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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 400-05/15-01/12 
URBROJ: 2111/01-01-15-1 
Daruvar,  18. lipnja  2015.g. 
 
          Na temelju 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 19. sjednici održanoj 18. lipnja 2015. g. 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Prima se na znanje Izvješće o poslovanju 
tvrtke TERMALNI VODENI PARK "AQUAE 
BALISSAE"   d.o.o.  Daruvar,  za 2014. godinu. 

II. 
 

 Ovaj Zaključak 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: 363-01/15-01/5 
URBROJ: 2111/01-01-15-1 
Daruvar,  18. lipnja  2015.g. 
 
          Na temelju 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 19. sjednici održanoj 18. lipnja 2015. g. 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 

I. 
 
 Prima se na znanje Izvješće o poslovanju 
tvrtke  DARKOM  d.o.o.  Daruvar,  za 2014. 
godinu. 
  

II. 
 

 Ovaj Zaključak 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: 400-05/15-01/10 
URBROJ: 2111/01-01-15-1 
Daruvar,  18. lipnja  2015.g. 

 
           Na temelju 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 19. sjednici održanoj 18. lipnja 2015. g. 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 
 Prima se na znanje Izvješće o poslovanju  
za  2014. g. za tvrtku GRADSKA TRŽNICA 
DARUVAR d.o.o. Daruvar. 
  

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu  danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Daruvara“. 
 
                                               Potpredsjednik 
                                             Gradskog vijeća 
                       Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
                       GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-05/15-01/11 
URBROJ: 2111/01-01-15-1 
Daruvar,  18. lipnja  2015.g. 
 
          Na temelju 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 19. sjednici održanoj 18. lipnja 2015. g. 
donijelo je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 
 Prima se na znanje Izvješće o poslovanju  
za  2014. g. za tvrtku GRADSKO STAMBENO 
DARUVAR d.o.o. Daruvar. 
  

II. 
 
 Ovaj Zaključak 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: 214-05/2002-01/01 
URBROJ: 2111/01-01-15-3 
Daruvar,  18. lipnja  2015.g. 
 
          Na temelju 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 19. sjednici održanoj 18. lipnja 2015. g. 
donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. 
 
 Prihvaća se Revizija Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija za područje 
Grada Daruvara. 

II. 
 
 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. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 214-02/15-01/1 
URBROJ: 2111/01-01-15-1 
Daruvar, 30. lipnja  2015.g.             
 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o 
zaštiti od požara (NN broj 92/10) i 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 20. sjednici 
održanoj 30. lipnja 2015. g. donijelo je 
 

O D L U K U 
o donošenju Plana zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija 
na području Grada Daruvara 

 
I. 
 

          Donosi se plan zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija donijet na temelju procjene ugroženosti 
od požara i tehnološke eksplozije na području 
Grada Daruvara. 

II. 
 

          Plan zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija sastavni je dio ove Odluke. 
 

III. 
 

          Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Daruvara“, a stupa na snagu danom 
donošenja. 
                                       Potpredsjednik 
                                     Gradskog vijeća 
                       Marijan Fila, dr. med. vet., v.r. 
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PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA DARUVARA 
 

 

1. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara  
 

Ovim Planom zaštite od požara Grada Daruvara utvrđena je stožerna postrojba Javna 
vatrogasna postrojba Grada Daruvara.  
 

Na području Grada Daruvara na požare i druge događaje izlazi isključivo JVP Grada Daruvara koja 
uvijek mora imati najmanje 6 profesionalnih vatrogasaca u smjeni od kojih dvojica moraju biti vatrogasci 
vozači za rješavanje jednog složenog događaja ili za rješavanje dva manje složena događaja i dodatno 3 
profesionalna vatrogasca u pričuvnoj smjeni od kojih jedan mora biti vatrogasac vozač, za drugi manje 
složen istovremeni događaj  koji se može dogoditi u tri uzastopna sata. Iznimno je moguće da JVP Daruvar 
ima 4 profesionalna vatrogasca u smjeni uz uvjet da se u pripravnosti nalaze najmanje 5 profesionalnih 
vatrogasaca. Na osnovi navedenog utvrđuje se slijedeći način uključivanja vatrogasaca javne vatrogasne 
postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja grada Daruvara: 

