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REPUBLIKA HRVATSKA   

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA   
GRAD DARUVAR   

GRADSKO VIJEĆE  

   

KLASA: 021-04/17-01/1 

URBROJ: 2111/01-01-17-2/1 

Daruvar,  12. lipnja 2017. g. 

 

 

ZAPISNIK  
 

 s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, održane 12. lipnja 2017. 

godine u velikoj vijećnici zgrade uprave Grada Daruvara, s početkom u 12,00 sati. 

 

PRISUTNI:  Snježana Sabo, Snježana Hopp, Boris Peranović, Ivana Kljajić, Saša Coufal,  

                    Emina Šimek Kovačić, Antun Romozi, Stjepan Trkač, Ivana Djedović, Dinka  

                    Kavalir, Lidija Dujmenović, Ranko Jeftimija, Miran Husak, Igor Jareš, Diana  

                    Takač, Branko Kovačić, Sabina Bis, Marijan Fila 

 

OSTALI PRISUTNI: Branka Saks (Predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko- 

   bilogorskoj županiji),  

Damir Lneniček (gradonačelnik), Vanda Cegledi, Marcel Medak, 

Vladimir Bilek (zamjenici gradonačelnika)  

Olga Šimon-Danek, Milena Šimić, Ratko Vuković (pročelnici Upravnih 

odjela Grada Daruvara) 

Tanja Novotni Golubić (zamjenica župana- HSS Daruvar) 

Mato Pejić (Jednota), Vlatka Babić (Radio Daruvar), Predrag 

Uskoković (Daruvarski portfolio)  

 

VODITELJICA ZAPISNIKA: Milada Sofka 

 

 

 HIMNA 

 

 

 Branka Saks, predstojnica Ureda državne uprave u BBŽ koja je ispred nadležnog tijela 

sazvala konstituirajuću sjednicu, pozdravila je sve prisutne, čestitala na izboru vijećnicima, 

gradonačelniku i zamjenicima, pozdravila ostale goste i medije te zamolila da se minutom 

šutnje oda počast poginulim hrvatskim braniteljima. 

 

 MINUTA ŠUTNJE 
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 Prije samog početka rada po dnevnom redu utvrđen je potreban kvorum prozivkom 

članova Gradskog vijeća Grada Daruvara izabranih 21. svibnja 2017. godine. Na sjednici su 

prisutni svi vijećnici, odluke se mogu pravovaljano donositi te se započelo s radom. 

 

 Branka Saks predlaže Dnevni red kao u pozivu. 

 

 Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi niti dopuna, te je jednoglasno usvojen 

sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata  

    članova gradskog vijeća, 

- utvrđivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati  

sjednicom do izbora predsjednika, 

- svečana prisega članova Gradskog vijeća, 

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, 

4.   Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 

5.   Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik, 

6.   Izbor Povjerenstva za Proračun i financije, 

7.   Izbor Povjerenstva za mjesnu samoupravu. 

 

AD/1.  

 

 Izbor Mandatnog povjerenstva 

 

 U Mandatno povjerenstvo predloženi su Ivana Kljajić za predsjednicu, a za članove 

Snježana Hopp i Sabina Bis. 

 

 Nije bilo drugih prijedloga, te je izvršeno pojedinačno glasovanje za svakog člana 

Mandatnog povjerenstva. 

 Za predsjednicu, Ivanu Kljajić glasovali su svi članovi Gradskog vijeća. 

 Za članicu, Snježanu Hopp glasovali su svi članovi Gradskog vijeća. 

 Za članicu, Sabinu Bis glasovali su svi članovi Gradskog vijeća. 

 

 Nakon toga donijeta je sljedeća 

 

Odluka 

 

 U Mandatno povjerenstvo imenuju se: 

- Ivana Kljajić, za predsjednicu, 

- Snježana Hopp, za članicu, 

- Sabina Bis, za članicu. 

Odluka jednoglasno usvojena. 

 

 

AD/2. 
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Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata  

članova gradskog vijeća 

- utvrđivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati  

sjednicom do izbora predsjednika, 

                

   Branka Saks zamoljava izabrano Mandatno povjerenstvo da napravi Izvješće o 

provedenim lokalnim izborima 2017. godine. 

