povjerenstvo za financije i proračun 

raspravlja i predlaže mišljenje Vijeću o pitanjima iz 

djelokruga Vijeća, a odnose se na: 

- donošenje Gradskog proračuna, 

- zaduženja Grada, 

- financiranje javnih potreba, 

- financiranje mjesne 

samouprave, 

- godišnja, polugodišnja i ostala 

financijska izvješća, 

- financijsko poslovanje tvrtki i 

ustanova u vlasništvu Grada, 

- ostala pitanja iz djelokruga 

financija. 

 

3. Povjerenstvo za Statut i 

Poslovnik 

 

Članak 57. 

 

 Povjerenstvo za Statut i Poslovnik: 

- prati i razmatra provedbu 

Statuta, 

- raspravlja načelna pitanja u 

svezi usuglašavanja odluka 

Vijeća i drugih akata sa 

odredbama Statuta, 

- predlaže prethodno mišljenje 

Vijeću u postupku donošenja i 

promjene Statuta, 

- rješava sporove o djelokrugu 

radnih tijela Vijeća, 

- predlaže donošenje i promjene 

Poslovnika Vijeća, 

- prati provedbu Poslovnika, 

- obavlja i druge poslove 

utvrđene Poslovnikom. 

 Povjerenstvo po potrebi tumači odredbe 

Statuta. 

 

4. Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja 

 

Članak 58. 

 

 Povjerenstvo za izbor i imenovanja: 

- predlaže Vijeću izbor i 

razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća, te 

članove radnih tijela Vijeća, 

- podnosi prijedloge za 

imenovanje i razrješenje drugih 

osoba određenih zakonom, 

ovim Poslovnikom ili Statutom 

Grada Daruvara, 

- predlaže mjerila za utvrđivanje 

primanja i naknadu troškova 

članova radnih tijela Vijeća i 

predstavnika Vijeća 

imenovanih sukladno zakonu 

ili drugim propisom, 

- obavlja i druge poslove 

utvrđene Poslovnikom. 

 

 

5. Povjerenstvo za mjesnu 

samoupravu 

 

Članak 59. 

 

 Povjerenstvo za mjesnu samoupravu 

predlaže mišljenje i daje prijedloge za uvrštavanje u 

dnevni red sjednice Vijeća pitanja koja su u 

djelokrugu Vijeća, a odnose se na: 

- osnivanje mjesnih odbora, 

- preustrojavanje osnovanih 

mjesnih odbora, 

- godišnje planove rada mjesnih 

odbora, 

- financijsko poslovanje mjesnih 

odbora, 

- provođenje izbora za mjesnu 

samoupravu, 

- obavlja i druge poslove 

utvrđene zakonom, Statutom i 

Poslovnikom. 

 

6. Povjerenstvo za dodjelu 

javnih priznanja 

 

Članak 60. 

 

 Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja: 

- objavljuje javni poziv za 

prikupljanje inicijativa za 

dodjelu javnih priznanja, 

- razmatra pristigle inicijative, 

utvrđuje prijedloge za dodjelu 

javnih priznanja koje upućuje 

Gradskom vijeću, 
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- obavlja i druge poslove 

utvrđene Statutom, ovim 

Poslovnikom te odlukama 

Gradskog vijeća. 

 

7. Povjerenstvo za predstavke i 

žalbe 

 

Članak 61. 

 

 Povjerenstvo za predstavke i žalbe: 

- razmatra, ispituje osnovanost i 

poduzima mjere povodom 

predstavki i pritužbi građana, 

- obavlja i druge poslove 

utvrđene Statutom, ovim 

Poslovnikom te odlukama 

Gradskog vijeća. 

 

 

  

8. Povjerenstvo za odnose s 

nacionalnim manjinama 

 

Članak 62. 

 

 Povjerenstvo za odnose s nacionalnim 

manjinama prati i razmatra ostvarivanje prava 

nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom i ostalim 

zakonskim aktima. 

 

Članak 63. 

 

 Gradsko vijeće može osnivati i druga stalna 

radna tijela kada je njihovo osnivanje propisano 

zakonom ili posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 Gradsko vijeće može osnovati povremena 

radna tijela radi razmatranja ili stručne obrade 

pojedinog pitanja ili pripreme prijedloga 

odgovarajućeg akta. 

 Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 

1. i 2. ovog članka koju donosi Gradsko vijeće, 

utvrđuje se sastav, broj članova, djelokrug i način 

rada. 

 

Članak 64. 

 

 Radna tijela biraju se u pravilu na mandatno 

razdoblje, a odlukom o osnivanju može biti određen 

i kraći rok. 

 Svi članovi radnih tijela mogu biti 

razriješeni i prije isteka vremena na koje su 

imenovani, zbog prestanka mandata, osobnih 

razloga i u drugim slučajevima. 

 

Članak 65. 

 

 Radna tijela rade na sjednicama. 

 O radu tijela vodi se zapisnik. 

 Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, 

predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje 

akte radnog tijela. 

 Radno tijelo može održati sjednicu ako je 

istoj nazočna većina članova, a odlučuje javnim 

glasovanjem većinom nazočnih članova. 

 Ako je predsjednik radnog tijela spriječen 

ili odsutan, zamjenjuje ga član kojeg odredi 

predsjednik radnog tijela. 

 Ako predsjednik radnog tijela ne odredi 

člana koji ga zamjenjuje za vrijeme njegove 

spriječenosti/odsutnosti, zamjenjuje ga član kojeg 

odredi radno tijelo. 

 

 

Članak 66. 

 

 Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik 

prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 8 dana 

kad to zatraži Gradsko vijeće ili 2 člana radnog 

tijela. 

  Ukoliko ne sazove sjednicu, sazvat 

će je predsjednik Gradskog vijeća. 

 

 

Članak 67. 

 

 Radna tijela podnose Gradskom vijeću 

izvješće o svom radu, kada to Gradsko vijeće 

zatraži. 

 

          VI . ODNOS GRADSKOG VIJEĆA, 

GRADONAČELNIKA I GRADSKE UPRAVE 

 

Članak 68. 

 

 Gradonačelnik i zamjenici prisustvuju 

sjednicama Gradskog vijeća. 

 

Članak 69. 

 

 Gradonačelnik određuje izvjestitelja za 

točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu 

uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća. 
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Članak 70. 

 

 Vijeće može raspravljati o pitanjima što se 

odnose na rad gradonačelnika, a osobito u svezi 

njegove odgovornosti za provođenje odluka koje je 

donijelo Vijeće te odgovornosti za stanje u 

pojedinom području kao i za izvršenje odluka i 

drugih akata Vijeća te usmjeravanje i usklađivanje 

rada Gradske uprave. 

 Rasprava o tim pitanjima može se pokrenuti 

povodom odluke ili drugog akta i drugih pitanja što 

su u djelokrugu Vijeća. 

 

Članak 71. 

 

 Izvjestitelj, nazočan na sjednicama 

Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, 

sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta 

gradonačelnika, daje obavijesti i stručna 

objašnjenja, te obavještava gradonačelnika o 

stajalištima i mišljenjima Gradskog vijeća odnosno 

radnih tijela. 

 Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni 

izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo može, 

smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, 

raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 

 

Članak 72. 

 

 Poziv i materijali za sjednicu Gradskog 

vijeća upućuju se vijećnicima, gradonačelniku, 

zamjenicima gradonačelnika i izvjestiteljima 

najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice. 

 Poziv i materijali za sjednicu radnog tijela 

Gradskog vijeća upučuju se članovima      u pravilu 

5 dana prije održavanja sjednice radnog tijela, a iz 

opravdanih razloga najkasnije 2 dana prije 

održavanja sjednice. 

  

Članak 73. 

 

 Pročelnici upravnih odjela Grada Daruvara 

imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu na sjednici 

Vijeća, iako nisu njihovi članovi, kad se raspravlja 

o prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz 

djelokruga tijela Gradske uprave kojim rukovode i 

kad se raspravlja o drugim pitanjima koja su od 

interesa iz djelokruga tog tijela. 

 

Članak 74. 

 

 Način i postupak opoziva gradonačelnika 

propisan je zakonom i Statutom Grada Daruvara. 

 

          VII. PODNOŠENJA IZVJEŠĆA 

GRADONAČELNIKA 

 

Članak 75. 

 

 Gradonačelnik ponosi izvješće o svom radu  

u skladu s odredbama Statuta Grada Daruvara i to 

najmanje dva puta godišnje. 

Članak 76. 

 

 Prijedlog za traženje izvješća od 

gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog 

djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika. 

 Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i 

mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 

donošenje zaključka o traženju izvješća 

gradonačelnika. U prijedlogu mora biti jasno 

postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o 

kojem se traži izvješće. 

 

Članak 77. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća stavlja 

prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve 

iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava 

nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što 

protekne 30 dana od dana primitka. 

 

Članak 78. 

 

 Predstavnik vijećnika koji su podnijeli 

prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici 

Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

 Gradonačelnik ima pravo na sjednici 

usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. 

 

Članak 79. 

 

 Rasprava o izvješću gradonačelnika 

Gradskog vijeća može završiti utvrđivanjem 

stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenje 

izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim 

se od gradonačelnika traži izvršavanje općih akata 

Gradskog vijeća. 

 

Članak 80. 

 

 Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za 

traženje izvješća gradonačelnika mogu prijedlog 

povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 

 Ako prijedlog za traženje izvješća 

gradonačelnika nije usvojen, prijedlog za traženje 
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izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se 

ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci 

od dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak 

kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od 

gradonačelnika. 

 

         VIII.  AKTI VIJEĆA 

 

Članak 81. 

 

 Vijeće u ostvarivanju svojih prava i 

dužnosti obavlja Ustavom, zakonom i Statutom 

utvrđene poslove i u svezi s tim donosi Statut, 

Poslovnik, proračun, odluke, planove, preporuke, 

zaključke i druge opće akte. 

          Vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne 

akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 

pojedinačnim stvarima. 

 Akte iz stavka 1. ovoga članka potpisuje 

predsjednik Gradskog vijeća. 

 

Članak 82. 

 

 Odlukom se uređuje društveni i drugi odnos 

važan za građane, pravne osobe i udruge građana, 

utvrđuju se njihova prava i dužnosti odnosno druga 

pitanja od općeg interesa za Grad kada je to 

propisano zakonom ili Statutom.   

 Preporukom Vijeće izražava mišljenje o 

pojedinim pitanjima od općeg interesa, načinima 

rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost 

pojedinih pitanja koja se odnose na promjenu 

Ustava, zakona i drugih akata što ih donosi Vijeće, 

izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i 

međusobne suradnje s drugim gradovima u 

pitanjima od zajedničkog interesa, te predlaže način 

i mjere koje bi se trebale poduzimati radi rješavanja 

pojedinih pitanja. 

 

Članak 83. 

 

 Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava 

mišljenje i utvrđuju obveze gradonačelnika i 

Gradske uprave u pripremanju prijedloga akata i 

mjerama za primjenu odluka Vijeća. 

 Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 

djelokruga Vijeća i njegovih radnih tijela. 

 

Članak 84. 

 

 Radna tijela Vijeća donose zaključke, 

preporuke i rješenja a potpisuje ih predsjednik 

radnog tijela. 

Članak 85. 

 

 Na izvornike odluka i drugih akata 

Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća. 

 Pod izvornikom odluka odnosno drugih 

akata Gradskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst 

odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na 

sjednici Gradskog vijeća. 

 Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u 

pismohrani Grada. 

 

Članak 86. 

 

 Svi akti Vijeća i gradonačelnika te rješenja 

o izboru, odnosno imenovanju i  razrješenju 

vijećnika i  drugih osoba objavljuju se u 

«Službenom glasniku Grada Daruvara». 

 Zaključkom Vijeća može se odlučiti da se u 

«Službenom glasniku Grada  Daruvara» objave i 

drugi akti. 

 O objavljivanju akata Vijeća brine se 

pročelnik upravnog odjela nadležnog  za  opće i 

pravne poslove. 

 Pročelnik iz stavka 3. ovoga članka na 

prijedlog predsjednika Vijeća daje na  osnovi 

izvornika akta Vijeća ispravke pogrešaka u 

objavljenom tekstu tog akta. 

          IX. POSTUPAK ZA DONOŠENJE 

ODLUKA I DRUGIH AKATA 

 

a) Pokretanje postupka 

 

Članak 87. 

 

 Postupak za donošenje odluka odnosno 

drugih akata pokreće se dostavom prijedloga 

odluke, odnosno drugog akta, predsjedniku Vijeća. 

 

Članak 88. 

 

 Svaki vijećnik, radno tijelo Vijeća i 

predsjednik Vijeća imaju pravo predlagati 

donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti 

Vijeća. 

 

Članak 89. 

 

 Inicijativu za donošenje odluka i drugih 

akata Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te 

Gradska uprava. 

 

b) Prijedlog za donošenje odluke 
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Članak 90. 

 

 Prijedlog za donošenje odluke mora 

sadržavati pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu 

stanja koje treba urediti odlukom, ocjenu potrebnih 

sredstava za provođenje odluke i tekst prijedloga 

odluke s obrazloženjem. 

 

 

c) Podnošenje prijedloga za 

donošenje odluke 

 

Članak 91. 

 

 Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom 

odluke podnosi se predsjedniku Vijeća. 

 Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt 

odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća. 

 Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom 

odluke uputit će predsjednik Vijeća na mišljenje i 

gradonačelniku, ako on nije predlagač. 