 
1.1. Požar stambene zgrade tipa Pr+3 stara gradnja, Pr+1 stara gradnja i Pr+1 vanjska naselja za koje je 

potrebno 6 vatrogasaca na intervenciji sa dva vozila odnosno sa dva vozača vatrogasca za saniranje 
navedenih požara. Na poziv za obavljanje vatrogasne intervencije na navedenim građevinama 
izlazi 6 vatrogasaca sa navalnim vozilom i autocisternom te na mjestu događaja započnu gašenje sa 
dvije tlačne pruge uz primjenu dva raspršena mlaza kapaciteta 200 l/minuti, dok istovremeno  
autocisterna dopunjava navalno vozilo vodom. Vatrogasci koji su došli sa autocisternom po potrebi 
pružaju pomoć prvoj ekipi u gašenju. Dolazak vatrogasaca smjene u pripremi mora se ostvariti u 
roku 10 minuta od dojave požara što zapovjednik postrojbe mora kontinuirano uvježbavati i 
kontrolirati. Vatrogasci iz smjene u pripravnosti, odmah po dolasku u Javnu vatrogasnu postrojbu 
obavještavaju prvu slobodnu smjenu prema Planu uzbunjivanja o potrebnoj pripravnosti, zbog 
mogućeg drugog istovremenog požara ili drugog događaja. Ukoliko smjena u pripravnosti koja se 
nalazi u Javnoj vatrogasnoj postrojbi dobije poziv za drugi istovremeni požar ili drugi događaj 
(manje složenosti) za koji je potrebno 3 vatrogasca i jedno vozilo, pozivaju najmanje 3 vatrogasca 
prve slobodne smjene te izlaze sa navalnim vozilom ili tehničkim vozilom (ukoliko se radi o 
tehničkoj intervenciji). Prva slobodna smjena koja je došla u Javnu vatrogasnu postrojbu preuzima 
operativno vatrogasno dežurstvo, koja će po potrebi pružiti ispomoć u gašenju tekućeg požara 
odnosno biti u pripravnosti za izlazak na možebitni slijedeći požar ili događaj. Ovaj broj 
vatrogasaca ostaje u postrojbi do povratka svih vatrogasaca sa vatrogasne intervencije. 

 
1.2.  Požar stambene zgrade tipa Pr+4 s potkrovljem, Pr+4 i skladište kao što je Vesna trikotaža d.o.o. 

za koje je potrebno 5 vatrogasaca na intervenciji sa jednim vozilom odnosno sa jednim vozačem 
vatrogascem za saniranje navedenih požara. Na poziv za obavljanje vatrogasne intervencije na 
navedenim građevinama izlazi 5 vatrogasaca sa navalnim vozilom i na mjestu događaja započnu 
gašenje sa dvije pruge uz primjenu dva raspršena mlaza kapaciteta 200 l/minuti. Kapacitet 
navalnog vozila uz primjenu dva raspršena mlaza osigurava gašenje ovih požara jer su navedene 
građevine u neposrednoj blizini pa je vrijeme dolaska malo i požar male površine. Prije izlaska 
dežurne smjene poziva se tri vatrogasca smjene u pripravnosti koji dolaze u postrojbu a dvojica sa 
autocisternom odlaze na mjesto požara za možebitno dopunjavanje navalnog vozila vodom. 
Pridošli vatrogasci po potrebi pružaju pomoć prvoj ekipi u gašenju (osiguravaju da jedan mlaz 
poslužuje dva vatrogasca u unutarnjoj navali – ulazak u gorući objekt). Dolazak vatrogasaca 
smjene u pripremi mora se ostvariti u roku 10 minuta od dojave požara što zapovjednik postrojbe 
mora kontinuirano uvježbavati i kontrolirati. Vatrogasci iz smjene u pripravnosti, odmah po 
dolasku u Javnu vatrogasnu postrojbu obavještavaju prvu slobodnu smjenu prema Planu 
uzbunjivanja o potrebnoj pripravnosti, zbog mogućeg drugog istovremenog požara ili drugog 
događaja. Ukoliko smjena u pripravnosti koja se nalazi u Javnoj vatrogasnoj postrojbi dobije poziv 
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za drugi istovremeni požar ili drugi događaj (manje složenosti) za koji je potrebno 3 vatrogasca i 
jedno vozilo, pozivaju prvu slobodnu smjenu te izlaze sa navalnim vozilom ili tehničkim vozilom 
(ukoliko se radi o tehničkoj intervenciji) a u postrojbu se pozivaju vatrogasci iz slobodne smjene 
koja je prva slijedeća prema Planu uzbunjivanja te preuzima operativno vatrogasno dežurstva. Ovaj 
broj vatrogasaca ostaje u postrojbi do povratka svih vatrogasaca sa vatrogasne intervencije. 

 
1.3. U slučaju požara ili tehničkih intervencija većih razmjera ili većeg broja istovremenih događaja, 

osim vatrogasaca iz druge slobodne smjene pozivaju se i dobrovoljni vatrogasci koji će se 
priključiti vatrogascima Javne vatrogasne postrojbe 

 
          Redoslijed pozivanja vatrogasaca u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Daruvara 

VATROGASNE POSTROJBE S 

PODRUČJA GRADA 
DARUVARA 

VRIJEME POPUNE  

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA 
DARUVARA 

-1 
min 

-10 
min 

-15 
min 

-20 
min 

25 
min 

-30 
min 

-60 
min 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Javna vatrogasna 
postrojba Grada 

Daruvara 

dežurna smjena 6       

smjena u 
pripravnosti  3 1 2    

slobodna smjena 
II    3    

slobodna smjena 
I     3 3  

DVD Daruvar      1 1 

DVD MPD Daruvar      1  

DVD Donji Daruvar      1 1 

DVD Gornji Daruvar      1 1 

DVD Doljani      1 1 

DVD Ljudevit Selo      1 1 

DVD Lipovac Majur      1 1 

 

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja ljudi u akciju gašenja požara donosi zapovjednik JVP Grada 
Daruvara ili osoba koju on ovlasti, a prema ovom Planu ili na prijedlog voditelja akcije gašenja. 

 

2. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara 
2.1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge 

opasne situacije zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva počela sa intervencijom 
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što znači da će zapovjednik u JVP Grada Daruvara uvijek zapovijedati na svakoj intervenciji koja se 
obavlja na području Grada Daruvara. 