 

 Članovi Mandatnog povjerenstva napuštaju sjednicu, te se nakon sastavljanja Izvješća 

vraćaju i daju sljedeće Izvješće: 

 

Dana 21. svibnja 2017. godine provedeni su lokalni izbori za izbor članova 

predstavničkih i izvršnih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici 

Hrvatskoj. U Gradsko vijeće Grada Daruvara kao predstavničko tijelo na temelju Konačnih 

rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada Daruvara, KLASA: 013-01/17-01/01; 

URBROJ: 2111/01-02-17-36 utvrđenih i javno objavljenih 25. svibnja 2017. g. od strane 

Gradskog izbornog povjerenstva Grada Daruvara, izabrani su članovi sa sljedećih 

kandidacijskih listi: 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 

    Hrvatska stranka umirovljenika – HSU 

    Hrvatska seljačka stranka – HSS 

    Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS 

 Nositelj liste: Damir Lneniček 

   dobila je 1618 glasova (34,66%) – 6 mjesta, te su s liste izabrani: 

1. Damir Lneniček 

2. Vanda Cegledi 

3. Marcel Medak 

4. Stjepan Trkač 

5. Emina Šimek Kovačić 

6. Ivana Kljajić 

 

 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 

     Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS 

     Stranka umirovljenika – SU 

     Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS 

     Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH 

  Nositelj liste: Vedran Babić, dipl. ing. arh. 

    dobila je 1219 glasova (26,11%) – 5 mjesta, te su s liste izabrani: 

  1. Vedran Babić, dipl. ing. arh. 

  2. Diana Takač, struč. spec. admin. publ. 

  3. Miran Husak, bacc. oec. 

  4. Ranko Jeftimija, dr. med. 

  5. Marijan Fila, dr. med. vet. 

 

 

 3. Kandidacijska lista grupe birača 

  Nositelj liste: Vladimir Bilek 
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     dobila je 765 glasova (16,39%) – 3 mjesta, te su s liste izabrani: 

  1. Vladimir Bilek 

  2. Snježana Hopp, struč. spec. oec. 

  3. Snježana Sabo 

 

 4. Kandidacijska lista grupe birača 

  Nositelj liste: mr. sc. Ivana Djedović 

    dobila je 636 glasova (13,62%) – 2 mjesta, te su s liste izabrani 

  1. mr. sc. Ivana Djedović 

  2. Dinka Kavalir, dipl. oec. 

 

 5. Damir Bajs NEZAVISNA LISTA DAMIR BAJS NL 

  Održivi razvoj Hrvatske – OraH 

    dobila je 429 glasova (9,19% - 1 mjesto, te je s liste izabrana 

  1. Sabina Bis, dipl. med. tech. 

 

 Istoga dana Vladimir Bilek je izabran za zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika 

češke nacionalne manjine te je nakon objave Konačnih rezultata izbora za zamjenika 

gradonačelnika Grada Daruvara iz reda pripadnika češke nacionalne manjine dana 25. svibnja 

2017. g. stavio u mirovanje svoj vijećnički mandat u predstavničkom tijelu. Dana 07. lipnja 

2017. g. pročelniku nadležnom za poslove Gradskog vijeća Grada Daruvara dostavljene su 

ovjerene ostavke prva dva sljedeća kandidata s Kandidacijske liste grupe birača – nositelj 

Vladimir Bilek, upisana pod rednim brojem 4. (Branko Sudar) i 5. (Marko Bublić), a sljedeća 

na navedenoj listi za zamjenicu vijećnika je kandidatkinja pod red. brojem 6. Lidija 

Dujmenović, koja je nakon podnijetih ostavki od strane prioritetnijih kandidata, dana 07. 

lipnja 2017. g. dostavila pisanu Izjavu da prihvaća dužnost zamjenice člana/vijećnika u  

Gradskom vijeću Grada Daruvara. 