 

d) Razmatranje prijedloga 

odluke u radnim tijelima 

 

 

 

Članak 92. 

 

 Prijedlog razmatra radno tijelo u čijem 

djelokrugu su pitanja koja se utvrđuju odlukom, a 

prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici 

Vijeća. 

 Radno tijelo se izjašnjava o svim 

elementima prijedloga odluke, a Povjerenstvo za 

Statut i Poslovnik posebno i o zakonskim i 

statutarnim osnovama odluke. 

 

Članak 93. 

 

 Kad razmotri prijedlog odluke, nadležno 

radno tijelo podnosi izvješće Vijeću sa stavovima, 

prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom 

njegovog razmatranja. 

 Izvješće radnog tijela upućuje se 

predsjedniku Vijeća, koji ga dostavlja predlagatelju 

odluke, predsjednicima drugih radnih tijela, svim 

vijećnicima i gradonačelniku. 

 

e) Rasprava o prijedlogu odluke 

na sjednici Vijeća 

 

Članak 94. 

 

 O prijedlogu za donošenje odluke raspravit 

će Vijeće najkasnije u roku od mjesec dana od 

podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća. 

 

Članak 95. 

 

 Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću 

obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu 

o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih 

tijela, raspravu o podnesenim amandmanima te 

odlučivanje o amandmanima i donošenje odluke. 

 

Članak 96. 

 

 Predlagatelj odluke, odnosno njegov 

predstavnik može na početku rasprave podnijeti 

usmeno uvodno izlaganje i kratko dopunsko 

obrazloženje prijedloga. 

 Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ 

u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 

mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim 

amandmanima i izrečenim mišljenjima i 

primjedbama. 

 Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku 

rasprave o odluci i kada iste nije predlagatelj. 

 Ista prava ima i izvjestitelj nadležnog 

radnog tijela te Povjerenstva za Statut i Poslovnik. 

Članak 97. 

 

 Tijekom rasprave o prijedlogu odluke 

raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama 

odnosno odjeljcima, a ako se na sjednici tako odluči 

i po člancima. Tijekom rasprave odlučuje se i o 

podnesenim amandmanima. 

 Nakon provedene rasprave i odlučivanja o 

amandmanima odlučuje se o donošenju odluke. 

 

  f) Amandmani 
 

Članak 98. 

 

 Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga 

odluke podnosi se pisano u obliku amandmana, uz 

obrazloženje. 

 

Članak 99. 

 

 Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća  

koji ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, 

predlagatelju odluke, gradonačelniku i kad on nije 

predlagatelj, nadležnom radnom tijelu i 

Povjerenstvu za Statut i Poslovnik. 
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Članak 100. 

 

 Iznimno, ako se većina vijećnika s tim složi, 

vijećnik može podnijeti amandman na prijedlog 

odluke i na sjednici u tijeku rasprave. Takav 

amandman podnosi se pisano uz obrazloženje. 

 Predlagatelj odluke i gradonačelnik mogu 

podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave. 

 Podneseni amandmani prema odredbama 

ovog članka, moraju se umnožiti, te prije rasprave i 

odlučivanja o njima podijeliti vijećnicima. 

 

Članak 101. 

 

 O amandmanima se izjašnjava predlagatelj 

i gradonačelnik, neovisno da li je isti predlagatelj ili 

ne. 

 Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu 

usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno 

prije glasovanja o pojedinim ili svim 

amandmanima. 

 

 

 

 

Članak 102. 

 

 Amandman koji je podnesen u roku postaje 

sastavnim dijelom odluke i o njemu se odvojeno ne 

glasuje ako ga je podnio predlagatelj odluke ili ako 

se predlagatelj odluke s njime suglasio. 

Članak 103. 

 

 O amandmanima se glasuje prema 

redoslijedu članaka prijedloga odluke na koje se 

odnose. 

 Ako je na jedan članak prijedloga odluke 

podneseno više amandmana, najprije se glasuje o 

amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 

rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim 

amandmanima. 

 Ukoliko se ne mogu primijeniti kriteriji iz 

stavka 1. i 2. ovog članka, o amandmanima se 

glasuje prema redoslijedu podnošenja. 

 

 

          X. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM 

POSTUPKU 

 

 

 

 

Članak 104. 

 

 Iznimno, akt se može donijeti po hitnom 

postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani 

razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u 

određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za 

Grad. 

 Uz prijedlog akta da se akt donese po 

hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako 

prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu 

podršku od 1/3 vijećnika, ili prijedlog podnosi 

gradonačelnik. 

 Prijedlog za donošenje akta po hitnom 

postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća 

najkasnije dan prije održavanja sjednice Gradskog 

vijeća. 

 Predsjednik Gradskog Vijeća bez odlaganja 

upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 

postupku vijećnicima, te gradonačelniku, ako on 

nije predlagatelj. 

 

Članak 105. 

 

 Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom 

postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 

opravdanosti razloga za hitan postupak i 

uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se 

raspravlja i odlučuje o aktu. 

 

 

Članak 106. 

 

 Na predloženi akt koji se donosi po hitnom 

postupku mogu se podnositi amandmani do 

zaključenja rasprave. 

 O postupku s amandmanima iz stavka 1. 

ovog članka primjenjuju se odredbe ovog 

Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji 

se donose u redovnom postupku. 

 

 

 XI. DONOŠENJE  PRORAČUNA I 

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  

PRORAČUNA GRADA 

 

 

Članak 107. 

 

 Prijedlog proračuna, projekciju proračuna 

za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna Grada podnosi 

gradonačelnik na način i u rokovima propisanim 

zakonom. 
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Članak 108. 

 

 Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna donose se većinom glasova svih 

vijećnika. 

 

          XII. POSLOVNI RED NA SJEDNICI 
 

a) Sazivanje sjednice 

 

Članak 109. 

 

 Sjednicu saziva predsjednik Vijeća na 

temelju zaključka Vijeća ili na vlastitu inicijativu. 

 Predsjednik Vijeća je dužan sazvati 

sjednicu Vijeća kad to traži, navodeći razloge sa 

sazivanje, najmanje jedna trećina vijećnika, radno 

tijelo Vijeća ili gradonačelnik, u roku od 15 dana od 

dana primitka zahtjeva. 

 

Članak 110. 

 

 Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima 

elektroničkim putem u pravilu 8 dana prije 

održavanja sjednice, a ako postoje opravdani 

razlozi, koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti 

kraći, ali ne kraći od 3 dana. 

 Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog 

reda, svi spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog 

reda i zapisnik o radu s prethodne sjednice. 

 

 

Članak 111. 

 

 Kad se o nekom pitanju raspravlja bez 

prisutnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne 

mora se dostavljati u pismenom obliku. 

 O održavanju sjednica Vijeća bez 

prisutnosti javnosti odlučuje Predsjedništvo Vijeća. 

 Prije prelaska na razmatranje pitanja iz 

prethodnog stavka, predsjednik Vijeća pozvat će 

osobe, čija prisutnost nije potrebna, da napuste 

dvoranu, a zatim će članove Vijeća obavijestiti o 

razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti 

javnosti. 

 

 

b) Dnevni red 

 

Članak 112. 

 

 Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku 

sjednice. 

 Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu 

prijedlog dnevnog reda. 

 Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog 

dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća što 

su mu ih u rokovima i na način predviđen 

Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji. 

 Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog 

dnevnog reda unio prijedlog što ga je predložio 

ovlašteni predlagatelj u roku i na način predviđen 

Poslovnikom, a predlagatelj  ostane pri svom 

prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje bez rasprave. 

 Ako ovlašteni predlagatelj podnese pisani  

prijedlog za sjednicu nakon sazivanja sjednice, a 

prije početka sjednice, predsjednik Vijeća odnosno 

predsjedatelj može dati takav prijedlog na dopunu 

dnevnog reda, o čemu vijećnici odlučuju bez 

rasprave. 

 Ako  predsjednik odnosno predsjedatelj 

Vijeća prijedlog iz prethodnog stavka ne predloži za 

dopunu dnevnog reda, a predlagatelj ostane pri 

svom prijedlogu, može predložiti vijećnicima da se 

bez rasprave odluči o dopuni dnevnog reda s 

njegovim prijedlogom. 

 Odredbe stavka 5. i 6. ovog članka ne 

primjenjuju se na odredbe članka 33. ovog 

Poslovnika. 

 O prijedlogu dnevnog reda glasuje se „za“ 

ili „protiv“ većinom glasova prisutnih članova 

Vijeća. 

 

c) Predsjedanje i tijek sjednice 

 

 

Članak 113. 

 

 Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik 

Vijeća, a kada je on odsutan ili spriječen na dan kad 

je sjednica sazvana ili u njezinu tijeku, sjednici 

predsjeda po njegovoj ovlasti jedan od 

potpredsjednika Vijeća. 

 Ukoliko predsjednik Vijeća nije odredio tko 

u njegovoj odsutnosti predsjeda sjednici, sjednici 

predsjedava potpredsjednik iz reda stranke koja ima 

većinu u Vijeću. 

 Ako su i potpredsjednici odsutni ili 

spriječeni, Vijeću predsjeda predsjedatelj kojeg 

izabere Vijeće. 

 Do izbora predsjedatelja sjednici Vijeća 

predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste 

koja je dobila najviše glasova. 
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Članak 114. 

 

 Nakon otvaranja sjednice, predsjednik 

Vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s radom 

sjednice i obavještava o drugim prethodnim 

pitanjima. 

 Predsjednik Vijeća obavještava vijećnike o 

broju nazočnih vijećnika sjednici, te o tome koji su 

ga vijećnici obavijestili da su spriječeni. 

 Ako predsjedatelj na početku sjednice 

utvrdi da nije prisutan natpolovičan broj vijećnika, 

odgađa sjednicu za određeni dan i sat. 

 Sjednicu će predsjedatelj prekinuti i 

odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema 

više natpolovičnog broja prisutnih vijećnika. 

 O prekidu i odgodi sjednice iz stavka 3. i 4. 

odlučuje se bez rasprave, o čemu se izvješćuju samo 

odsutni članovi. 

 

 

Članak 115. 

 

 Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na 

zapisnik prethodne sjednice. 

 O osnovanosti primjedbi na zapisnik 

odlučuje se na sjednici bez rasprave. 

 Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se 

unijeti odgovarajuće izmjene. 

 Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, 

odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s 

prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim. 

 

Članak 116. 

 

 Poslije usvajanja zapisnika prelazi se na 

raspravu o pojedinim temama i to redom koji je 

utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu. 

 Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog 

dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih 

vijećnika. 

 U raspravi o temama utvrđenim dnevnim 

redom svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici 

klubova vijećnika, a u redoslijedu govornika imaju 

prednost. 

 Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio 

nazočan u vijećnici kada je pozvan, gubi pravo 

govoriti o predmetu iz dnevnog reda za koji se 

prijavio. 

 

Članak 117. 

 

 Na sjednici se o svakom predmetu iz 

utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim 

odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno 

da se odlučuje bez rasprave. 

 

Članak 118. 

 

 U radu sjednice, kao gosti, mogu 

prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik 

Vijeća. 

 Na sjednici može održati govor i strani 

državljanin kao gost, na poziv predsjednika Vijeća. 

Članak 119. 

 

 Nitko ne može govoriti na sjednici prije 

nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća. 

 Prijave za govor primaju se čim se otvori 

rasprava i mogu se prijavljivati tijekom rasprave, 

sve do zaključenja rasprave. U raspravi se govori, u 

pravilu, s govornice. S mjesta se može govoriti 

samo ako to zadovoljavaju tehnički uvjeti da 

govornika svi čuju i da njegove riječi mogu biti 

zabilježene. Govornika može opomenuti na red ili 

prekinuti u govoru samo predsjedatelj Vijeća. 

 Predsjedatelj Vijeća brine se da govornik ne 

bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

 

Članak 120. 

 

 Predsjedatelj Vijeća daje vijećnicima riječ 

po redoslijedu kojim su se prijavili. 

 Vijećniku koji želi govoriti o povredi 

Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda 

predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor 

toga vijećnika ne može trajati dulje od dvije minute. 

 Predsjedatelj je dužan poslije iznijetog 

prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika, 

odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije 

zadovoljan danim objašnjenjem, o tom se odlučuje 

na sjednici bez rasprave. 

 Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio 

navod za koji drži da je netočno izložen i koji bi bio 

povod nesporazuma ili koji zahtjeva objašnjenje, 

predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor 

onoga koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru 

mora ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a 

njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute. 

 

Članak 121. 

 

 Govornik može govoriti samo o temi o 

kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom 

redu. 
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 Ako se govornik udalji od predmeta 

dnevnog reda, predsjedatelj će ga opomenuti da se 

drži dnevnog reda. 

 Ako se govornik i poslije drugog poziva ne 

drži teme dnevnog reda, predsjedatelj Vijeća će mu 

oduzeti riječ. 

Članak 122. 

 

 Na sjednici se može odlučiti da govornik o 

istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se 

odrediti i vrijeme trajanja govora. 

 Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti 

najduže pet minuta, a predstavnik Kluba vijećnika 

deset minuta. Iznimno, zbog važnosti teme Vijeće 

može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i 

duže. 

 Nakon što završe svoj govor svi vijećnici 

koji su se prijavili za govor u skladu sa  stavkom 2. 

ovog članka, mogu ponovno zatražiti riječ, i tada 

mogu govoriti još najviše dvije minute, neovisno o 

tome jesu li ranije govorili o toj temi. 