2.2. Kada su na mjesto događaja prvo izašli vatrogasci iz Vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice 
Grada Daruvara, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska 
vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara kada zapovijedanje intervencijom preuzima 
zapovjednik u toj postrojbi koji je izašao na intervenciju. 

2.3. Uključivanje vatrogasaca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva sa područja Grada Daruvara koji su 
raspoređeni u Vatrogasnu postrojbu Vatrogasne zajednice Grada Daruvara u vatrogasnu intervenciju 
obavlja, se sukladno ovom Planu i naprijed navedenoj tablici.  

2.4. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i 
snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje zapovjednika 
JVP Grada Daruvara ili njegovog zamjenika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. 

2.5. Ako zapovjednik JVP Grada Daruvara ili njegov zamjenik koji vodi vatrogasnu intervenciju ocijeni 
da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastalom 
događaju odmah obavješćuje zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Daruvara koji preuzima 
vođenje intervencije. 

2.6. Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama Grada Daruvara 
zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik Županije 
bjelovarsko - bilogorske.  

2.7. Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovlaštene osobe 
oružanih snaga Republike Hrvatske. 

2.8. U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva 
angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik Grada Daruvara ili osoba koju on za to 
ovlasti, na zahtjev županijskoga vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:  
- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada Daruvara starijih od 18 godina u 
obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim 
događajem,  
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe 
intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.  

2.9. U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge županije, a nije 
poprimio obilježja prirodne nepogode tada vatrogasnu intervenciju vodi Glavni vatrogasni 
zapovjednik republike Hrvatske. 

2.10. U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni 
zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivirati stožer zaštite i spašavanja. U ovom 
slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem 
preuzima stožer u radu kojega sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.  

 

2.11. Ustroj i zapovijedanje vatrogasnim postrojbama Grada Daruvara 
 
2.11.1. Ustroj i minimalna oprema 
 
Popis vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Daruvara, broj 
operativnih vatrogasaca i dislocirana oprema kojom raspolažu prikazan je u donjoj tablici. 
 

Naziv 
postrojbe ili 

DVD-a 

Vatrogasni 

dom 

(m2) 

Spremište 
(m2) 

Vatrogasna  vozila Ostala 
oprema 

Operativn
i članovi 

Javna 
vatrogasna 
postrojba 

688 400 1) Navalno vozilo,  3.500 l 
vode, 400 l pjenila, kap. 
pumpe 2800 l pri 10 bar i 

 26 
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Grada 
Daruvara 

400 l/min pri 40 bar 
2) Navalno vozilo, 2500 l vode, 

kap.pumpe 16/8 
3) Auto-cisterna, 11.000 l vode 

kap. pumpe 16/8  
4) Auto-cisterna, 11.000 l vode 

kap. pumpe 16/8  
5) Malo šumsko vozilo, 250 l 

vode, kap. pumpe 22/250 
6) Šumsko vozilo (srednje) 

1500 l vode, kap. Pumpe 
115/40 bar 

7) Tehničko vozilo, 
8) Automobilska ljestva, 30 m, 
9) Automobilska ljestva, 20 m, 

voda 2000 l, kap. pumpe 
1800 l pri 10 bar i 400 l pri 
40 bar 

Vatrogasna 

Postrojba  iz 

DVD - 
Daruvar 

- - 1) Kombi vozilo  

      

Prijenosna 
motorna 
štrcaljka 
400l/min. 

4 

Vatrogasna 

Postrojba  iz 

DVD – 
MPD 

Daruvar 

 5 m2  Prijenosna 
motorna 

štrcaljka 6/6 

2 

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD Donji 
Daruvar 

510 m2 50 m2 - Prijenosna 
motorna 

štrcaljka 8/8 

2 

Vatrogasna  

postrojba iz 

DVD Gornji 
Daruvar 

47,84 m2 27,14m2 Traktorska cisterna 2.300 litara 
vode 

Prijenosna 
motorna 

štrcaljka 8/8 i 
6/8 

5 

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD 
Ljudevit 

selo 

- 35 m2 - Prijenosna 
motorna 

štrcaljka 8/8 i 
4/4 

5 

Vatrogasna 
postrojba iz 

154 m2 75 m2 Traktorska cisterna 2.700 litara 
vode 

Prijenosna 
motorna 

štrcaljka i 

4 
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DVD 
Doljani  

Vatrogasni 
kombi 

DVD  

Vatrogasna 
postrojba iz 

DVD-a 

Lipovac 
Majur 

20 m2 20 m2  Prijenosna 
motorna 

štrcaljka 8/8 

4 

 
 
2.11.2. Zapovijedanje 
 
Za područje Grada Daruvara odgovorna je JVP GRADA DARUVARA 
 

dužnost ime i prezime adresa telefon postrojba jačina 

zapovjednik Zdenko Brandejs  Doljani, 
Hrvatskih 

Branitelja 95 

043-323-304 
099-317-1011 

JVP Grada 
Daruvara 

 
 

25 
zamj. zapovj. Dejan Koprek Daruvar, 

R.Boškovića 6 
043-331-665 
099-317-1027 

JVP Grada 
Daruvara 

 
 
 

