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             REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        GRAD DARUVAR 

                      GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 350-02/2001-01/01 

URBROJ: 2111/01-04-04/1-15/32 

Daruvar, 30. ožujak 2015. g. 

 

           Na temelju članka 109. Zakona o prostornom 

uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 42. 

stavka 1. alineje 9. Statuta Grada Daruvara (“Službeni 

glasnik Grada Daruvara“ 1/13), po  prijedlogu 

Gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće 

Grada Daruvara na svojoj  15. sjednici održanoj 30. 

ožujka 2015. godine, donijelo je 

O D L U K U 

o II. izmjenama i dopunama odluke o donošenju 

Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1 

 Donose se II. IZMJENE I DOPUNE 

GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA 

GRADA DARUVARA (u nastavku teksta: Plan) 

koje je izradio Arhitektonski atelier deset; d.o.o. za 

arhitekturu i urbanizam iz Zagreba. 

 

Članak 2 

 Plan obuhvaća površinu od 1020,53 ha. 

Članak 3 

 Plan je sadržan u elaboratu «II. izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara» 

koji se sastoji od:  

A.Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje)  

B. Grafičkog dijela koji sadrži: 

Kartografski prikaz kojim se zamjenjuje kartografski 

prikaz iz izvornog plana: 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA 

POVRŠINA 

1 : 5000 

 

C. Obaveznih priloga: 

1. Opći podaci o tvrtki izrađivača 

2. Popis zakona i propisa koji su korišteni u 

izradi plana 

3. Obrazloženje plana 

4. Izvješće o javnoj raspravi 

5. Evidencija izrade i donošenja plana 

 Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je 

dio ove odluke i ovjerava se pečatom Gradskog vijeća 

Grada Daruvara i potpisom predsjednika Gradskog 

vijeća. 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

Članak 4 

 U odluci o donošenju I. izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana Grada Daruvara 

(Službeni glasnik Grada Daruvara br. 05/12; u 

daljnjem tekstu: Odluka) unose se slijedeće izmjene: 

Članak 5 

 Članak 13. se briše. 

Članak 6 

 U članku 26. u tablici lokacijskih uvjeta za 

površine sa oznakom S3 mijenja se red 7 tako da 

glasi: 

najmanja 

udaljenost 

od 

regulacijsk

og pravca 

                                     5 m 

u obuhvatu zaštićene kulturno povijesne cjeline 

Daruvara dozvoljava se i manja udaljenost od 

regulacijskog pravca ako istu odobri nadležni 

konzervatorski odjel 

 

Članak 7 

 U članku 29. u tablici lokacijskih uvjeta za 

površine sa oznakom M2 mijenja se red 7 tako da 

glasi: 
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najmanja 

udaljenost od 

regulacijskog 

pravca 

5 m 

u obuhvatu zaštićene kulturno 

povijesne cjeline Daruvara 

dozvoljava se i manja udaljenost od 

regulacijskog pravca ako istu 

odobri nadležni konzervatorski 

odjel 

 

Članak 8 

 Članak 32. mijenja se tako da glasi: 

 Na površini sportsko rekreacijske namjene sa 

oznakom R koja je smještena u jugozapadnom dijelu 

obuhvata uz rijeku Toplicu planirano je uređenje 

aerodroma za manje zrakoplove. 

 Na ovoj se površini mogu graditi objekti u 

funkciji aerodroma, a sukladno posebnim propisima i 

tehničkim pravilima iz područja zrakoplovstva. Na 

ovoj se površini ne postavljaju posebni lokacijski 

uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina.    

Članak 9 

 Članak 33. mijenja se tako da glasi: 

 Trase, koridori i površine za 

elektroenergetski infrastrukturni sustav prikazani su 

na kartografskom prikazu 3.2. u mjerilu 1:10000. Kod 

izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih 

građevina, trase, koridori i površine 

elektroenergetskog infrastrukturnog sustava određeni 

ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe 

tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i 

stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da 

onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog 

ovim planom.       

Lokacije i koridori novih/planiranih 

elektroenergetskih objekata distributivnih napona 

(0.4, 10, 20 i 35 kV) utvrdit će se prostornim 

planovima užih područja i/ili razradom projektne 

dokumentacije u skladu sa dobivenim posebnim 

uvjetima. 