 

Članak 123. 

 

 Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih 

razloga Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i 

zakaže nastavak za određeni dan i sat o čemu se 

pisano izvješćuju samo odsutni vijećnici. 

 O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje 

se bez rasprave. 

 

Članak 124. 

   

 Predsjedatelj Vijeća zaključuje raspravu 

kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika. 

 Kad se završi rad po svim točkama 

utvrđenog dnevnog reda sjednice, predsjednik 

Vijeća zaključuje sjednicu. 

 

 

d) Odlučivanje 

 

Članak 125. 

 

 Za donošenje odluke na sjednici Vijeća 

potrebna je nazočnost većine vijećnika. 

 Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se 

brojanjem ili prozivanjem vijećnika. 

 Nazočnost vijećnika mora se utvrditi: 

- na početku sjednice, 

- kada predsjedatelj tijekom 

sjednice utvrdi da nije nazočan 

dovoljan broj vijećnika, 

- kada to zatraži najmanje pet 

vijećnika. 

 

Članak 126. 

 

 Gradsko vijeće donosi akte većinom danih 

glasova, ukoliko je na sjednici Vijeća nazočna 

većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom 

Grada ili ovim Poslovnikom nije drugačije 

određeno. 

 Većinom glasova svih vijećnika Vijeće 

donosi sljedeće akte: 

- Statut Grada, 

- Poslovnik Gradskog vijeća, 

- Proračun, 

- Odluku o izvršenju proračuna, 

- Odluku o privremenom 

financiranju, 

- Odluku o izboru i razrješenju 

predsjednika i prvog i drugog 

potpredsjednika Vijeća, 

- Odluku o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina Grada 

Daruvara čija pojedinačna 

vrijednost prelazi 0,5% iznosa 

prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina, 

- Odluku o promjeni granice 

Grada Daruvara, 

- Odluku o raspisivanju 

referenduma za opoziv 

gradonačelnika i njegovih 

zamjenika koji su izabrani 

zajedno s njim, 

- Odluku o raspisivanju 

referenduma o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga 

utvrđenih Statutom Grada 

Daruvara. 

 

Članak 127. 

 

 Glasovanje na sjednici je javno, osim ako 

ovim Poslovnikom nije određeno da se glasuje 

tajno. 

 Javno glasovanje provodi se u pravilu 

dizanjem ruke i poimeničnim glasovanjem. 

 Poimenično glasovanje provodi se kada to 

zatraži klub vijećnika ili predlagatelj. 
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 Glasovanje dizanjem ruke provodi se na 

način da predsjedatelj Vijeća prvo poziva vijećnike 

da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim tko je 

„protiv“ prijedloga, odnosno je li se tko suzdržao od 

glasovanja. 

             Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se 

„za“ ili „protiv“. 

 Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, 

ako se prilikom glasovanja o amandmanu za 

njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice 

nazočnih vijećnika, predsjedatelj Vijeća može 

odmah konstatirati da je amandman odbijen. 

 Poimenično glasovanje provodi se tako da 

se svaki prozvani vijećnik ustane i izgovara „za“ ili 

„protiv“ prijedloga, odnosno „suzdržan“. 

 Vijećnike proziva i glasove prebrojava 

pročelnik upravnog odjela za opće i pravne poslove. 

 Predsjedatelj Vijeća objavljuje rezultate 

glasovanja. 

 

Članak 128. 

 

 Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod 

izbora, odnosno imenovanja u slučaju kada je broj 

predloženih kandidata veći od broja koji se bira, 

odnosno imenuje. 

 Na prijedlog najmanje pet vijećnika Vijeće 

može se javnim glasovanjem odlučiti da se javno 

glasuje i u slučajevima iz prethodnog stavka, a 

najprije se glasuje o prijedlogu koji je podnijelo 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, a nakon toga o 

drugim prijedlozima prema abecednom redu 

prezimena kandidata. 

 

Članak 129. 

 

 Tajno glasovanje provodi se glasačkim 

listićima. 

 Glasački listići su iste veličine, boje i oblika 

i ovjereni su pečatom Vijeća. Na glasačkom listiću 

prezimena kandidata navedena su abecednim 

redom. 

 Glasačke listiće priprema pročelnik 

upravnog odjela za opće i pravne poslove. 

 

Članak 130. 

 

 Predsjedatelju Vijeća kod tajnog glasovanja 

uz nadležnog pročelnika pomažu i dva vijećnika od 

kojih je jedan iz predstavničke većine, a drugi iz 

predstavničke manjine, koji ne mogu biti kandidati 

o kojima se tajno glasuje. 

 Kada je predsjednik i/ili potpredsjednik/ci 

Vijeća jedan od kandidata za izbor, a glasovanje je 

tajno, sjednicom Vijeća na toj točki dnevnog reda 

predsjeda potpredsjednik odnosno prvi izabrani član 

s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, 

a ako je i on kandidat, sjednicom predsjeda 

predsjedatelj kojeg izaberu nazočni  vijećnici 

većinom glasova. 

 

Članak 131. 

 

 Vijećnik može glasovati samo jednim 

glasačkim listićem, i to osobno. 

 Vijećnik glasuje tako da na glasačkom 

listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za 

koga se glasuje. 

 Glasački listić na kojem je zaokružen redni 

broj ispred imena većeg broja kandidata od broja 

koji se bira, smatra se nevažećim. 

 Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, 

kao i listić na kojem su dopisana nova imena, 

odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se 

ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate 

vijećnik glasovao. 

Članak 132. 

 

 Rezultati glasovanja utvrđuju se na osnovi 

predanih glasačkih listića. 

 Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik 

Vijeća u nazočnosti vijećnika koji su mu pomagali 

kod glasovanja. 

Članak 133. 

 

 Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate 

izbora i imenovanja na istoj sjednici na kojoj je  

provedeno tajno glasovanje. 

 Predsjedatelj Vijeća objavljuje koliko je 

vijećnika od ukupnog broja vijećnika primilo 

glasačke listiće, koliko je vijećnika ukupno 

glasovalo, koliko je bilo nevažećih listića, te koliko 

je vijećnika glasalo za izbor, odnosno imenovanje 

pojedinog kandidata. 

 Iza toga predsjedatelj Vijeća proglašava 

koji su kandidati izabrani ili imenovani. 

 

e) Održavanje reda i stegovne 

mjere 

 

Članak 134. 

 

 Red na sjednici osigurava predsjedatelj 

Vijeća. 
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Članak 135. 

 

 Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj 

vijećniku može izreći stegovne mjere. 

 Stegovne mjere su: 

- opomena, 

- opomena s oduzimanjem riječi, 

- opomena s oduzimanjem riječi 

i isključenjem sa sjednice za 

vrijeme rasprave i odlučivanja 

o pojedinoj točki dnevnog reda, 

- udaljavanje sa sjednice. 

 

Članak 136. 

 

 Opomena se izriče vijećniku koji na 

sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili 

na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika. 

 Vijećnik je počinio stegovni istup iz stavka 

1. ovog članka ako: 

- se u svom govoru ne drži 

predmeta o kojem se raspravlja, 

- govori, a nije dobio odobrenje 

predsjedatelja Vijeća, 

- svojim upadicama ili na drugi 

način ometa govornika, 

- se javi za ispravak netočnog 

navoda ili zbog ukazivanja na 

povredu Poslovnika, a započne 

govoriti o drugoj temi za koju 

nije dobio riječ, 

- omalovažava ili vrijeđa 

predsjedatelja Vijeća ili druge 

vijećnike, 

- svojim vladanjem odstupa od 

općih pravila vladanja u Vijeću, 

- na drugi način remeti red na 

sjednici. 

 

Članak 137. 

 

 Opomena s oduzimanjem riječi izriče se 

vijećniku koji se u svom govoru i nakon što mu je 

izrečena opomena, ne drži predmeta o kojem se 

raspravlja. 

 Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se 

vijećniku i kada svojim govorom na grublji način 

vrijeđa predsjedatelja Vijeća ili vijećnike, odnosno 

ako svojim govorom teže narušava ugled Vijeća i 

vijećnika. 

 

 

 

Članak 138. 

 

 Iznimno, vijećniku koji je svojim 

ponašanjem opisanim u članku 134. stavku 2. 

narušio red na sjednici, može se uz mjeru 

oduzimanja riječi izreći i mjera udaljenja sa sjednice 

za vrijeme rasprave i odlučivanja o točki dnevnog 

reda tijekom koje je remetio red na sjednici. 

Članak 139. 

 

 Vijećniku se izriče stegovna mjera 

udaljavanja sa sjednice Vijeća kada je svojim 

vladanjem toliko narušio red i prekršio odredbe 

ovog Poslovnika o redu na sjednicu da je daljnje 

održavanje sjednice dovedeno u pitanje. Stegovna 

mjera stupa na snagu trenutkom izricanja. 

 Za vrijeme dok traje mjera udaljenja sa 

sjednice, vijećnik ne može sudjelovati niti u radu 

radnih tijela. 

 Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz 

stavka 1. ovog članka ne udalji sa sjednice, 

predsjedatelj Vijeća će prekinuti sjednicu dok se 

vijećnik ne udalji iz vijećnice. 

 Nakon izricanja stegovne mjere isključenja 

ili udaljenja vijećnika sa sjednice predsjedatelj 

Vijeća će odrediti stanku kako bi vijećnik kojemu je 

stegovna mjera izrečena imao vremena uložiti 

prigovor na istu. 

 

Članak 140. 

 

 Protiv stegovne mjere isključivanja sa 

sjednice i udaljavanja sa sjednice Vijeća vijećnik 

ima pravo prigovora. 

 Prigovor na mjeru isključivanja i 

udaljavanja sa sjednice podnosi se Vijeću odmah 

nakon izricanja mjere. O prigovoru vijećnika Vijeće 

će odlučiti na istoj sjednici. 

 Odluku o prigovoru Vijeće donosi većinom 

glasova nazočnih vijećnika, bez rasprave, time da 

pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio 

prigovor. 

 

Članak 141. 

 

 Vijeće može po prigovoru: 

- potvrditi izrečenu stegovnu 

mjeru, 

- ukinuti stegovnu mjeru. 
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Članak 142. 

 

 Opomena s oduzimanjem riječi, opomena s 

oduzimanjem riječi i udaljavanjem sa sjednice za 

vrijeme raspravljanja i odlučivanja o pojedinoj točki 

dnevnog reda, kao i konačna stegovna mjera 

udaljenja sa sjednice Vijeća, osim u zapisniku 

sjednice, vodi se za razdoblje jednog saziva Vijeća 

u posebnoj evidenciji. 

 Evidenciju izrečenih stegovnih mjera iz 

stavka 1. ovog članka vodi pročelnik upravnog 

odjela za opće i pravne poslove. 

 

Članak 143. 

 

 Predsjedatelj Vijeća može naložiti da se iz 

vijećnice udalji svaki slušatelj koji narušava red. 

Ako je red narušen, predsjedatelj Vijeća može 

naložiti da se udalje svi slušatelji iz vijećnice. 

 

          XIII. ZAPISNICI 

 

Članak 144. 

 

 O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

 Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o 

povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom 

predmetu isključena javnost, vodi se odvojeni 

zapisnik. 

 

Članak 145. 

 

 Zapisnik obvezno sadrži vrijeme i mjesto 

održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime 

predsjednika odnosno predsjedatelja, imena 

prisutnih vijećnika s posebnom napomenom za one 

koji su svoj izostanak opravdali, imena ostalih 

sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s 

nazivom pitanja o kojima se raspravljalo i 

odlučivalo, imena govornika sa sažetim prikazom 

njihovog izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim 

pitanjima, te naziv svih odluka i drugih akata 

donesenih na sjednici. 

 Sastavni dio zapisnika su i izglasovani 

tekstovi odluka i drugih akata. 

 Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik 

Vijeća i zapisničar. 

 Izvornik zapisnika sa sjednica Vijeća čuva 

pročelnik upravnog odjela za opće i pravne poslove. 

Članak 146. 

 

 Sjednice Vijeća u pravilu se tonski snimaju. 

 Pročelnik upravnog odjela za opće i pravne 

poslove je dužan omogućiti vijećnicima na njihov 

zahtjev, uvid u prijepis tonske snimke sjednice. 

 Vijećnici i ostali koji su govorili na sjednici 

Vijeća mogu redigirati svoje izlaganje bez unošenja 

bitnih izmjena u tekst govora. 

 O dvojbi o osnovanosti zahtjeva za 

ispravkom u zapisnik odlučuje se na sjednici bez 

rasprave. 

 

          XIV.  JAVNOST RADA 

 

Članak 147. 

 

 Rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

je javan. Gradsko vijeće o svom radu obavještava 

javnost putem javnih glasila i drugih sredstava 

javnog priopćavanja. 

 Izvjestitelji sredstava priopćavanja imaju 

pravo pratiti rad Gradskog vijeća i njegovih radnih 

tijela. 

 Predstavnicima sredstava priopćavanja 

dostavlja se poziv za sjednicu Gradskog vijeća sa 

materijalima. 

 Građani i najviše tri predstavnika 

zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo 

prisustvovati  sjednicama Gradskog vijeća i 

njegovih radnih tijela. 

 Građani i pravne osobe, dužni su pismeno 

najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih 

predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih 

radnih tijela, najkasnije tri dana prije održavanja 

sjednice. Građani su dužni navesti broj osobne 

iskaznice, a pravne osobe su dužne navesti imena i 

prezimena osoba koje će biti nazočne na sjednici sa 

brojem osobne iskaznice. 

 Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno 

radnog tijela, može ograničiti broj građana koji 

prisustvuju sjednici, zbog prostornih uvjeta i 

održavanja reda na sjednici. 

 

 

 

 

 

Članak 148. 

 

 Akti Vijeća mogu se u cijelosti objaviti u 

sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebna 

publikacija. 

 Radi izvješćivanja vijećnika i javnosti o 

svom radu Gradsko vijeće izdaje službeno glasilo 

pod nazivom „Službeni glasnik Grada Daruvara“. 
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Članak 149. 

 

 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 

dokumenti i materijali koji u skladu s posebnim 

propisima nose oznaku tajnosti. 

 Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je 

saznao na sjednici, a imaju karakter povjerljivosti 

naveden u stavku 1. ovog članka. 

 

Članak 150. 

 

 Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja 

imaju pravo pratiti rad Vijeća i njegovih radnih tijela 

i izvještavati javnost o njihovom radu. 

 Dužnost je izvjestitelja tiska i drugih 

sredstava javnog priopćavanja da iznose točne 

podatke o temama koje se razmatraju na Vijeću. 

 Radi pružanja pomoći i stvaranju povoljnih 

uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika 

javnog priopćavanja, osigurava im se pravovremena 

dostava materijala i uvjeta za praćenje rada sjednica 

Vijeća i njegovih radnih tijela. 

Članak 151. 

 

 Radi što potpunijeg i točnijeg 

obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i 

radnih tijela može se dati službeno priopćenje za 

tisak i druga sredstva javnog priopćavanja. 

 Konferencija za tisak održava se prema 

odluci predsjednika ili Predsjedništva Vijeća, te na 

temelju odluke Vijeća. Tiskovnu konferenciju može 

održati i radno tijelo na temelju odluke radnog tijela 

ili predsjednika radnog tijela. Tiskovnu 

konferenciju može održati i klub vijećnika. 

 

         XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Članak 152. 

 

 Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika 

prestaje važiti Poslovnik  Gradskog vijeća Grada 

Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 

6/09 i 1/13 – izmjene i dopune te pročišćeni tekst). 

 

Članak 153. 

 

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana 

nakon objave u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 

                                        Potpredsjednik 

                                      Gradskog vijeća 

                            Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 

 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, 

povodom ukazane potrebe izmjene i dopune 

postojećeg ili donošenja novog Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Daruvara, održalo je četiri 

sjednice (dana 16. lipnja,  07. rujna, 01. listopada  i 

28. listopada 2015) i izradilo  konačni prijedlog 

novog Poslovnika, koji se dostavio potpredsjedniku 

Gradskog vijeća Grada Daruvara radi stavljanja 

istog u dnevni red za prvu iduću sjednicu. Nakon 

održane 3. sjednice Povjerenstva svim vijećnicima 

je dostavljen prijedlog Poslovnika  da se o istom u 

roku 15 dana od primitka pisano očituju (mišljenja, 

primjedbe, daljnji prijedlozi). Na prijedlog se 

pisano očitovao samo potpredsjednik Gradskog 

vijeća Marijan Fila, s prijedlogom da se isprave 

tehničke pogreške i dopuni stavak 2. članka 130. 

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik održalo je 4. 

sjednicu 28. 10. 2015. g. i prihvatilo pisani prijedlog 

vijećnika M. File.    

 Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 

41. sjednici održanoj  28. veljače 2013. g. donijelo 

je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Daruvara. 

 Između ostalih odredbi, Vijeće je dopunilo 

Poslovnik člankom 104. a., kojim se određuju uvjeti 

i način održavanja telefonskih sjednica.             

 Ministarstvo uprave, nakon saznanja da 

većina lokalnih samouprava provodi telefonske 

sjednice, dalo je pisano očitovanje kako smatra da 

je održavanje sjednica predstavničkog tijela  

telefonskim putem u suprotnosti s odredbama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), jer iz članka 

37. stavka 4. navedenog Zakona proizlazi da se  

sjednice predstavničkog tijela  mogu sazivati  i 

elektroničkim putem, ali ne i  održavati na takav 

način. 

  Shodno tumačenju nadležnog ministarstva, 

predlaže se odnosno neophodno je brisanje članka 

104. a. iz Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Daruvara. 

 Ukazala se potreba donošenja novog 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Daruvara, jer je 

sada važeći akt ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/09 i 1/13) potrebno  izmijeniti ili 

dopuniti, ne samo zbog nezakonitosti odredbe 104. 

a, već i  radi tehničkih  neispravnosti (članak 1., 3., 

5., 7.,  11., 12., 13., 14., 17., 19., 21., 29., 30., 62. - 

sada 65., 70. - sada 72.,  97.- sada 99., 110. - sada 
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112.,  120.-sada 122., 125.-sada 127., 144.-sada 

146., 149.-sada 151.) odnosno daljnje nezakonitosti 

pojedinih odredbi (npr. čl. 65. - gradonačelnik i 

zamjenici nisu odgovorni Vijeću te nisu dužni pred 

Vijećem davati prisegu na obavljanje dužnosti, već 

im dužnost počinje donošenjem deklaratornog akta 

o izboru), traženja većine vijećnika za produženje 

roka za dostavu poziva i materijala za sjednice 

Gradskog vijeća, prijedloga potpredsjednika 

Gradskog vijeća  te drugih prijedloga od strane 

ovlaštenih predlagatelja. 

 Nadalje, ovim prijedlogom Poslovnika  

određuju se  uvjeti i način izbora predsjednika i 

potpredsjednika te uvjeti, način i rokovi u 

postupcima razrješenja predsjednika i 

potpredsjednika Vijeća povodom podnošenja 

prijedloga ovlaštenih predlagatelja ( članak 33.i 34. 

prijedloga novog Poslovnika) te razrješenja 

predsjednika i potpredsjednika Vijeća povodom 

ostavke (članak  35. prijedloga novog Poslovnika). 

                                                                                                                     
                                                  Pročelnica 

                            Olga Šimon Danek, mag. iur. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 335-01/15-01/1 

URBROJ: 2111/01-01-15-1 

Daruvar, 19. studeni 2015. 

 

Na temelju članka 9. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 

85/15) i članka 42. Statuta Grada Daruvara 

(«Službeni glasnik» Grada Daruvara, broj 1/13) 

Gradsko vijeće Grada Daruvara na 22. sjednici 

održanoj 19. studenog 2015. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 

na području Grada Daruvara 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme 

ugostiteljskih objekata, mjerila za raniji završetak 

radnog vremena i za drugačiji raspored radnog 

vremena, te prostori na kojima mogu biti 

ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 

nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na 

klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za 

pružanje ugostiteljskih usluga na području Grada 

Daruvara. 

 

Članak 2. 

 

Utvrđuje se da ugostiteljski objekti iz 

skupine „Hoteli“ te skupine „Kampovi i druge vrste 

ugostiteljskih objekata za smještaj“, sukladno 

zakonskoj odredbi obavezno rade od 0.00 do 24.00  

sata svaki dan, a ostali ugostiteljski objekti mogu 

raditi: 

- iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ od 

6.00 do 24.00 sata, 

- iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju 

uvjete za rad noću sukladno posebnim 

propisima, samo  

u zatvorenim prostorima od 21.00 do 6.00 

sati, 

- iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se 

nalaze izvan naseljenih područja od 0.00 do 

24.00 sata, 

- na autobusnom kolodvoru i sl. u 

radnom vremenu objekta u kojem se 

nalaze. 

 

Članak 3. 

 

 Gradsko vijeće Grada Daruvara propisuje 

da ugostiteljski objekti mogu raditi: 

- iz skupine „Objekti jednostavnih 

usluga“ od 6.00 do 24.00 sata, 

- iz skupine „Catering usluga“ od 0.00 do 

24.00 sata, 

 

Članak 4. 

 

Lokacija izvan naseljenih područja grada u 

smislu članka 2. podstavka 3. smatra se područje u 

Daruvaru, Petrov vrh (Planinarski dom „Petrov 

vrh“). 

 

Članak 5. 

 

 Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ 

(restorani, gostionice, zdravljak, zalogajnica, 

pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekti 

brze prehrane) i „Barovi“ (kavana, caffe bar, 

pivnica, buffet, krčma, konoba, noćni klub, noćni 

bar, disko bar, disko klub) mogu raditi petkom i 

subotom, te u dane uoči praznika i blagdana, do (2) 

dva sata duže od zakonom propisanog. 
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Članak 6. 

 

 Gradonačelnik Grada Daruvara pojedinim 

ugostiteljskim objektima može po službenoj 

dužnosti rješenjem odrediti raniji završetak radnog 

vremena i to do dva sata ranije od radnog vremena 

propisanog člankom 2. podstavcima 2. i 3. i 

člankom 3. podstavkom 1. ove Odluke, i to: 

- u kojima dolazi do remećenja javnog reda i 

mira, po službenim podacima nadležne 

policijske postaje (dva puta u tijeku godine) 

- u kojima je u nadležnoj inspekciji 

ustanovljeno višekratno prekoračenje 

propisanog radnog vremena  (dva puta u 

tijeku godine). 

 

Članak 7. 

 

 Gradonačelnik Grada Daruvara može na 

zahtjev ugostitelja za pojedini ugostiteljski objekt, 

rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od 

propisanog člankom 2. ove Odluke, radi 

organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove 

Godine, svadbi, maturalnih zabava i sl. događanja). 

Za ugostiteljske objekte iz članka 1. 

podstavka 1. ove Odluke, za vrijeme održavanja 

manifestacija, sportskih događanja, glazbenih 

festivala i slično, Gradonačelnik Grada Daruvara 

odlukom može odrediti drugačije radno vrijeme. 

 

Članak 8.  

 

 Rješenje o produženju ili skraćenju radnog 

vremena obavezno se dostavlja podnositelju 

zahtjeva, Policijskoj postaji Daruvar i nadležnoj 

inspekciji Ministarstva turizma.  

 

Članak 9. 

 

 Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu 

u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim 

odnosno neradnim danima, kao i o radnom vremenu 

određenom rješenjem, te pridržavati se istaknutog 

radnog vremena. 

 Ugostiteljski objekt mora se po isteku 

propisanog radnog vremena odmah zatvoriti, a 

zatečeni gosti mogu se u objektu zadržati najduže 

pola sata nakon njegova zatvaranja kojom prilikom 

ne smiju biti usluživani.  

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u 

ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti 

istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog 

objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na 

vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti 

radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i 

istog se radnog vremena pridržavati. 

 

Članak 10. 

 

 Ugostiteljski objekti u poslovnim 

prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost 

(prodavaonica, tržnica, benzinska postaja i sl.) 

mogu poslovati po radnom vremenu koje je 

propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog 

vremena propisanog člankom 2. i 3. ove Odluke.  

 

Članak 11.  

 

 Jednostavne ugostiteljske usluge mogu se 

pružati u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i 

sličnim napravama, opremljenim za pružanje 

ugostiteljskih usluga na slijedećim prostorima:  

- na udaljenosti od najmanje 100 m od 

postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, 

zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru 

u kojem se obavlja druga djelatnost, osim u slučaju 

održavanja manifestacija, sajmova, prigodnih 

priredbi i sl., 

- na izletištima, turističko-rekreacijskim 

područjima,  

- na gradskim ulicama i trgovima, za vrijeme 

gradskih manifestacija,  

- na prostorima na kojima se održavaju 

sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, 

sportske i druge manifestacije i sl., samo za vrijeme 

njihova trajanja.  

 Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz 

stavka 1. ovog članka za vrijeme trajanja kulturnih, 

sportskih i drugih događanja i manifestacija jednako 

je radnom vremenu trajanja istih.  

 Mjesta na kojima se mogu pružati usluge iz 

st. 1. ovog članka na javnim površinama određuje 

Upravni odjel nadležan za komunalne poslove.  

 

 

Članak 12. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Pravilnik o radu i radnom vremenu u 

ugostiteljskim objektima („Službeni glasnik“ Grada 

Daruvara broj 1/07 i 3/12). 

 

Članak 13. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u «Službenom glasniku» Grada 

Daruvara. 
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                                        Potpredsjednik 

                                      Gradskog vijeća 

                            Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 373-05/2003-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-15-1 

Daruvar, 19. studeni 2015. g.  

 

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 

69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 42. statuta 

Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara 

1/13) Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 22. 

sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine 

donijelo je 

                            O D L U K U 

o III. izmjenama i dopunama Odluke o visini 

spomeničke rente Grada Daruvara 

Članak 1.  

          U Odluci o visini spomeničke rente Grada 

Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 

9/04, 8/10 i 11/10), u članku 4. stavak 2. mijenja se 

i glasi: 

          „ Spomenička renta iz stavka 1. ovog članka 

iznosi 1,00 kunu mjesečno po četvornom metru 

korisne površine poslovnog prostora, osim iz 

područja financijskog posredovanja, za koje 

djelatnosti visina spomeničke rente iznosi mjesečno 

4,00 kune po četvornom metru korisne površine.“ 

Članak 2. 

          Sve ostale odredbe Odluke o visini 

spomeničke rente Grada Daruvara koje se ovom 

Odlukom ne dopunjuju i ne mijenjaju ostaju i dalje 

na snazi.  

Članak 3. 

          Ova Odluka stupa na snagu s danom 

01.01.2016. godine, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Daruvara“.  