ZAPOVJEDNICI  DVD – a 
 

dužnost ime i prezime adresa telefon postrojba jačina 

zapovjednik Mladen Uršan Ljudevita 
Gaja 21  

099/317-1020 
skr. poziv 320 

DVD - 
Daruvar 

6 

zapovjednik Davor Jakšić 
 

Bjelovarska 
91 

099/317-1032 
skr. poziv 432 

DVD Donji 
Daruvar 

3 

zapovjednik Damir Horak Ulica  Lipa 
kbr. 6 

099/317-1015 
Skr.poziv 315  

DVD Gornji 
Daruvar 

6 

zapovjednik Darko Kral  Ljudevit Selo 
60 

099/317-1017 
skr. poziv  317 

DVD Ljudevit 
selo 

6 

zapovjednik Šepl Željko Trg Petra K. 
IV  2/14 

099/317-1016 
skr. poziv 316 

DVD Doljani  4 

zapovjednik Kristijan Krilčić Lipovac 
Majur 14 

099/206-5452 
skr. poziv 222 

DVD Lipovac 
Majur 

3 

 
 
3. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara 
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3.1. Pozivanje dežurnog operatera “Elektre” Daruvar, i distribucije plina Darkom izvršit će se na zahtjev 
voditelja vatrogasne intervencije na telefonske brojeve: 
 

Dežurni operater – Elektra - struja                       043-440-911;   043-440-910      
Dežurni operater -  Darkom - plin                         043-440-750;     091-7897-363     

 

3.2. Dežurnog operatera upoznati sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u akciju, na način da izvrši 
iskapčanje dovoda električne energije odnosno plina do objekta ili lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna 
intervencija. 

4. Uključivanje pravnih subjekata u akciju gašenja 
 

4.1. U slučaju potrebe u akciju se uključuju odgovarajuća trgovačka društva.  

 

TRGOVAČKO DRUŠTVO 

 

TELEFONI 

Darkom - d.o.o. za komunalnu djelatnost 

Odgovorna osoba: Stjepan Juraić 

tel. 043 - 440 – 750   

tel. 091 - 1331-046     

Vodoprivreda Daruvar  

Odgovorna osoba: Oldrih Zakora 

tel. 043 - 331- 922 

tel. 091 - 1331-012 

 

Ova poduzeća osiguravaju auto cisterne te druga teška vozila strojeva sa vozačima, po zahtjevu 
rukovoditelja gašenja. U tom cilju potrebno je imati stalno ispravne i uporabljive slijedeće strojeve sa 
vozačima: 

Bager      1 kom 

Kamion kiper     2 kom 

Auto dizalicu     1 kom 

4.2. U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost se uključuje u 
akciju gašenja putem dežurnog operatera. 

Darkom - vodovod 
dežurni operater                    043-440-750 

Vlatko Čarapović                   091-1331-116 

Vodoprivreda dežurni                                   043-331-425 

 

5. Uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara 
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Ako u požaru ima nesretnih slučajeva ili ako se uslijed velikog požara očekuju povrede, potrebno je 
uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć. Ekipu prve medicinske pomoći osigurava Dom zdravlja, stanica 
za hitnu pomoć, Daruvar. 
Ekipu sačinjava liječnik, medicinski tehničar i vozač sa sanitetskim vozilom. 

Hitna medicinska pomoć                                           tel. 194  ili 043-331-688 

 

6. Uključivanje pravih subjekata, te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja 
požara 

6.1. Opskrbu hranom i vodom vršit će trgovačka društva i obrtnici koja će odrediti u konkretnom slučaju 
Stožer zaštite i spašavanja Grada Daruvara. 

6.2. Preuzimanje i dopremu hrane i vode obavljat će vatrogasna postrojba vlastitim sredstvima. 

7. Način zamjene vatrogasne postrojbe novim postrojbama na gašenju požara 
 

7.1. Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se sukladno točci 1. ovog Plana s tim da se prvo podižu 
profesionalni vatrogasci u prethodnoj smjeni, a nakon tog ako je potrebno još veći broj vatrogasaca i vozila 
(kod požara otvorenog prostora i velikih ekoloških akcidenata) podizati vatrogasce sa vozilima iz pojedinih 
DVD-a koji su najbliži događaju. Ako se i nakon tog ukaže potreba za dodatnim ljudstvom i tehnikom tada 
podizati vatrogasce  DVD-a sa ostalog područja Grada Daruvara. Operativni dežurni mora imati plan 
narastanja vatrogasnih snaga za veće događaje koji treba sadržavati redoslijed podizanja i stavljanja u 
pripravnost pojedinih vatrogasaca na području Grada Daruvara kako je utvrđeno u tablici redoslijeda 
pozivanja i narastanja vatrogasnih snaga. Kod dugotrajnih požara na otvorenom prostoru potrebno je dio 
snaga koje su sudjelovale u gašenju povući nakon 8 sati neprekidnog gašenja te ih zamijeniti novim.  

7.2. Dovođenje svježih i izvlačenje snaga na odmor, izvršit će se vlastitim sredstvima postrojbi. 

 

8. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara 
 

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja velikih požara otvorenog prostora te velikih akcidenata 
obavljat će se kada su redovne vatrogasne snage nedostatne da bi sanirale događaj o čemu će odlučiti 
zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Daruvara. 
9. Slučajevi kada se o nastalom požaru obavješćuju gradski čelnici 
9.1. Obavješćivanje i upoznavanje izvršit će se u slučajevima kada nastane požar širih razmjera na objektu 
(stambeni, industrijski i dr.) ili kad požar poprimi veće razmjere na području Grada Daruvara u koji se 
moraju uključiti dodatne vatrogasne snage izvan JVP Grada Daruvara, odnosno Vatrogasne zajednice 
Grada Daruvara. 