 Svakih 500m potrebno je predvidjeti lokaciju 

u svrhu postavljanja transformatorskih stanica. U 

slučaju velikih potrošača potrebno je uz takav objekt 

pripremiti zasebnu lokaciju. Za izgradnju 

transformatorskih stanica obavezno je formirati 

građevinsku česticu čija će veličina biti uvjetovana 

tipom transformatorske stanice, a ukoliko se 

transformatorska stanica gradi na javnoj površini nije 

potrebno formiranje nove građevinske čestice. 

Sve transformatorske stanice predvidjeti kao 

samostojeće tipske objekte. Ispod postojeće 

nadzemne niskonaponske mreže nije dozvoljena 

gradnja u pojasu od 3m za nepristupačne dijelove 

građevine (krov, dimnjak i dr.) i 4m za pristupačne 

dijelove građevine (terase, skele i dr.) od vodiča 

niskonaponske nadzemne mreže. Kod kabelskih 

instalacija udaljenost temelja objekta od kabelske 

instalacije mora biti najmanje 1m. Za gradnju objekta 

potrebno je tražiti posebne uvjete gradnje od HEP 

ODS d.o.o. Elektra Križ. 

 Za potrebe izgradnje energetskih građevina 

na obnovljive izvore planom se omogućuje izgradnja 

susretanih objekata i spojne elektroenergetske 

infrastrukture (dalekovoda) između tih objekata i 

postrojenja u nadležnosti HEP ODS d.o.o.  

 Prije izgradnje objekata za proizvodnju 

električne energije iz obnovljivih izvora potrebno je 

od HEP ODS zatražiti posebne uvjete gradnje. 

Posebni uvjeti izdaju se pojedinačno za svaki objekt, 

ovisno o vrsti objekta i tehnologiji proizvodnje el. 

energije, a prema važećim tehničkim propisima.  

Članak 10 

 U članku 35. riječ regionalni mijenja se u 

riječ magistralni.  

Članak 11 

 U članku 39. mijenjaju se slijedeći stavci: 

stavak 2. mijenja se tako da glasi: 

U skupini arheološka područja: 

Arheološko nalazište “Stari Slavik, Lipovac, 

Kantara”; ROS-0434-1973  

stavak 4. mijenja se tako da glasi: 

U skupini civilne građevine/sklopovi: 
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• Dvorac Janković; Daruvar; ROS-0038-1970  

stavak 5. tradicijske stambene građevine se briše  

stavak 6. memorijalni objekti se briše 

stavak 7. mijenja se tako da glasi: 

• Orgulje Župne crkve Presvetog Trojstva; Z-

4607 

• Arheološka zbirka grada Daruvara; P-4722 

• Inventar crkve 318 Bogonosnih otaca; Z-2114 

• Inventar crkve sv. Trojstva; Z5308 

• Ostaci ikonostasa iz grobljanske kapele sv. 

Nikolaja u Pakri; Z-5373 

u stavku 9. mijenja se alineja 2. tako da glasi: 

• Kulturno-povijesna cjelina Daruvara, P-4647 

u stavku 9. dodaje se alineja 3. koja glasi: 

• Lječilišni kompleks Daruvarske toplice; P-

4801 

stavak 10. javne građevine se briše  

stavak 11. stambene i stambeno-poslovne građevine 

se briše  

stavak 12. memorijalna područja se briše  

Članak 12 

 U članku 48. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 Na području GUP-a, na površini gospodarske 

namjene u jugoistočnom dijelu grada planirana je 

izgradnja reciklažnog dvorišta namijenjenog 

odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju 

manjih količina posebnih vrsta otpada.  

Članak 13 

 Članak 50. mijenja se tako da glasi: 

 U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, 

zdravih i humanih uvjeta života i rada, ovim Planom 

utvrđuju se slijedeće mjere sprječavanja nepovoljnog 

utjecaja na okoliš: 

Zaštita tla 

Zemljište u obuhvatu Plana načelno se tretira kao 

građevinsko zemljište. Poljoprivredno zemljište u 

granicama Plana može se koristiti za poljoprivrednu 

obradu do privođenja namjeni određenoj Planom. Na 

poljoprivrednim zemljištima u obuhvatu Plana ne 

mogu se koristiti intenzivne gnojidbe, zaprašivanja, te 

drugi oblici kemijskog tretiranja i onečišćavanja tla. 