                                       Potpredsjednik 

                                      Gradskog vijeća 

                            Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-05/11-01/8 

URBROJ: 2111/01-01-15-1 

Daruvar, 19. studeni 2015. godine 

 

          Na temelju članka  23. Stavka 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 42. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara 1/13) Gradsko vijeće Grada Daruvara na 

svojoj 22. sjednici održanoj  19. studenog 2015. 

godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o II. izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

 

          U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni 

glasnik Grada Daruvara "3/11 i 3/12),  članak 12. 

mijenja se i glasi:   

            

           „Obzirom na mjerila propisana člankom 9. 

ove Odluke, sukladno Odluci o zonama na području 

Grada Daruvara, utvrđuje se pet zona, koje se 

određuju kako slijedi: 

 

          I.   ZONA 

     Trg kralja Tomislava, Trg kralja P. 

Krešimira IV, ul. A. M. Reljkovića, 

Kupališna ul., ul. F. Kršinića, 

Šetalište I. Meštrovića, Julijev park, 

Park grofa A. Jankovića, ul. V. 

Nazora, ul. A. Mihanovića, 

Kolodvorska ul., ul. P. Svačića, ul. J. 

Knytla, ul. M. Gupca od kbr. 1 do 

zaključno s  kbr. 25 i od kbr. 2. do 
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zaključno s  kbr. 34, ul. K. 

Frankopana do željezničke pruge 

(kbr. 2, 4 i 6), ul. S. Radića zaključno 

s kbr. 47 i zaključno s kbr. 44, ul.   J. 

Jelačića zaključno s kbr. 23 i kbr.  

24, ul. P. Preradovića zaključno s 

kbr. 27 A i zaključno s kbr. 34, ul. P. 

Zrinskog od kbr. 2 do zaključno s 

kbr. 14,  ul. T. G. Masaryka 

zaključno s kbr. 21, ul. I. Gundulića 

zaključno s kbr. 7 i kbr. 34, ul. F. 

Kuhača zaključno s kbr. 17 i kbr. 18. 

 

          II.   ZONA 

      Ul. M. Gupca od kbr 27 do zaključno 

s kbr. 81 i od kbr. 36 do zaključno 

kbr. 88, ul  K. Frankopana  od kbr. 1 

do kbr. 37 ( kbr. 37 u III zoni) i od 

kbr. 12 do zaključno s kbr. 82, ul. 

Vinogradska cesta do zaključno s 

kbr. 41 i do zaključno s kbr. 56, ul. 

S. Radića od kbr. 49 do zaključno s 

kbr. 77 i od kbr. 46 do zaključno s 

kbr. 60, ul. P. Zrinskog od kbr. 1 do 

zaključno s kbr. 17 i od  kbr. 16 do 

zaključno s kbr. 30 (bivša vojarna), 

ul. P. Preradovića od kbr. 29 do 

zaključno s kbr. 81 i od kbr. 36 do 

zaključno s kbr. 100, ul. J. Jelačića 

od kbr. 25 do zaključno s kbr. 81 i od 

kbr. 24 do zaključno s kbr. 66, ul. T. 

G. Masaryka od kbr. 23 do zaključno 

s kbr. 63 i od kbr. 2 do zaključno s 

kbr. 42, ul. I. Gundulića od kbr. 9 do 

zaključno s kbr. 41 i od kbr. 36 do 

zaključno s kbr. 70, ul. F. Kuhača od 

kbr. 19 do  zgrade Samostana i od 

kbr.  20 do zaključno s kbr. 24, ul. 

Samostanski prilaz , ul. Lj. Gaja, ul. 

I. Mažuranića, ul. L. Ružičke, ul. J. 

Račića, ul. A. Starčevića, ul. J. 

Kozarca, ul. P. Štefanovića od kbr. 1 

do zaključno s kbr. 9 i od kbr. 2 do 

zaključno s kbr. 8, ul. S. Strahimira 

Kranjčevića, ul. A. Kačića-Miošića, 

ul. D. Domjanića, ul. L. Botića, ul. 

N. Tesle do granice s k. o. Vrbovac, 

tj. zaključno s kbr. 33 B i zaključno 

s kbr. 70, ul. Daruvarskog odreda, ul. 

R. Boškovića, ul. P. Petrovića 

Njegoša, ul. A. Hebranga, ul. Lj. 

Posavskog, ul. Češke brigade, ul. 

Poljane, ul. Njivice, ul. I. Zajca, ul. 

J. J.  Strossmayera, ul. V. Lisinskog, 

ul. I. G. Kovačića, Trg B. Nelipića, 

ul. F. Buriana, ul. Slavik, Cvjetna ul., 

Rimljanska ul., ul. Podborje do 

Strme ulice.     

 

 

          III.   ZONA 

      Ul. M. Gupca od kbr. 83 do kraja 

(zaključno s kbr. 169) i od kbr. 90 do 

kraja (zaključno s kbr. 166), ul. S. 

Raškaj, ul. K. Frankopana od kbr. 37 

do kraja (kbr. 87 – srušena), i od kbr. 

84 do kraja, ul. Vinogradska cesta od 

kbr. 43 do kraja ( kbr. 79), kbr. 58 ( 

Vinogradska cesta) i Daruvarski 

vinogradi kbr. 2 do zaključno s kbr. 

28, ul. I. Vojnovića, ul. M. Lovraka, 

ul. J. Gotovca, ul. D. Pejačević, ul. 

M. Krleže, ul. M. Marulića, ul. A. G. 

Matoša, ul. K. Racina, ul. D. 

Cesarića, ul. I. Cankara (bez južnog 

dijela), ul. F. Prešerna , Strma ul., ul. 

Podborje od Strme ulice do kraja, ul. 

Vinogradski dol, ul. Toplički dol, 

Mlinska ul. (sa svim odvojcima), ul. 

Žrtava fašizma, Vrbovačka cesta 

(naselje Vrbovac) od kbr. 2 do  

zaključno s kbr. 18, ul. M. Držića, 

Voćarska ul., ul. Dubravka, ul. N. 

Tesle od kbr. 35 do kraja i od kbr. 72 

do kraja, ul. S. Radića od kbr. 81 do 

kraja i od kbr. 62 do kraja, Trg 

branitelja Daruvara, ul. J. Runjanina, 

ul. P. Štefanovića od kbr. 11 do kraja 

i od krb. 10 do kraja, Pakračka ul., 

Livadska ul., Lipička ul., ul. Vrlika, 

ul. P. Zrinskog od kbr. 19 do kraja i 

od kbr. 28 do kraja, ul. P. 

Preradovića od kbr. 83 do kraja i od 

kbr. 102 do kraja,  Zagrebačka ul., ul. 



363 
Godina XX    Broj 6                      Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 

T. Ujevića, ul. E. Kumičića, ul. I. 

Andrića, ul. T. G. Masaryka od kbr.  

67 do kraja i od kbr. 44 do kraja 

(uključujući i dva stambena niza ), 

ul. I. Gundulića od kbr.  43 do kraja 

i od kbr. 72 do kraja, Prvomajska ul., 

ul. F. Kuhača od kbr. 26 do 

zaključno s kč. br. 72 u k.o. Daruvar 

i od kbr. 21 do zaključno s kč. br. 599 

u k.o. Daruvar, ul. G. Viteza, ul. J. 

Jelačića od kbr. 83 do kbr. 89 (kbr. 

89 u IV. zoni) i od kbr. 68 do 

zaključno s kč. br. 640/1 u k.o. 

Daruvar.    

                             

          IV.    ZONA 

    Ul. J. Jelačića od kč. br. 638/7 u k.o. 

Daruvar i od kbr. 89 do kraja, ul. F.    

Kuhača od kč. br. 58/1 k.o. Daruvar 

(obuhvaća kbr 56 na dalje) i od kč. br.      

600/2 u k.o. Daruvar (obuhvaća kbr. 67 

na dalje) do kraja, ul. A. Šenoe, južni   

dio ul. I. Cankara, Donji Daruvar (sve 

ulice), Daruvarski vinogradi od kbr. 1 

do kraja i od kbr. 30 do kraja ( od kbr. 

2 do zaključno s kbr. 28 nalazi se unutar 

III zone) , Vrbovac – sve ulice osim 

dijela ul. Vrbovačka cesta od kbr. 2 do 

zaključno s kbr. 18, koji se nalazi 

unutar III zone, Doljani  ( sve ulice), 

Gornji Daruvar (sve ulice), Ljudevit 

Selo. 

 

     V.   ZONA 

 

                Markovac i Lipovac Majur."  

 

Članak 2. 

 

          Mijenja se članak 13. i glasi: 

         „Komunalna naknada ne plaća se za objekte i 

zemljišta, odnosno nekretnine: 

1. kojima se koristi Hrvatska 

vojska za djelatne potrebe 

obrane (vojarne, vježbališta i 

sl.), 

2. koje se upotrebljavaju za 

djelatnost javnog 

predškolskog, osnovnog i 

srednjeg obrazovanja, muzeja 

kojih je osnivača Republika 

Hrvatska i arhiva, 

3. koje se upotrebljavaju za 

djelatnost vatrogasnih službi, 

4. koje služe vjerskim 

zajednicama za obavljanje 

njihove vjerske i obrazovne 

djelatnosti, 

5. za građevna zemljišta na 

kojima su spomen obilježja, 

spomen područja i masovne 

grobnice, 

6. za humanitarne organizacije, 

7. za nekretnine čije se 

održavanje financira iz 

Proračuna Grada Daruvara. 

 

          Objekti iz stavka 1. od točke 1. do 7. ovog 

članka oslobađaju se plaćanja komunalne naknade 

samo ako se koriste u svrhu za koju je predviđeno 

oslobađanje i pod uvjetom da ih njihovi korisnici ne 

daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na 

privremeno korištenje.“ 

 

Članak 3. 

          Sve ostale odredbe Odluke o komunalnoj 

naknadi koje se ne dopunjuju i ne mijenjaju ovom 

Odlukom ostaju i dalje na snazi. 

 

Članak 4. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu s danom 

01.01.2016. godine, a objavit će se u "Službenom 

glasniku Grada Daruvara".  

 

                                       Potpredsjednik 

                                      Gradskog vijeća 

                            Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 
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KLASA: 415-01/13-01/10 

URBROJ: 2111/01-01-15-2/1 

Daruvar, 19. studenog 2015. 

 

          Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9. Statuta 

Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13), na prijedlog gradonačelnika 

Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na 

svojoj 22. sjednici održanoj 19. studenog 2015. g. 

donijelo je  

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O POREZIMA GRADA 

DARUVARA 

Članak 1. 

          U Odluci o porezima Grada Daruvara (Narodne 

novine br. 3/14) članak 23. mijenja se i glasi:  

 

         „Na korištenja javnih površina plaća se porez 

kako slijedi: 

1. smještaj ogrjevnog drva i uglja 

          - do 15 dana bez naknade 

          - od 15 dana na dalje           2,00 kn/m²/dan 

2. smještaj graditeljskog materijala 

          - do 15 dana bez naknade 

          - od 15 dana na dulje          2,00 kn/m²/dan 

3. smještaj skele za gradnju  

          - do 15 dana bez naknade 

          - od 15 dana na dalje          2,00 kn/m²/dan 

4. zabavne igre, cirkus, luna park          2,00 kn/m²/dan 

5. postavljanje svih ostalih naprava (zamrzivači, 

automati za prodaju pića, sladoleda) i pokretni 

štandovi (knjige, bižuterije, čestitke za prodaju 

suvenira, ukrasa i dr.) 

6. korištenje štanda i kućice 

          - korištenje štanda za vrijeme manifestacija  

            30,00 kn/m²/dan 

          - dovoz i odvoz štanda          99,00 kn 

7. prodaja kestenja i kukuruza 

8. prodaja borova 

9. terase za vršenje ugostiteljske djelatnosti 

          - na otvorenom          1,10 kn/m²/dan 

          - pod tendom          1,30 kn/m²/dan 

          - pod tendom po ljeti – 120 dana    1,30 kn/m²/dan 

          - pod tendom stalno bez ljetnog perioda – 240 

dana           0,30 kn/m²/dan 

10. korištenje javnog prostora za postavljanje 

reklamnog panoa 

      I. reklamni stup – samostojeći   

         - do  1m²          300,00 kn/m²/god 

         - od 1 m² do 5 m²          500,00 kn/m²/god 

         - iznad 5m²         700,00 kn/m²/god 

 

    II. reklamna vitrina (city light)  

         - do 1 m²           400,00 kn/m²/god 

           - od 1m² do 5 m²          800,00 kn/m²/god 

           - iznad 5 m²          1.200,00 kn/m²/god 

 

                    III. reklamni panoi na stupu javne rasvjete  

                        - do 3 m²             450,00 kn/m²/god 

 

                    IV. jumbo plakati          500,00 kn/m²/god 

 

          11. druge privremene uporabe za korištenje 

javnih površina          2,00 kn/m²/dan 

          12. ostale uporabe javne površine za stalno 

(cijelu godinu)           0,07kn/m²/dan 

          13. ostale uporabe javne površine (privremeno)                  

                0,30 kn/m²/dan 

          14. korištenje obilježenog parkirališnog mjesta u 

druge svrhe          100,00 kn/dan 

          15. korištenje javne površine za obuku auto škola             

                600,00 kn godišnje po vozilu 

           16. korištenje javne površine za promotivne 

aktivnosti poslovnih subjekata          1.000,00 kn/dan 

           17. za postavljanje reklame i reklamnih panoa 

bez prethodnog odobrenja, za tekuću godinu u kojoj 

su postavljeni  

          - do 1m²          400,00 kn 

          - 1 – 5m²          800,00 kn 

          - iznad 5 m²         1.100,00 kn 

 

    

Članak 2. 