9.2. Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom izvršit će zapovjednik Vatrogasne zajednice grada 
Daruvara ili osoba koju on za to ovlasti. 

9.3. Obavješćivanje i upoznavanje obaviti će se sa slijedećim osobama: 

red. 

br. 

funkcija telefon 

 

1. Gradonačelnik 043-331-241     098-464-938 
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2. Zamjenik gradonačelnika   043-331-241     099-731-3571 

3. Zamjenik gradonačelnika               043-331-241     091-133-1056 

 

10. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju odnosno uključuju vatrogasne postrojbe 
izvan Grada 

Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan Grada u akciju gašenja požara donijet će 
Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog 
voditelja akcije gašenja, u skladu sa Planom zaštite od požara i eksplozija Županije bjelovarsko - 
bilogorske. 
 

11. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba 
11.1. Uporaba opreme i vozila posebne namjene bit će potrebna u slučajevima požara na višim objektima 
(P+3 i višim), gdje je za očekivati potrebu spašavanja sa visine. U tom slučaju neophodna je uporaba 
vatrogasnih ljestvi i platformi za djelovanje na visini, odnosno zračnog jastuka za spašavanje sa visine. 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara raspolaže ljestvama za spašavanje sa visina koja je veća od 3 
kata stambene zgrade te je potrebno uvježbavanje spašavanja osoba sa viših kata upotrebom uređaja za 
zaštitu dišnih organa sa bocama za zrak. 

11.2. U slučaju većih požara na otvorenom prostoru, posebno većih poljoprivrednih ili šumskih površina, ili 
kod požara na deponijima smeća, biti će potrebna intervencija teških građevinskih strojeva (buldožeri, 
rovokopači, damperi i dr.). Točkom 4.1. definirani su nositelji osiguranja potrebnih strojeva. 

11.3. Kod prometnih nesreća, kad je potrebno obavljati spašavanje povrijeđenih iz vozila, neophodna je 
uporaba specijalne opreme za izvlačenje i zbrinjavanje unesrećenih. 

JVP Grada Daruvara raspolaže kompletnom opremom za ovakvu vrstu spašavanja. 

12. Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera 
 

Posebnu opasnost za nastanak i širenje požara i tehnoloških eksplozija predstavljaju objekti koji su 
prikazani u slijedećoj tablici. 
 

REDNI 
BROJ 

OBJEKAT-POGON OPASNA TVAR KOLIČINA (T) 

1 2 3 4 

1. INA-Trgovina, Ulica Josipa Kozarca 
-podzemni spremnici  

Nafta, benzin, ulja  100+100+15  

2. Benzinska crpka, Ulica Stjepana 
Radića  

-podzemni spremnici 

Nafta, benzin, plin 70+70+2 

3. Benzinska crpka, Bjelovarska ulica  
-podzemni spremnici 

Nafta, benzin  50+80 

 Benzinska crpka, KTC, Ulica Krste 
Frankopana 

Nafta, benzin 50+100 

4. Ceste d.o.o., Ulica Petra Preradovića  
-nadzemni spremnik 

Nafta  30 

5. Čazmatrans d.d., Ulica Petra 
Zrinskog  

Nafta  30 

 



207 
Broj 4  Godina XX                        Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 

-podzemni spremnik 

6. Darkom d.o.o., Ulica Josipa Kozarca   
-nadzemni spremnik 

Nafta  20 

7. Daruvarska pivovara d.o.o., 
Reljkovićeva ulica - nadzemni 

spremnici 

Lož ulje 5 

8. Hrvatske šume d.o.o., Ulica Petra 
Preradovića - nadzemni spremnici 

Nafta  30 

9. Vodoprivreda Daruvar d.o.o., Ulica 
Petra Preradovića - podzemni 

spremnici 

Nafta  60 

 

U slučaju požara na objektima ili pogonima potrebno je voditi računa o otrovnim tvarima koji se nalaze na 
tim prostorima, a prikazani su u tablici koja slijedi. 

 

REDNI 
BROJ OBJEKAT-POGON OPASNA TVAR KOLIČINA 

(L) 

1 2 3 4 

1. Daruvarska pivovara d.o.o., Reljkovićeva 
ulica Amonijak  8.300 

2. Irida d.o.o., Ulica Petra Zrinskog Amonijak  3.000 

3. Badel 1862 d.d., Vinarija Daruvar Amonijak  300 

4. Daruvarske toplice, Julijev park  Tekući klor 300 

 

13. Objekti za privremeni smještaj u slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata 
 

 Za privremeni smještaj u slučaju evakuacije iz požarom ugroženih i oštećenih objekata moguće je koristiti 
sportska dvorana na području grada ili školski prostori, o čemu će odlučiti Stožer zaštite i spašavanja Grada 
Daruvara. 