 Dana 04. lipnja 2017. g. u ponovljenom II. krugu izbora, Damir Lneniček je izabran za 

gradonačelnika Grada Daruvara, a Vanda Cegledi i Marcel Medak za zamjenike 

gradonačelnika te su nakon Konačnih rezultata  za izbor gradonačelnika Grada Daruvara, 

KLASA: 013-01/17-01/01; URBROJ: 2111/01-02-17-43 od 08. lipnja 2017. g., s danom 09. 

lipnja 2017. g. stupili na dužnost i svoje vijećničke mandate dali u mirovanje. Damir 

Lneniček prihvatio je profesionalno obavljati dužnost gradonačelnika Grada Daruvara, počev 

od 12. lipnja 2017. g., a njegovi zamjenici Vanda Cegledi i Marcel Medak izjasnili su se da će 

svoju dužnost do daljnjeg obavljati volonterski. 

 Dana 12. lipnja 2017. g. Vedran Babić izvijestio je nadležni upravni odjel Grada 

Daruvara da podnosi ostavku na mjesto vijećnika te da je zajednička lista političkih 

stranaka/koalicijskih partnera SDP i drugi, postigla dogovor da na njegovo mjesto vijećnika u 

Vijeće ulazi Igor Jareš. 

 Izabrane vijećnike koji su podnijeli ostavke i/ili stavili svoj mandat u mirovanje za 

vrijeme dok im mandat miruje zamjenjivat će zamjenici vijećnika kako slijedi: 

- Damira Lneniček zamjenjivat će zamjenik vijećnika Boris Peranović, 

- Vandu Cegledi zamjenjivat će zamjenik vijećnice Saša Coufal, 

- Marcela Medak zamjenjivat će zamjenik vijećnika Antun Romozi, 

- Vladimira Bilek zamjenjivat će zamjenica vijećnika Lidija Dujmenović, 

- Vedrana Babić zamjenjivat će zamjenik vijećnika Igor Jareš. 
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  Sukladno naprijed navedenim Konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog 

vijeća Grada Daruvara, na osnovi  članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. stavka 1. i 2. 

Zakona o lokalnim izborima i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 

(NN RH broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u 

Gradskom vijeću Grada Daruvara nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne 

manjine te se broj članova Gradskog vijeća u ovom sazivu povećava za jedno mjesto. 

 Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na jednog 

dodatnog člana u Gradskom vijeću ostvaruje sljedeća zajednička lista: 

 1. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 

     Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS 

     Stranka umirovljenika – SU 

     Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS 

     Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH 

  Nositelj liste: Vedran  Babić, dipl. ing. arh., 

  te je za vijećnika s liste izabran prvi sljedeći kandidat iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine Branko Kovačić. 

 

  Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. stavka 1. Zakona o 

lokalnim izborima i članka  20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, utvrđuje se 

da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Daruvara za mandatno razdoblje 

2017/2021. g. osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika češke nacionalne manjine. 

 

  Imajući u vidu rezultate izbora i stavljanje mandata u mirovanje, u trenutku 

konstituiranja Gradskog vijeća Grada Daruvara utvrđuje se da dužnost vijećnika, odnosno 

zamjenika vijećnika, počinju obnašati sljedeće osobe: 

  1. Boris Peranović 

  2. Saša Coufal 

  3. Antun Romozi 

  4. Stjepan Trkač 

  5. Emina Šimek Kovačić 

  6. Ivana Kljajić 

  7. Igor Jareš, dr. med. dent. 

  8. Diana Takač, struč. spec. admin. publ. 

  9. Miran Husak, bacc. oec. 

  10. Ranko Jeftimija, dr. med. 

  11. Marijan Fila, dr. med. vet. 

  12. Lidija Dujmenović 

  13. Snježana Hopp, struč. spec. oec. 

  14. Snježana Sabo 

  15. mr. sc. Ivana Djedović 

  16. Dinka Kavalir, dipl. oec. 

  17. Sabina Bis, dipl. med. tech. 

  18. Branko Kovačić, ing. agr. 

 

 

 Nakon podnijetog izvješća Mandatnog povjerenstva, bez rasprave, jednoglasno je 

donijet sljedeći 
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ZAKLJUČAK 
 o verifikaciji mandata članova Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 