 

         Članak 24. briše se. 

 

Članak 3.  

 

          Članak 25. briše se. 

 

Članak 4.  
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          Ova Odluka objavit će se u „Narodnim 

novinama“ i Službenom glasniku Grada Daruvara“, 

a stupa na snagu 01. siječnja 2016. g. 

 

                                                   Potpredsjednik 

                                                  Gradskog vijeća 

                                   Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 340-01/12-01/2 

URBROJ: 2111/01-01-15-7 

Daruvar, 19 studeni. 2015.g. 

 

          Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 9. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13), po prijedlogu  

gradonačelnika Grada Daruvara,  Gradsko vijeće 

Grada Daruvara  na svojoj 22. sjednici održanoj 19. 

studenoga 2015. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o  II.  izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim 

cestama 

 

Članak 1. 

 

  U Odluci o nerazvrstanim cestama 

("Službeni glasnik Grada Daruvara" broj 3/12 i 

2/15) mijenja se i dopunjuje "Popis nerazvrstanih 

cesta na području Grada Daruvara" koji čini  

sastavni dio ove Odluke. 

              

Članak 2. 

  

 Sve ostale odredbe Odluke o nerazvrstanim 

cestama i  "Popisa nerazvrstanih cesta na području 

Grada Daruvara" koji čini  sastavni dio ove Odluke., 

koje se ne mijenjaju i ne dopunjuju ovom Odlukom, 

ostaju i dalje na snazi. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 

                                           

                                           Potpredsjednik 

                                           Gradskog vijeća 

                            Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 
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POPIS 
NERAZVRSTANIH 

CESTA NA 
PODRUČJU 

GRADA 
DARUVARA 

   

      

         

Naziv ulice 
Katastarska 

čestica 
Katastarska 

općina 
oznaka zemljišta Vlasnik DUŽINA 

Daruvarski 
vinogradi 

2823 Daruvar PUT VINOGRADI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
2200 

  2673 Donji Daruvar PUT  JAVNO DOBRO - PUTEVI   

Vinogradska 
cesta 

2823 Daruvar PUT VINOGRADI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
650 

52. samostalni 
bataljun 

681/6 Daruvar CESTA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

250 

  681/8 Daruvar ORANICA KANTARI GRAD DARUVAR   

  685/1 Daruvar ORANICA  GRAD DARUVAR   

Domobranska 686/3 Daruvar ORANICA KANTARI GRAD DARUVAR 200 

  686/2 Daruvar ORANICA KANTARI GRAD DARUVAR   

Ive Andrića 693/2 Daruvar 
ORANICA U UL. J. 

JELAČIĆA 
GRAD DARUVAR 200 

  694/10 Daruvar 
CESTA U UL IVE 

ANDRIĆA 
GRAD DARUVAR   

  689/26 Daruvar ORANICA I VOČNJAK 
Kalenski Bogumil, Kalenski 
Vjekoslav,Hlušička Milada 

  

  689/21 Daruvar PUT 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

Ulica Tina 
Ujevića 

695/4 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
420 

  696/1 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  695/18 Daruvar PUT U J. JELAČIĆA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  700/4 Daruvar PUT POLJE 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  692/16 Daruvar PUT POLJE 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  689/21 Daruvar PUT 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  685/3 Daruvar ORANICA GRAD DARUVAR   
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Ulica Eugena 
Kumičića 

685/1 Daruvar ORANICA GRAD DARUVAR 443 

  689/10 Daruvar PUT 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  690/12 Daruvar PUT KANTARI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  705/2 Daruvar PUT U PODKUĆNICI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  715/10 Daruvar PUT U PODKUĆNICI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

Prvomajska 702/5 Daruvar 
ORANICA U 

GUNDULIĆEVOJ 
ULICI 

GRAD DARUVAR 135 

  690/1 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Ružičkova ulica 1085 Daruvar 
PUT U UL. 

MASARYKOVOJ 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
357 

  1113 Daruvar 
PUT U UL. 

RUŽIČKOVOJ 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Mažuranićeva 
ulica 

1153 Daruvar 
PUT U 

MAŽURANIČEVOJ 
UL. 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

585 

  1065 Daruvar 
PUT U 

MAŽURANIČEVOJ 
UL. 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

  1217/1 Daruvar 
PUT U UL. 

MAŽURANIĆEVOJ 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1217/2 Daruvar 
PUT U 

MAŽURANIČEVOJ 
UL. 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

Zagrebačka ulica 2867 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
856 

  2868 Daruvar PUT 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

  2869 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  2870 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  2871 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  2872 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1850/4 Daruvar PUT U SVETINJI 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
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  1850/7 Daruvar LIVADA U SVETINJI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  1826/26 Daruvar 
PAŠNJAK KOD 

VOJSKE 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Ulica Josipa 
Račića 

1779/2 Daruvar PUT NA SAJMIŠTE 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
100 

Samostanski 
prilaz 

2818 Daruvar 
PUT TRG KRALJA 

TOMISLAVA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
160 

Ulica Vladimira 
Nazora 

989 Daruvar 
PUT U UL. 

VLADIMIRA NAZORA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
170 

Ulica Franje 
Kuhača 

2814 Daruvar 
PUT KUHAČEVA 

ULICA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
2000 

  2815 Daruvar 
PUT KUHAČEVA 

ULICA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Ulica Augusta 
Šenoe 

2816 Daruvar 
PUT UL. JOSIPA 

JELAČIĆA 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
721 

Ulica P. Svačića 1779/1 Daruvar 
PUT U SVAČIĆEVOJ 

ULICI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
520 

  1337 Daruvar 
PUT U UL. 

SVAČIĆEVOJ 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1301/2 Daruvar 
ORANICA U 

SVAČIĆEVOJ ULICI 
GRAD DARUVAR   

  1299 Daruvar ORANICA KOD KUĆE GRAD DARUVAR   

  1298 Daruvar 
DVOR I STAMBENA 

ZGRADA U 
SVAČIĆEVOJ 48 

GRAD DARUVAR   

  929 Daruvar 
PUT U UL. P. 

SVAČIĆA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Ulica Ante 
Starčevića 

1777/2 Daruvar ORANICA  GRAD DARUVAR 248 

  1741 Daruvar PUT 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  1764/2 Daruvar 
DVORIŠTE, ULICA I 

PAR UL. A. 
STARČEVIĆA 

E1 - GRAD DARUVAR   

  1743/1 Daruvar 
ORANICA U 

SVAČIĆEVOJ ULICI 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 
PRAVOM KORIŠTENJA 

OPĆINE DARUVAR 
  

  1749 Daruvar PUT 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  1764/3 Daruvar 
NOGOMETNO 

IGRALIŠTE 
HRVATSKI ZAVOD ZA 

MIROVINSKO OSIGURANJE  
  

Ulica Josipa 
Knytla 

1392 Daruvar PUT U UL. J. KNYTLA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
173 

Ulica Ivana 
Gundulića 

2819 Daruvar 
CESTA 

GUNDULIĆEVA 
ULICA 

OPĆE DOBRO - JAVNA 
CESTA 

861 
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  715/9 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  708/6 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  704/3 Daruvar PUT NJIVA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  702/2 Daruvar PUT PODKUĆNICA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  690/12 Daruvar PUT KANTARI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  692/16 Daruvar PUT POLJE 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

Gajeva ulica 1026 Daruvar PUT U GAJEVOJ UL. 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
886 

  1023 Daruvar PUT U UL. GAJEVOJ 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

  1264 Daruvar PUT U UL. GAJEVOJ 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

Ulica T. G. 
Masaryka 

2820 Daruvar 
PUT U UL. T. G. 

MASARYKA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
1000 

  708/9 Daruvar PUT PODKUĆNICA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  707/2 Daruvar PUT PODKUĆNICA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  699/13 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  696/1 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  695/18 Daruvar PUT U J. JELAČIĆA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  694/4 Daruvar PUT KANTARI GRAD DARUVAR   

  689/26 Daruvar ORANICA I VOĆNJAK 
Kalenski Bogumil, Kalenski 
Vjekoslav,Hlušička Milada 

  

  681/3 Daruvar CESTA KANTARI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

Ulica P. 
Preradovića 

2837 Daruvar 
PUT U UL. P. 

PRERADOVIĆA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
1122 

  2836 Daruvar 
PUT U UL. P. 

PRERADOVIĆA 
    

  1780 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1825/4 Daruvar PUT U SVETINJI HRVATSKE CESTE D.O.O.   
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  1851/2 Daruvar PUT U SVETINJI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1853/3 Daruvar ORANICA 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP 
NOVOGRADNJA  DARUVAR 

  

  1853/5 Daruvar ORANICA KOD KUĆE 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1854/3 Daruvar 
GOSPODARSKO 

DVORIŠTE 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP 
NOVOGRADNJA  DARUVAR 

  

  1854/2 Daruvar PUT U SVETINJI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1850/5 Daruvar PUT U SVETINJI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  2778/2 Daruvar NOVA TOPLICA 
REPUBLIKA HRVATSKA 
JAVNO VODNO DOBRO 

  

Ulica J. Jelačića 2831/3 Daruvar 
PUT UL. JOSIPA 

JELAČIĆA 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
2100 

  2831/4 Daruvar 
PUT UL. JOSIPA 

JELAČIĆA 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

  2831/1 Daruvar 
PUT UL. JOSIPA 

JELAČIĆA 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

  2831/2 Daruvar 
KANAL SPANJSKI 

KANAL 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

Kupališna ulica 2822 Daruvar PUT UL. KUPALIŠNA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
165 

Ulica P. Zrinskog 1661/1 Daruvar PRISTUPNA CESTA 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP 
NOVOGRADNJA  DARUVAR 

1100 

  1642/1 Daruvar ORANICA 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP 
NOVOGRADNJA  DARUVAR 

  

  1642/2 Daruvar ZGRADA I DVOR 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

STAMBENOG FONDA 
SKUPŠTINE OPĆINE 

DARUVAR 

  

  2780/1 Daruvar POTOK 
REPUBLIKA HRVATSKA 
JAVNO VODNO DOBRO 

  

  1643/1 Daruvar ORANICA 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

STAMBENOG FONDA 
SKUPŠTINE OPĆINE 

DARUVAR 
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  1643/2 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1652/2 Daruvar PUSTOŠ 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 
PRAVOM KORŠTENJA   

KLUBIČKO VLADO 
(ZDENKO), DARUVAR     

  KLUBIČKO PALATINUŠ 
LIBUŠKA (ZDENKO), 

DARUVAR 

  

  2838 Daruvar 
CESTA PAKRAC - 
GRUBIŠNO PLJE 

OPĆE DOBRO - JAVNA 
CESTA 

  

  2834 Daruvar 
PUT U UL. P. 

PRERADOVIĆA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  2835 Daruvar 
PUT UL. P. 
ZRINSKOG 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

  1828/1 Daruvar PUT U SVETINJI 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

  1828/2 Daruvar PUT U SVETINJI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  1826/27 Daruvar ORANICA U SVETINJI REPUBLIKA HRVATSKA    

  1826/15 Daruvar ORANICA GRAD DARUVAR   

  1826/4 Daruvar PUT U SVETINJI 
OPĆE DOBRO - JAVNA 

CESTA 
  

  1826/23 Daruvar ORANICA U SVETINJI GRAD DARUVAR   

  1826/18 Daruvar LIVADA U SVETINJI GRAD DARUVAR   

  1826/20 Daruvar PAŠNJAK  GRAD DARUVAR   

  1837 Daruvar PUT U BARICI 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

Reljkovićeva 
ulica 

871 Daruvar 
PUT U 

RELJKOVIĆEVOJ 
ULICI 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

701 

  835/1 Daruvar 
PUT U 

RELJKOVIĆEVOJ 
ULICI 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

  445 Daruvar JARAK I MOST REPUBLIKA HRVATSKA   

  459/1 Daruvar 
PUT U 

RELJKOVIĆEVOJ 
ULICI 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

  461/2 Daruvar       

  465/10 Daruvar 
GRADILIŠTE 

PODKUĆNICA 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP 
NOVOGRADNJA  DARUVAR 

  

  469/1 Daruvar 
GRADILIŠTE U 

DONJEM 
DARUVARU 

DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP 
NOVOGRADNJA  DARUVAR 

  



372 
Godina XX    Broj 6                      Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 

  470/5 Daruvar ZELENI POJAS   DRUŠTVENO VLASNIŠTVO    

  463/4 Daruvar PUT PODKUĆNICA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO,   
ŽARKOVIĆ FRANJA ( MIŠO I 

SOFIJA) 
  

  465/5 Daruvar PUT PODKUĆNICA 

TRBOJEVIĆ VLASTA, 
TRBOJEVIĆ NEDELJKO, 

SLADIĆ SONJA, TRBOJEVIĆ 
SINIŠA, TRBOJEVIĆ TIJANA 

  

  474/5 Daruvar PUT PODKUĆNICA 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
OPĆINE DARUVAR 

  

  478/6 Daruvar 
GRADILIŠTE D. 