14.  Grafički prilozi 
 

Prilog 1. Pregled trasa glavnih električnih vodova sa transformatorskim 
stanicama na području grada Daruvara 
 

Prilog 2. Shema plinske mreže distributivnog područja grada Daruvara 
 

Prilog 3. Pregled lokacija vatrogasnih domova i spremišta na području grada 
Daruvara 
 

Prilog 4. Pregled hidrantske mreže i hidranata na području grada Daruvara 
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Prilog 5./1 
 
Prilog 5./2 
 
 
Prilog 6. 

Pregled šuma na području grada Daruvara GJ „Vrani Kamen“ 
  
Pregled šuma na području grada Daruvara GJ „ Daruvarske 
prigorske Šume“ 
 
Sustav telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara 

 

 
        

 KAZALO 
 
 

 Granica područja Grada Daruvara 

 
 

 Lokacije trafostanica 110/35/10 kV 

  
1 

 Trafostanica 110/35 kV Daruvar 

  
2 

 Trafostanica 35/10 kV Daruvar I 

  
3 

 Trafostanica 35/10 kV Daruvar II 

  
4 

 Trafostanica 35/10 kV Sirač 

 
 
 

 
Lokacije trafostanica 10 kV 

 
 
 

 
Dalekovod 110 kV 

 
 
 

 
Dalekovod 35 kV 

 
 
 

 
Dalekovod 10 kV 

 
 
 

 
Hidrant 

 
 
 

 
Hidrantski vod 

 

 

 
Plinovod 

 

 

 
Granica operativnosti JVP Daruvar 

 

 

 

 

Lokacije vatrogasnih domova i spremišta  
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      1 

 
DVD Daruvar Javna vatrogasna postrojba 
Grada Daruvara  

 

      2 

 
DVD MPD Tvornica pumpi  

 

      3 

 DVD Donji Daruvar 
 
 

 

 

      4 

 
DVD Lipovac Majur  

 

      5 

 
DVD Ljudevit Selo 

 

      6 

 
DVD Gornji Daruvar 

 

      7 

 
DVD Doljani 

 
 

 Glavni pravci vatrogasne intervencije JVP 
Daruvar 

 

 

 

 

Bočni pravci vatrogasne intervencije  
JVP Daruvar 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
                      GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 944-18/15-01/3 
URBROJ: 2111/01-01-15-1 
Daruvar, 30. lipnja  2015.g.          
 

           Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9. 
(„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 1/13), u predmetu prodaje nekretnine u 
vlasništvu Grada Daruvara, po prijedlogu 
gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada 
Daruvara na svojoj 20. sjednici održanoj dana 30. 
lipnja 2015. g. donijelo je 
 

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 z.k. 
ulošku 3265/1 k.o. Daruvar, 
građevinsko  zemljište površine 647 
m² na lokaciji u ulici Pere 
Štefanovića. 

Početna kupoprodajna cijena iznosi 87.205,17 
kuna (slovima: osamdesetsedam tisuća dvijestopet 
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 
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 ponuditelj 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. 

         Najpovoljniji ponuditelj obvezan je, 
pored kupoprodajne cijene, platiti i troškove procjene 
nekretnine i troškove objave natječaja. 

          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 od 10% od početne cijene 
nekretnine za koju se podnosi ponuda. Jamčevina se 
upućuje na žiro račun Grada Daruvara IBAN: 
HR6023400091806700003, model 68, šifra 7706 – 
OIB. 

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 o 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. 

 
          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. 

 

 



211 
Broj 4  Godina XX                        Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 402-08/15-02/47 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 
Daruvar, 27. svibnja 2015. g.  
 
          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 
Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Mire Hlodik iz 
Daruvara, Andrije Hebranga 14, gradonačelnik Grada 
Daruvara je donio sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

       MIRI HLODIK iz Daruvara, Andrije Hebranga 14, 
(OIB: 64365392155), odobrava se pomoć za 
podmirenje troškova stanovanja - dug prema tvrtki 
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra 
Križ, Ispostava Daruvar 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 tvrtke 
HEP – Operator distribucijskog sustava Elektra Križ, 
Ispostava Daruvar. 
 

III. 
 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Daruvara".                         
                                      
                                         Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 402-08/15-01/3 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 
Daruvar, 27. svibnja 2015. g. 
 
          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 
Daruvara", broj 1/13), po zamolbi udruge Impress, 
Ivana Zajca 3, gradonačelnik Grada Daruvara je donio 
sljedeću 
 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

          UDRUZI IMPRESS, Ivana Zajca 3, (OIB: 
87002563391), isplatit će se  iznos od 10.000,00 kn 
(slovima: desettisuća kuna) u svrhu sufinanciranja 
organizacije Izbora za Miss Bjelovarsko – bilogorske 
županije. 

II. 
 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 
odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 
proračunske pričuve Grada Daruvara, s pozicije 132, 
na račun podnositelja zahtjeva, broj računa IBAN: 
HR4724020061100569621, kod Erste banke. 
          Podnositelj zahtjeva, Udruga Impress, obvezan 
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, v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 402-08/15-01/3 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-2 
Daruvar, 28. svibnja 2015. g. 
 
Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 4. Statuta 
Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 
broj 1/13), po zamolbi Organizacijskog odbora Izbora 
za Miss Hrvatske, gradonačelnik Grada Daruvara je 
donio sljedeću 

O D L U K U 
 

I. 
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            Organizacijskom odboru Izbora za Miss 
Hrvatske, Grad Daruvar donirat će sliku akademskog 
slikara Mate Jurkovića, koju će predstavnica 
Bjelovarsko – bilogorske županije na Izboru za Miss 
Hrvatske donijeti kao poklon za licitaciju na 
donatorsku večer „Ljepota s razlogom“, koja će se 
održati 11. lipnja 2015. g. u Crikvenici. 