 Prihvaća se izvješće Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Daruvara te su 

verificirani mandati članovima Vijeća po broju i stranačkim listama kako slijedi: 

     Boris Peranović, Saša Coufal, Antun Romozi, Stjepan Trkač, Emina Šimek 

Kovačić, Ivana Kljajić - HDZ, HSU, HSS, HSLS; Igor Jareš, Diana Takač, Miran 

Husak, Ranko Jeftimija, Marijan Fila, Branko Kovačić – SDP, HNS, SU, SDSS, NSH; 

Lidija Dujmenović, Snježana Hopp, Snježana Sabo - Kandidacijska lista grupe birača 

nositelja liste Vladimira Bilek;  Ivana Djedović, Dinka Kavalir – Kandidacijska lista 

grupe birača nositelja liste Ivane Djedović  te Sabina Bis - Damir Bajs NL, OraH. 

 

Zaključak jednoglasno usvojen.  

 

 Nakon usvajanja izvješća i utvrđivanja članstva u Gradskom vijeću, utvrđeno je da 

predsjedavanje sjednice nastavlja Stjepan Trkač, kao prvi na listi koja je dobila najveći broj 

glasova – zajednička lista HDZ, HSU, HSS, HSLS. 

 

 Branka Saks poziva vijećnika Stjepana Trkač da nastavi predsjedavati sjednicom 

Gradskog vijeća. 

 

 Stjepan Trkač pozdravlja sve prisutne, čestita na izboru za članove Gradskog vijeća, 

predlaže da se nastavi s radom po usvojenom Dnevnom redu, te čita tekst prisege. 

 

 Nakon toga pozvao je vijećnike da polože i potpišu  svečanu prisegu za članove 

Gradskog vijeća. Potpisane prisege sastavni su dio spisa 1. konstituirajuće sjednice. 

 

 Vijećnici su dali svečanu prisegu. 

 

 AD/3. 

 

 Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

U  Povjerenstvo za izbor i imenovanja predloženi su Lidija Dujmenović za 

predsjednicu, a za članove Antun Romozi i Diana Takač. 

 

 Nije bilo drugih prijedloga, te je izvršeno pojedinačno glasovanje za svakog člana 

Povjerenstva za izbor i imenovanja. 

 Za predsjednicu Lidiju Dujmenović glasovali su svi članovi Gradskog vijeća. 

 Za člana Antuna Romozi glasovali su svi članovi Gradskog vijeća. 

 Za člana Dianu Takač glasovali su svi članovi Gradskog vijeća. 

   

Nakon toga donijeta je sljedeća 

 

 

Odluka 
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 U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Daruvara imenuju 

se: 

- Lidija Dujmenović, za predsjednicu, 

- Antun Romozi, za člana, 

- Diana Takač, za članicu. 

 

              Odluka jednoglasno usvojena. 

 

 

 

 AD/4. 

 

 Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 

 

 Za predsjednicu Gradskog vijeća predložena je Snježana Sabo, a za potpredsjednike 

Gradskog vijeća Stjepan Trkač i Marijan Fila. 

 

 Nije bilo drugih prijedloga, te je izvršeno pojedinačno glasovanje. 

 

 Za Snježanu Sabo - za predsjednicu Gradskog vijeća glasovalo je 11 vijećnika, 7 je 

bilo suzdržano (Ranko Jeftimija, Igor Jareš, Miran Husak, Marijan Fila, Diana Takač, Branko 

Kovačić i Sabina Bis). 

 Za Stjepana Trkač - za potpredsjednika Gradskog vijeća glasovalo je 11 vijećnika, 7 je 

bilo suzdržano (Ranko Jeftimija, Igor Jareš, Miran Husak, Marijan Fila, Diana Takač, Branko 

Kovačić i Sabina Bis). 

 Za Marijana Filu - za potpredsjednika Gradskog vijeća glasovalo je svih 18 vijećnika. 

 

 Nakon toga donijeta je sljedeća  

 

Odluka 

 

 Snježana Sabo izabrana je većinom glasova za predsjednicu Gradskog vijeća (11 

za, 7 suzdržanih – Ranko Jeftimija, Igor Jareš, Miran Husak, Marijan Fila, Diana 

Takač, Sabina Bis i Branko Kovačić). 