DARUVAR 
GRAD DARUVAR   

  482/2 Daruvar 
ORANICA 

PODKUĆNICA 
GRAD DARUVAR   

  473 Daruvar PUT PODKUĆNICA GRAD DARUVAR   

  478/1 Daruvar NEPLODNO I DVOR 
KMECKI MILKA, KMECIK 

DAŠA, ZAILAC MIRNA 
  

  477/2 Daruvar 
PUT U 

RELJKOVIĆEVOJ 
ULICI 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

  481/2 Daruvar 
PUT U 

RELJKOVIĆEVOJ 
ULICI 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

  

  482/1 Daruvar 
GRADILIŠTE 

PODKUĆNICA 
GRAD DARUVAR   

  480/2 Daruvar 
ORANICA 

PODKUĆNICA 
GRAD DARUVAR   

  485 Daruvar       

Sokak M. Gupca 
- Reljkovićeva 

483 Daruvar PUT U PODKUĆNICI 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
269 

  285 Daruvar LIVADA  REPUBLIKA HRVATSKA   

Kršinićeva ulica 443 Daruvar 
PUT U UL. F. 

KRŠINIĆA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
210 

  444/1 Daruvar BAZEN ZA KUPANJE GRAD DARUVAR   

  444/4 Daruvar       

Šetalište I. 
Meštorvića 

432 Daruvar 
ORANICA ŠETALIŠTE 

I. MEŠTROVIĆA 

  DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

VODNE ZAJEDNICE ILOVA - 
PAKRA , DARUVAR 

146 

  434 Daruvar 
PARK U KUPALIŠNOJ 

ULICI 

  DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

VODNE ZAJEDNICE ILOVA - 
PAKRA , DARUVAR 

  

  428 Daruvar 
PAŠNJAK I PUMPA U 

PODKUĆNICI 
GRAD DARUVAR   
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  430 Daruvar ORANICA 

  DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 
DIREKCIJE ZA CESTE SRH- 

TEHNIČKA SEKCIJA 
BJELOVAR 

  

  429 Daruvar ORANICA GRAD DARUVAR   

  444/1 Daruvar PAZEN ZA KUPANJE GRAD DARUVAR   

Ulica Slave 
Raškaj 

2284 Donji Daruvar PUT JAVNO DOBRO - PUTEVI 400 

  2670 Donji Daruvar PUT JAVNO DOBRO - PUTEVI   

Trg P. Trojstva 984 Daruvar 
TRG NA TRGU 
PRESVETOG 
TROJSTVA 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

279 

  2821 Daruvar 
CESTA PAKRAC - 
GRUBIŠNO POLJE 

OPĆE DOBRO - JAVNA 
CESTA 

  

Trg kralja 
Tomislava 

2830 Daruvar 
TRG I ZGRADA-

PAVILJON NA TRGU 
KRALJA TOMISLAVA 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

439 

  885 Daruvar 
PUT TRG KRALJA 

TOMISLAVA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

  2778/16 Daruvar       

  2829 Daruvar PUT 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Mihanovićeva 1453 Daruvar 
PUT U 

MIHANOVIĆEVOJ 
ULICI 

JAVNO DOBRO PUTEVI I 
CESTE 

266 

  1462 Daruvar   ZELENA POVRŠINA GRAD DARUVAR   

  1447 Daruvar 
PUT TRG KRALJA 

TOMISLAVA 
JAVNO DOBRO PUTEVI I 

CESTE 
  

Trg dr. F. 
Tuđmana 

1433/2 Daruvar 
DVOR U 

MIHANOVIĆEVOJ 
ULICI 

HRVATSKE ŽELJEZNICE 
D.O.O. , ZAGREB 

252 

  1424 Daruvar 
NEPLODNO 

PJEŠAČKA ZONA 

  DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP NOVOGRADNJA  
DARUVAR 

  

  1435/2 Daruvar 
NEPLODNO 

PJEŠAČKA ZONA 

  DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP NOVOGRADNJA  
DARUVAR 

  

  1435/6 Daruvar 
NEPLODNO 

PJEŠAĆKA ZONA 

  DRUŠTVENO VLASNIŠTVO 
SA PRAVOM KORIŠTENJA 

GP NOVOGRADNJA  
DARUVAR 

  

  1436/3 Daruvar 
  DVOR U RADIĆEVOJ 

ULICI 
GRAD DARUVAR   

  1437/1 Daruvar 
DVOR U UL. 

MIHANOVIĆEVOJ 
DRUŠTVENO VLASNIŠTVO S 

PRAVOM KORIŠTENJA 
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ŠUMSKOG GOSPODARSTVA 
DARUVAR 

  1438/1 Daruvar NOGOSTUP GRAD DARUVAR   

  1438/3 Daruvar 
POSLOVNA ZGRADA 

I DVOR U 
MIHANIĆEVOJ 

REPUBLIKA HRVATSKA   

  1439/1 Daruvar 
ZGRADA I DVOR U 
RADIĆEVOJ ULICI 

REPUBLIKA HRVATSKA   

  1439/2 Daruvar 
DVOR U 

MIHANOVIĆEVOJ 
GRAD DARUVAR   

  1440/5 Daruvar NOGOSTUP GRAD DARUVAR   

  1442/2 Daruvar       

Toplički dol 1677/4 Donji Daruvar CESTA 
ŠEPL LJUBICA, TAVČAR 

MILKA, GRAD DARUVAR 
230 

Praška ulica 1221 Gornji Daruvar MJESNI PROSTOR REPUBLIKA HRVATSKA   

  1226 Gornji Daruvar PUT U BRESTOVAC  JAVNO DOBRO   
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/70 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar,  29. rujna 2015.g. 

 

 

          Temeljem članka 66. stavka 1. alineje 4. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13), u svezi subvencije prijevoza 

učenika i studenata, gradonačelnik Grada Daruvara, 

dana 29. rujna 2015. godine donio je sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o odobrenju subvencije prijevoza 

učenika i studenata 

 

I. 

 

  Grad Daruvar subvencionirat će 

željezničku kartu na relaciji Daruvar – Pakrac i 

Daruvar – Virovitica, za školsku godinu 

2015/2016., za sve učenike srednjih škola i studente 

koji pohađaju dodiplomski studij u Virovitici, u 

iznosu od 15% mjesečne karte. 

 

II. 

 

      Subvencioniranje iz točke I. 

isplaćivat će se iz sredstava Proračuna Grada 

Daruvara sa stavke „Subvencije za prijevoz učenika 

i studenata“. 

III. 

 

  Korisnici subvencije obvezni su 

podnijeti izvješće o utrošku odobrene subvencije. 

 

IV. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se od 01. listopada 2015. 

godine i objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                                    Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 372-03/15-01/2 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-39 

Daruvar, 05. listopada 2015. g.  

 

           Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 

novine“ broj 125/11) i članka 66. stavka 1. alineje 

4. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik Grada 

Daruvara”, broj 1/13), po prijedlogu Komisije za 

provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Daruvara sa sjednice održane 02. 

listopada 2015.g., a po raspisanom javnom natječaju 

od 22. rujna 2015.g., donosim slijedeću 

 

O  D  L  U  K  U  

I. 

 

 Poslovni prostor u Daruvaru – Paviljon na 

Trgu kralja Tomislava, ukupne površine 16 m2 koji 

se sastoji od prodajnog prostora, daje se u zakup na 

određeno vrijeme od 5 godina PČELARSTVU 

DARUVAR d.o.o., OIB 72519049956, Josipa 

Jelačića 87 G, Daruvar, za obavljanje trgovačke 

djelatnosti.                                                

 Mjesečna zakupnina za predmetni poslovni 

prostor iznosi 681,25 kn s PDV-om (slovima: 

šestoosamdesetjedna kuna i dvadesetpet lipa).  

II. 

S odabranim zakupnikom sklopit će se 

ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se 

pobliže regulirati međusobna prava, obveze i 

odgovornosti obje ugovorne strane. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 

Grada Daruvara ”. 

                                                    Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 944-15/15-01/1 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-14 

Daruvar, 05. listopada 2015.g. 

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 

članka 66. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada 

Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 

1/13), po prijedlogu Komisije za davanje u zakup 

javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava, 

sa 2. sjednice održane dana 02. listopada 2015.g., a 

po raspisanom javnom natječaju za davanje u zakup 

zemljišta na javnim površinama od 22. rujna 

2015.g., donosim sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

 Dio javne površine – kč. br. 2830 k.o. 

Daruvar (na Trgu kralja Tomislava u Daruvaru, 

ispred zapadnog pročelja objekta robne kuće), 

ukupne površine 12,00 m2 daje se u zakup na 

određeno vrijeme do 3 godine novom zakupniku 

TISAK d.d., OIB 75917721668, Slavonska 

avenija 11 a, 10 000 Zagreb. 

 Na dijelu javne površine koja je predmet 

zakupa postavit će se, u roku 15 dana od dana 

sklapanja ugovora o zakupu javne površine, kiosk 

površine 12,00 m2, u kojem će zakupnik obavljati 

trgovačku djelatnost – maloprodaja robe široke 

potrošnje. 

 Mjesečna zakupnina iznosi 1.049,00 kuna 

(slovima: tisućučetrdesetdevet kuna).  

 

II. 

 

 S odabranim zakupnikom sklopit će se 

ugovor o zakupu javne površine, kojim će se pobliže 

regulirati prava i obveze obje ugovorne strane. 

 

III. 

 

 Protiv ove Odluke ponuditelj koji je 

sudjelovao u javnom natječaju i podnio ponudu za 

zakup dijela javne površine pobliže naznačenog u 

točki I. ove Odluke, može podnijeti prigovor 

Gradonačelniku u roku 8 dana od dana primitka iste.  

 

IV. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                                    Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/75 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar, 09. listopada 2015. g.  

 

          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Marijana Abdić 

iz Daruvara, Frante Buriana 12, gradonačelnik 

Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        MARIJANU ABDIĆ (OIB: 16286956838) iz 

Daruvara, Frante Buriana 12, odobrava se 

jednokratna pomoć za nabavku ogrjeva  u iznosu od  

843,00 kn (slovima: osamstočetrdesettri kune). 

 

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će 

Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Daruvara iz sredstava Socijalnog programa Grada 

Daruvara sa stavke „Pomoć obiteljima i 

kućanstvima – ogrjev“ na račun podnositelja 

zamolbe, IBAN: HR9523900013208662616 kod 

Hrvatske poštanske banke. 

 

III. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 
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                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/15 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-2 

Daruvar, 09. listopada 2015. g.  

 

         Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Borisa Đurđević 

iz Daruvara, Kolodvorska 30, gradonačelnik Grada 

Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        BORISU ĐURĐEVIĆ (OIB: 58809397902) 
iz Daruvara, Kolodvorska 30, odobrava se 

jednokratna pomoć za nabavku ogrjeva  u iznosu od  

843,00 kn (slovima: osamstočetrdesettri kune). 

 

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će 

Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Daruvara iz sredstava Socijalnog programa Grada 

Daruvara sa stavke „Pomoć obiteljima i 

kućanstvima – ogrjev“. 

 

III. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/68 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar, 12. listopada 2015. g.  

 

          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Župe Presvetog 

Trojstva Daruvar iz Daruvara, Trg kralja Tomislava 

5, gradonačelnik Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        ŽUPI PRESVETOG TROJSTVA 

DARUVAR (OIB: 96919810933) iz Daruvara, Trg 

kralja Tomislava 5, odobrava se pomoć za 

sufinanciranje projekta „Caritasova kuhinja“ za 

socijalno ugrožene građane u iznosu od  500,00 kn 

(slovima: petsto kuna) mjesečno. 

          „Caritasova kuhinja“ sufinancirat će se 

tijekom mjeseca listopada, studenog i prosinca 

2015. godine, a cjelokupni iznos pomoći iznosi 

1.500,00 kn (slovima: tisućupetsto kuna). 

 

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će 

Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Daruvara iz sredstava Proračunske pričuve na račun 

podnositelja zamolbe, IBAN: 

HR3823400091100181499 kod Privredne banke 

Zagreb. 

III. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 944-18/15-01/3 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-2 

Daruvar, 12. listopada 2015. g. 

 

 

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 5. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13.) i članka 2. stavka 1. i 2. 

Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada Daruvara 

(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 4/12 i 
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1/13), u predmetu prodaje nekretnine u vlasništvu 

Grada Daruvara, donosim 

 

 

O D L U K U 

 

 

                                         I. 

 

 Grad Daruvar prodat će putem javnog 

natječaja sljedeću nekretninu u svom vlasništvu 

kč. br. 2662/3, upisana u zk. ul. br. 3265/1 

k.o. Daruvar, oranica, površine 646 m2, 

na lokaciji u ulici Pere Štefanovića u 

Daruvaru. 

Početna kupoprodajna cijena iznosi 

89.905,17 kuna (slovima: 

osamdesetdevettisućadevetstopet kuna i 

sedamnaest lipa). 

 

II. 

 

 Nekretnina iz točke I. ove Odluke prodat će 

se najpovoljnijem ponuditelju koji ispuni sve uvjete 

javnog natječaja i ponudi najvišu kupoprodajnu 

cijenu. 

 Tržišna vrijednost nekretnine koja je 

predmet prodaje procijenjena je prema nalazu i 

mišljenju „FEBUS“ d.o.o. Daruvar. Nalaz i 

mišljenje izradio je stalni sudski vještak za 

građevinsku struku Željko Petrović, dipl. ing. građ. 

 Ponude dostavljene na javni natječaj s 

ponuđenom kupoprodajnom cijenom ispod početne 

vrijednosti, neće se razmatrati. Ako se na javnom 

natječaju postigne najviša cijena s istim iznosom od 

dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete 

natječaja (sposobni ponuditelji s pravovaljanim 

ponudama), samo s tim ponuditeljima provest će se 

odmah usmeno nadmetanje radi postizanja konačne 

kupoprodajne cijene. 

 

III. 