           Donatorska večer „Ljepota s razlogom“ 
humanitarnog je karaktera koja se provodi u suradnji sa 
Caritasovom Kućom ljubavi, a usmjerena je prema 
djeci od dojenačke dobi do treće godine života te 
maloljetnim trudnicama.  

                                             II. 
 
           Sliku akademskog slikara Mate Jurkovića Gradu 
Daruvaru donirao je Centar za odgoj i obrazovanje 
Rudolf Steiner Daruvar iz Daruvara, Masarykova 5, na 
temelju Odluke (URBROJ: 156/15 od 25. svibnja 
2015. g.) Knjigovodstvena vrijednost slike iznosi 
1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna). 

                                           III.  
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u „Službenom glasniku Grada Daruvara“. 

                                         Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 402-08/15-02/48 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 
Daruvar, 02. lipanj 2015. g.  
 
           Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 
Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Silvije Somšedik iz 
Doljana, Hrvatskih branitelja 12, gradonačelnik Grada 
Daruvara je donio sljedeću 

O D L U K U 
 

I. 
 

        SILVIJI SOMŠEDIK iz Doljana, Hrvatskih 
branitelja 12, (OIB: 08507485729), odobrava se pomoć 
za podmirenje troškova stanovanja za obiteljsku kuću 
koja je u vlasništvu majke podnositeljice zahtjeva 
Marice Karpišek - dug na ime komunalne usluge 

prema tvrtki DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost 
Daruvar, u iznosu od 67,28 kn (slovima: 
šezdesetsedam kuna i dvadesetosam lipa) i prema 
tvrtki Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar, 
u iznosu od 138,34 kn ( slovima: stotridesetosam kuna 
i tridesetčetiri lipa), te dug prema tvrtki HEP – 
Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Križ 
Ispostava Daruvar u iznosu od 714,89 kn (slovima: 
sedamstočetrnaest kuna i osamdesetdevet lipa). 
        Sveukupni iznos odobrene pomoći iznosi 
920,51 kn (slovima: devetstodvadeset 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., tvrtke Darkom vodoopskrba i 
odvodnja d.o.o. te tvrtke HEP – Operator 
distribucijskog sustava, Elektra Križ Ispostava 
Daruvar. 
 

III. 
 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Daruvara". 
 
                                         Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 402-08/15-02/50 
URBROJ: 2111/01-02/1-15-1 
Daruvar,  09. lipnja 2015.g. 
 
Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. Statuta 
Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 
broj 1/13), po zahtjevu Valerije Turk-Presečki iz 
Bjelovara, A. Starčevića 24, za novčanu donaciju 
Grada Daruvara, gradonačelnik  Grada Daruvara  
donio je  
 

O D L U K U 
 

I. 
 
 VALERIJI TURK-PRESEČKI iz Bjelovara, A. 
Starčevića 24, odobrava se iznos od 1.000,00 kn 
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(slovima: jednatisuća kuna)  iz Proračuna Grada 
Daruvara, s pozicije 207, kao financijska potpora za 
studijsko putovanje (izučavanje holokausta i 
stradavanja Židova u II. svjetskom ratu) u SAD, New 
York, u razdoblju od 19. 06. - 27- 06. 2015. godine. 
 Iznos iz stavka 1. ove točke isplatit će se na 
žiro račun imenovane, otvoren kod Zagrebačke banke, 
IBAN: HR3623600003111850514, OIB: 
99693157822. 
                    

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja 
i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Daruvara“. 
 
                                        Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 080-09/15-01/3                                                                                                     
 URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 
 Daruvar,  01. srpnja 2015. g. 
  
           Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o 
energetskoj učinkovitosti (NN broj 127/14) i članka 66. 
stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni 
glasnik Grada Daruvara", broj 1/13), u svezi podneska 
Agencije za pravni promet i posredovanje 
nekretninama (APN), Zagreb, KLASA: 370-05/15-
02/3; URBROJ: 356-10/15-12 od 25. 05. 2015. g., 
gradonačelnik  donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju osobe zadužene  za sustavno 

gospodarenje 
energijom u Gradu Daruvaru 

 
I. 
 

    IVANA JURIĆ, dipl. oec., viša stručna 
suradnica za poduzetništvo u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i 
komunalne djelatnosti Grada  Daruvara, imenuje se 
osobom zaduženom za sustavno gospodarenje 
energijom u Gradu Daruvaru.. 
 

II. 
 

  Oosoba zadužena za sustavno gospodarenje 
energijom u Gradu Daruvaru dužna je pratiti potrošnju 
energije i vode, unositi podatke o potrošnji u 
nacionalni informacijski sustav za gospodarenje 
energijom - ISGE, te periodički analizirati potrošnju i 
izvještavati Agenciju za pravni promet i posredovanje 
nekretninama (APN). 
 

III. 
 
 

                 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Daruvara". 
                                        Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 023-01/15-01/32 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-2 
Daruvar,  01. srpnja 2015.g. 
 
           Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)   samoupravi (NN 
33/01,  60/1 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka  
66. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara 
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 1/13), dana 
01. srpnja 2015. godine donosim sljedeću 
 

O D L U K U 
o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika 

 Grada Daruvara 
 

I. 
 
    Ovom Odlukom gradonačelnik Grada 
Daruvara povjerava mr.sc. IVANI DJEDOVIĆ, dipl. 
ing. bioteh., zamjenici gradonačelnika, obavljanje 
poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na 
pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje 
stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog 
vijeća Grada Daruvara u području djelatnosti iz 
samoupravnog djelokruga Grada Daruvara koji se 
odnose na zaštitu okoliša, vodno i komunalno 
gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje (posebice 
projekti energetske učinkovitosti), na zaštitu i 
unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu potrošača, 
turizma,  poslovi poticanja gospodarstva i 
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poduzetništva te vođenje postupaka za dobivanje 
financijskih sredstava iz EU za razvoj djelatnosti koje 
su joj povjerene, kao i provođenje istih. 
 Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke 
zamjenici gradonačelnika povjeravaju se i poslovi 
koordinacije sa svim tvrtkama u vlasništvu i u 
pretežitom vlasništvu Grada Daruvara, kao i drugim  
pravnim osobama koje djeluju na području Grada 
Daruvara, te poslovi suradnje s civilnim sektorom.  
               

 
 

II. 
 

 U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove 
Odluke zamjenica gradonačelnika dužna je pridržavati 
se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi 
redovito izvješće gradonačelniku, te parafirati akte iz 
područja povjerenih poslova upućenih na potpis 
gradonačelniku. 
 U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove 
odluke zamjenica gradonačelnika ovlaštena je primati 
stranke, poslovne partnere i predstavnike  drugih 
subjekata s kojima Grad Daruvar službeno komunicira. 
 

III. 
 

 Odluku o obavljanju poslova predstavljanja 
Grada Druvara u protokolarnim prigodama 
gradonačelnik će donijeti za svaki pojedini slučaj, 
neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove 
Odluke.  

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu  danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Daruvara“. 
                                         Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 023-01/15-01/32 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 
Daruvar,  01. srpnja 2015.g. 
 
          Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)   samoupravi (NN 
33/01,  60/1 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka  

66. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Daruvara 
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 1/13), dana 
01. srpnja 2015. godine donosim sljedeću 
 

O D L U K U 
o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika 

 Grada Daruvara 
 

I. 
 
    Ovom Odlukom gradonačelnik Grada 
Daruvara povjerava VERONIKI PILAT, dipl. oec., 
zamjenici gradonačelnika, obavljanje poslova iz 
djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu 
akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i 
provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Grada Daruvara u području društvenih djelatnosti iz 
samoupravnog djelokruga Grada Daruvara koji se 
odnose na brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, 
socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, kulturu, 
tehničku kulturu i sport, protupožarnu i civilnu zaštitu 
te u društvenim djelatnostima u kojima Grad Daruvar 
osigurava dodatni standard - znanost, obrazovanje, 
zdravstvo, zdravi grad. 
 Pored poslova navedenih u stavku 1. ove točke 
zamjenici gradonačelnika povjeravaju se i poslovi 
koordinacije sa svim ustanovama u vlasništvu Grada 
Daruvara i drugim ustanovama i pravnim osobama 
koje djeluju na području Grada Daruvara, te poslovi 
suradnje s civilnim sektorom.  

II. 
 

 U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove 
Odluke zamjenica gradonačelnika dužna je pridržavati 
se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi 
redovito izvješće gradonačelniku, te parafirati akte iz 
područja povjerenih poslova upućenih na potpis 
gradonačelniku. 
 U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove 
odluke zamjenica gradonačelnika ovlaštena je primati 
stranke, poslovne partnere i predstavnike  drugih 
subjekata s kojima Grad Daruvar službeno komunicira. 
 

III. 
 

 Odluku o obavljanju poslova predstavljanja 
Grada Druvara u protokolarnim prigodama 
gradonačelnik će donijeti za svaki pojedini slučaj, 
neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove 
Odluke.  

IV. 
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  Ova Odluka stupa na snagu  danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Daruvara“. 
                                         Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r. 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 
                      GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 402-08/15-02/58 
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1 
Daruvar,  02. srpnja 2015.g. 
 
Temeljem članka 66. stavka 1. točka 7. Statuta Grada 
Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 
1/13), po zahtjevu Udruge maloljetnih dragovoljaca 
Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica 
Bjelovrsko-bilogorske županije, gradonačelnik Grada 
Daruvara dana 02. srpnja 2015. godine donio je 
sljedeću 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 
 Udruzi maloljetnih dragovoljaca Domovinskog 
rata Republike Hrvatske, Podružnici Bjelovrsko-
bilogorske županije, za potrebe održavanja ljetne škole 
djece hrvatskih branitelja u Hrvacama (Sinj), odobrava 
se iznos od 1.000,00 kn. 
 

Članak 2. 
 
    Sredstva iz članka 1. ove Odluke, 
Upravni odjel za financije i proračun Grada Daruvara, 
doznačit će na račun broj: HR8523400091110571875, 
PBZ. 

Članak 3. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit se će u „Službenom glasniku Grada 
Daruvara“. 
 
                                         Gradonačelnik 
                                    Dalibor Rohlik, v.r.
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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. 
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