 Stjepan Trkač izabran je većinom glasova za potpredsjednika Gradskog vijeća 

(11 za, 7 suzdržanih – Ranko Jeftimija, Igor Jareš, Miran Husak, Marijan Fila, Diana 

Takač, Sabina Bis i Branko Kovačić). 

 Marijan Fila jednoglasno je izabran za potpredsjednika Gradskog vijeća. 

  

   

 Snježana Sabo, preuzima predsjedavanje sjednicom Gradskog vijeća. 

 

 Novoizabrana predsjednica pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na ukazanom joj 

povjerenju, te želi dobar i uspješan rad ovog Vijeća na dobrobit svih građana ovog grada. 

Napravit će se pozitivan pomak da Daruvar postane grad s perspektivom i da svi imaju bolji 

život. Trebaju se boriti za opći boljitak grada. Interese političkih stranaka treba staviti u drugi 

plan, jer su oni vijećnici Grada Daruvara, a ne vijećnici političkih stranaka. Ne očekuje da će 
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imati jednoglasne stavove i jednoglasno donositi odluke, ali želi da Vijeće radi kao zajednički 

tim, da rasprave budu konstruktivne i argumentirane. Treba raditi sukladno prisezi, u okviru 

poslovnika i propisa. Svima želi uspješan i plodonosan rad. 

 

 AD/5. 

 

 Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

 

 U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik  predloženi su Boris Peranović za predsjednika, a 

za članove Lidija Dujmenović i Miran Husak. 

 

 Nije bilo drugih prijedloga, bez rasprave donijeta je sljedeća  

 

Odluka 

 

 U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Daruvara imenuju 

se: 

- Boris Peranović, predsjednik, 

- Lidija Dujmenović, članica, 

- Miran Husak, član. 

 

    Odluka jednoglasno usvojena. 

 

 

 AD/6. 

 

 Izbor Povjerenstva za financije i proračun 

 

 U Povjerenstvo za financije i proračun predloženi su Snježana Hopp za predsjednicu, a 

za članove Emina Šimek Kovačić i Marijan Fila. 

 

 Nije bilo drugih prijedloga, bez rasprave donijeta je sljedeća  

 

Odluka 

 

 U Povjerenstvo za financije i proračun Grada Daruvara imenuju se: 

- Snježana Hopp, predsjednica, 

- Emina Šimek Kovačić, članica,  

- Marijan Fila, član. 

               Odluka jednoglasno usvojena. 

 

 AD/7. 

 

 Izbor Povjerenstva za mjesnu samoupravu 

 

 U Povjerenstvo za mjesnu samoupravu predloženi su Antun Romozi za predsjednika, a 

za članove Snježana Sabo i Igor Jareš. 
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 Nije bilo  drugih prijedloga, bez rasprave donijeta je sljedeća  

 

Odluka 

 

 U Povjerenstvo za mjesnu samoupravu Grada Daruvara imenuju se: 

- Antun Romozi, predsjednik, 

- Snježana Sabo, članica, 

- Igor Jareš, član. 

Odluka jednoglasno usvojena. 

 

 Predsjednica Gradskog vijeća, Snježana Sabo, upoznaje vijećnike da je osnovan Klub 

vijećnika od strane zajedničke liste političkih stranaka/koalicijskih partnera SDP i drugi. 

Predsjednik Kluba je Marijan Fila. 

 

 Još jednom svima čestita na izboru za vijećnike ovog Gradskog vijeća i želi uspjeh u 

daljnjem radu. 

 

 Više nije bilo učesnika u raspravi, predsjednica je zaključila rad sjednice u 12,40 sati. 

 

 

Voditeljica zapisnika    Predstojnica Ureda državne uprave u BBŽ-u 

 

   Milada Sofka           Branka Saks,dipl. iur. 

 

 

 

Predsjedavatelj sjednice                Predsjednica Gradskog vijeća 

    

   Stjepan Trkač                          Snježana Sabo 

 

       

 