 

 Najpovoljniji ponuditelj dužan je isplatu 

kupoprodajne cijene izvršiti u pravilu odjednom, u 

roku utvrđenom ugovorom. 

 Iznimno, u slučajevima propisanim 

zakonom i u ostalim posebno opravdanim 

slučajevima, kupoprodajnu cijenu kupac može 

isplatiti i u obrocima. 

 Sve troškove koji nastanu u svezi 

kupoprodaje, od poreza na promet nekretninama do 

zemljišno - knjižne provedbe, snosit će najpovoljniji 

ponuditelj. 

Uz ponudu se mora priložiti dokaz o uplati 

jamčevine u visini 10 % od početne cijene 

nekretnine za koju se podnosi ponuda. Jamčevina se 

uplaćuje na žiro račun Grada Daruvara broj 

HR602340009 – 1806700003 kod Privredne banke 

Zagreb d.d. sa pozivom na broj HR 68 7706 – OIB 

(ponuditelja). 

                

 

 

IV. 

 

 Sredstva ostvarena prodajom nekretnine 

naznačene u točki I. ove Odluke namjenjuju se za 

investicijska ulaganja i tekuće održavanje 

nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara. 

 

V. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 

Daruvara da temeljem ove Odluke raspiše i objavi 

javni natječaj za prodaju nekretnine iz točke I., pod 

uvjetima navedenim u točki I. i II., imenuje 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, donese 

odluku o najpovoljnijoj ponudi i sklopi ugovor s 

odabranim ponuditeljem. 

 

VI. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka Gradskog vijeća o prodaji kč.br. 

2662/3 k.o. Daruvar, KLASA: 944-18/15-01/3, 

URBROJ: 2111/01-01-15-1 od 30. lipnja 2015.g.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 604-02/15-01/1 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar, 12. listopada 2015. g.  

 

         Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 6. i 

18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik 

Grada Daruvara", broj 1/13), gradonačelnik Grada 
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Daruvara dana 12. listopada 2015. godine donosi 

 

O D L U K U 

o II. izmjenama i dopunama Pravilnika 

o stipendiranju studenata Grada Daruvara 

 

Članak 1. 

 

           U Pravilniku o stipendiranju studenata Grada 

Daruvara (u daljnjem tekstu: „Pravilnik“), objavljen 

u „Službenom glasniku Grada Daruvara“, broj 6/12 

i 8/14, članak 5. stavak 2. mijenja  se i sada glasi: 

           „U svezi Strategije razvoja Grada Daruvara 

prednost pri dodjeli stipendije imaju studenti koji su 

upisali sveučilišni ili stručni dodiplomski studij 

sljedećih smjerova: prehrambeno – biotehnološki 

smjer, agronomija, elektrotehnika, strojarstvo, 

fizika, matematika i medicina.“ 

 

Članak 2. 

 

            Članak 8. dopunjuje se novim stavkom 2. 

koji glasi: 

            „Opći uspjeh svih razreda utvrđuje se 

aritmetičkom sredinom ocjena iz svih predmeta“. 

          Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. koji se 

mijenja i glasi: 

          „Uspjeh odnosno prosječna ocjena svakog 

razreda srednje škole u obrazovanju, koja se boduje 

za dodjelu studentskih stipendija mora iznositi 

najmanje 4,00.“ 

          Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 

Članak 3. 

 

           Odredbe koje se ne mijenjaju i ne dopunjuju 

ovom Odlukom o II. izmjenama i dopunama 

Pravilnika o stipendiranju studenata Grada 

Daruvara ostaju i dalje na snazi. 

 

Članak 4. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“.  

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 944-18/15-01/3 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-7 

Daruvar, 30. listopada 2015.g. 

 

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13.) i točke V. Odluke 

gradonačelnika Grada Daruvara o prodaji gradske 

nekretnine, KLASA: 944-18/15-01/3, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-15-2 od 12. listopada 2015.g., 

gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog 

natječaja 

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 

Daruvara - 

kč.br. 2662/3, upisana u zk. ul. br. 3265/1 k.o. 

Daruvar, oranica,  

površine 646 m2, na lokaciji u ulici Pere 

Štefanovića u Daruvaru 

 

I. 

 

 U Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 

Daruvara – kč.br. 2662/3, upisana u zk. ul. br. 

3265/1 k.o. Daruvar, oranica, površine 646 m2, 

na lokaciji u ulici Pere Štefanovića u Daruvaru, 

imenuju se: 

1. Olga Šimon – Danek, mag. iur., predsjednica 

2. Milena Šimić, mag. oec., član 

3. Ivana Milek Husak, mag. iur., član 

 

II. 

 

 Povjerenstvo se imenuje na određeno 

vrijeme do izvršnosti odluke o prodaji nekretnine 

koja je predmet ove Odluke. 

 Zadaća Povjerenstva je javno otvaranje 

ponuda za kupoprodaju nekretnine pobliže 

navedene u točki I. ove Odluke, provedba otvorene 

licitacije ukoliko se ostvare uvjeti za provedbu iste, 

te izrada zapisnika o provedenom otvaranju ponuda 

odnosno održanoj javnoj licitaciji sa zaključkom o 

prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude. 

 

III. 

 

 Ova Oduka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 
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                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

                        GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/77 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar, 06. studenog 2015. g.  

 

           Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13, po zamolbi Sanje Ćorić iz 

Donjeg Daruvara, Gustava Krkleca 2, 

gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću 

 

O D L U K U 
 

I. 

 

          SANJI ĆORIĆ (OIB: 99748886217) iz 

Donjeg Daruvara, Gustava Krkleca 2, odobrava se 

pomoć za podmirenje troškova stanovanja: 

          - iznos od 241,86 kn (slovima: 

dvjestočetrdesetjedna kuna i osamdesetšest lipa), 

dug na ime komunalne usluge prema tvrtki 

DARKOM d.o.o. ZA KOMUNALNU 

DJELATNOST DARUVAR, 

          - iznos od 549,66 kn (slovima: 

petstočetrdesetdevet kuna i šezdesetšest lipa), dug 

na ime komunalne usluge prema tvrtki DARKOM 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 

DARUVAR. 

          Sveukupni iznos odobrene pomoći iznosi 

791,52 kn (slovima: sedamstodevedesetjedna kuna 

i pedesetdvije lipe). 

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će 

Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Daruvara iz sredstava proračuna Grada Daruvara na 

račun tvrtke DARKOM d.o.o. ZA KOMUNALNU 

DJELATNOST DARUVAR i na račun tvrtke 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 

DARUVAR. 

          Dugovanje po ispostavljenim računima glasi 

na ime bake podnositeljice zahtjeva, Milenu Ćorić.  

 

III. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

                        GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/78 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar, 06. studenog 2015. g.  

 

          Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13), po zamolbi Svetlane 

Alavanja iz Daruvara, Žrtava fašizma 12, 

gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću  

 

O D L U K U 

 

I.  

          SVETLANI ALAVANJA (OIB: 

33284963717) iz Daruvara, Žrtava fašizma 12, 

odobrava se jednokratna pomoć za osnovne životne 

potrebe u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću 

kuna).  

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će 

Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Daruvara iz sredstava proračuna Grada Daruvara na 

račun IBAN: HR6324120093235018437 kod 

Slatinske banke.  

 

III. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“.  

 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

                        GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/80 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 

Daruvar, 17. studeni 2015. g.  
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           Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Češke besede 

Daruvar iz Daruvara, T.G. Masaryka  5, 

gradonačelnik Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        ČEŠKOJ BESEDI DARUVAR (OIB: 

93495524666) iz Daruvara, T.G. Masaryka 5, 

isplatit će se iznos od 4.000,00 kn (slovima: 

četiritisuće kuna) s pozicije 222. 

         Iznos iz stavka I. ove točke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Proračuna Grada Daruvara.  

         

II. 

 

           Podnositelj zahtjeva, Češka beseda Daruvar, 

obvezna je Upravnom odjelu za financije i proračun 

Grada Daruvara u roku 15 dana dostaviti Izvješće o 

utrošku sredstava. 

III. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

                       GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 133-01/14-02/1 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-3 

Daruvar, 25. studenoga 2015.g. 

 
          Na temelju članka 93. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnika upravnih 

tijela  Grada Daruvara, gradonačelnik Grada 

Daruvara dana 25. studenoga 2015. g.  donosi 

 

P L A N  

PRIJMA NA STRUČNO 

OSPOSOBLJAVANJE 

 BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u 

2016. g. 

 

Članak 1.  

 

 Utvrđuje se  Plan Prijma na stručno 

osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa,  u 

Upravna tijela Grada Daruvara, na vrijeme od jedne 

godine.  

Članak 2. 

 

 Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje 

omogućavanja stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa prema  stupnju i 

određenoj vrsti struke te broju polaznika 

osposobljavanja. 

 Članak 3. 

 

 Dva mjeseca prije isteka stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa, osobe na osposobljavanju upućuju se na 

polaganje državnog stručnog ispita. 

                                

   Članak 4.  

 

             Grad Daruvar planira u razdoblju od jedne 

godine  omogućiti stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa  za 3  izvršitelja, na 

radnim mjestima kako slijedi:  

 
 - U Upravnom odjelu za opće, pravne, 

imovinsko-pravne poslove i društvene 

djelatnosti              
              1. na radnom mjestu Višeg stručnog 

suradnika za pravne poslove - magistar/a 

                   prava  - 1 izvršitelj/ica    

 

 2. na radnom mjestu Višeg stručnog 

suradnika za društvene poslove - magistar/a 

                   prava, politologije ili stručni specijalist 

javne uprave - 1 izvršitelj/ica    

 

 - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne 

djelatnosti Grada Daruvara  

 

 1. na radnom mjestu Višeg stručnog 

suradnika za poduzetništvo - magistar/a ekonomske 

ili pravne struke ili stručni specijalist ekonomske 

struke - 1 izvršitelj/ica. 
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Članak 5.  

 

 Na temelju ovog Plana raspisat će se javni 

natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa. 

Članak 6. 

 

           Prema ukazanim potrebama, donijet će se 

izmjene i dopune ovog Plana.                  

 

Članak 7. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje 

važiti Plan  Prijma na stručno osposobljavanje  bez 

zasnivanja radnog odnosa,  u Upravna tijela Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

7/14 i 2/15). 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasniku Grada 

Daruvara" i na internetskim stranicama Grada 

Daruvara. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

                        GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 402-08/15-02/30 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-2 

Daruvar, 19. studeni 2015. g.  

 

           Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Tamare Miletić iz 

Daruvara, Žrtava fašizma 8, gradonačelnik Grada 

Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        TAMARI MILETIĆ iz Daruvara, Žrtava 

fašizma 8, (OIB: 23132388577), odobrava se 

pomoć za podmirenje troškova stanovanja – dug 

prema tvrtki DARKOM d.o.o. ZA KOMUNALNU 

DJELATNOST DARUVAR u iznosu od 456,51 kn 

(slovima: četristopedesetšest kuna i pedesetjedna 

lipa). 

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će 

Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Daruvara iz sredstava Proračuna Grada Daruvara na 

račun tvrtke DARKOM d.o.o. ZA KOMUNALNU 

DJELATNOST DARUVAR, uz napomenu da 

računi glase na ime oca podnositeljice zamolbe 

Ljubomira Miletić.  

 

III. 

 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u "Službenom glasniku Grada 

Daruvara". 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

                        GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 944-15/15-01/1 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-19 

Daruvar, 01. prosinca 2015. g. 

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 

članka 66. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada 

Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 

1/13), po prijedlogu Komisije za davanje u zakup 

javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava, 

sa 3. sjednice održane dana 01. prosinca 2015.g., a 

po raspisanom javnom natječaju za davanje u zakup 

zemljišta na javnim površinama od 16. studenog 

2015.g., donosim sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

 Dio javne površine – kč. br. 1446 k.o. 

Daruvar, ukupne površine 11,52 m2 daje se u zakup 

na određeno vrijeme do 3 godine novom zakupniku 

DINOLORENA j.d.o.o., OIB 26756511178, 

Alojzije Stepinca 49, Lipik. 

 Na dijelu javne površine koja je predmet 

zakupa postavljen je kiosk proizvođača „Imgrad“ 

Ljutomer, bijele boje, tlocrtne površine 2,40 m x 

4,80 m, u kojem će zakupnik obavljati trgovačku 

djelatnost – prodaju pekarskih proizvoda. 
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 Mjesečna zakupnina iznosi 682,00 kuna 

(slovima: šestoosamdesetdvije kune).  

 

II. 

 

 S odabranim zakupnikom sklopit će se 

ugovor o zakupu javne površine, kojim će se pobliže 

regulirati prava i obveze obje ugovorne strane. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

                                                     Gradonačelnik 

                                                    Dalibor Rohlik 
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________________________________________________________________________________________ 

„Službeni glasnik Grada Daruvara“ službeno je glasilo Grada Daruvara 

Izdavač: Grad Daruvar. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 14 

Glavna i odgovorna urednica: Olga Šimon – Danek, mag. iur., pročelnica 

Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko – pravne poslove i društvene djelatnosti 

Telefon: (043) 331 -241 i (043) 633 – 321; telefax: (043) 331 – 285, e-mail: olga.simon@daruvar.hr 

Pretplata za 2015. godinu iznosi 250,00 kn 

i uplaćuje se na žiro račun Proračuna Grada Daruvara, IBAN: HR60 2340009 – 1806700003 

s pozivom na broj 7706 – OIB 

Tisak: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar 

Naklada: 50 primjeraka 

„Službeni glasnik Grada Daruvara“ izlazi po potrebi. 