Poljoprivredno zemljište u obuhvatu Plana treba 

primarno koristiti za poljoprivrednu proizvodnju za 

osobne potrebe.   

Zaštita zraka 

Radi poboljšanja stanja i sprečavanja daljnjeg 

pogoršanja kvalitete zraka, a pogotovo na prostorima 

za stambenu izgradnju, potrebno je poduzeti slijedeće 

mjere zaštite: 

• kod većih onečišćivača (pivovara, ljevaonica 

Dalit) kao energent koristiti plin te samo u 

iznimnim slučajevima lož ulje sa minimalnim 

udjelom sumpora  

• u područjima za koja je utvrđeno onečišćenje 

zraka (područje druge i treće kategorije 

kakvoće zraka) postići prvu kategoriju kakvoće 

zraka, 

• kod većih onečišćivača koji zbog velikog broja 

izvora onečišćenja imaju najznačajniji utjecaj 

na kakvoću zraka planirati razvoj uz primjenu  

novih  tehnika  smanjenja  emisija, 

• potrebno je ciljanim istraživanjima utvrditi 

mogućnost smanjenja emisija svih izvora 

onečišćenja zraka na području grada i ispitati  

izvodljivost  mogućih  rješenja, uređaja, a za 

kotlovnicu predvidjeti upotrebu 

niskosumpornog loživog ulja ili plina, 

• izgradnja novih kapaciteta u djelatnostima koje 

mogu utjecati na pogoršanje kvalitete okoliša 

(zrak, buka, voda) tamo gdje su propisane 

vrijednosti premašene, može se dozvoliti 

nakon saniranja postojećeg onečišćenja u 

skladu s važećim zakonskim propisima, 

• radi praćenja stanja i cjelovite kategorizacije 

zraka za Grad Daruvar potrebno je uspostaviti 

monitoring zraka pivovare i ljevaonice 

• kod odabira mogućih tehničkih mjera zaštite od 

onečišćenja zraka potrebno je smanjiti emisiju 

polutanata tako da u okolišu ne dođe do 

prekoračenja graničnih vrijednosti ukupnih 

lebdećih čestica. Koristiti materijale i 

tehnologije koje su prihvatljive po DIN/ISO 

normama (do donošenja Hrvatskih normi) s 

gledišta kemijskih i fizikalnih karakteristika, 

djelovati na razvoju i primjeni suvremenih 

rješenja u tehnološkim procesima, smanjiti 

emisiju hlapivih organskih komponenti u 

okoliš primjenom odgovarajućih mjera zaštite, 
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onemogućiti eventualno istjecanje halogenih 

ugljikovodika (freona i sl.) kod remonta 

rashladnih uređaja, a za kotlovnice predvidjeti 

upotrebu niskosumpornog loživog ulja ili 

plina, 

• izgradnja novih kapaciteta onih djelatnosti 

ljevaonice i pivovare koje mogu utjecati na 

pogoršanje kvalitete okoliša (zrak, buka, voda) 

tamo gdje su propisane vrijednosti premašene, 

može se dozvoliti nakon saniranja postojećeg 

onečišćenja u skladu s važećim zakonskim 

propisima, 

• radi praćenja stanja i cjelovite kategorizacije 

zraka za Grad Daruvar potrebno je ustanoviti 

mjerna mjesta za kontrolu kakvoće zraka za 

područje u okruženju ljevaonice Dalit 

Zaštita voda 

U obuhvatu plana nalaze se vodotoci Toplica, 

Dabrovac i Dol potok. Zemljišni pojas javnog vodnog 

dobra označen je na kartografskom prikazu 

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA oznakom 

V. 

 Za gradnju na česticama koje graniče sa 

zemljišnim pojasom javnog dobra potrebno je 

zatražiti posebne uvjete nadležne vodnogospodarske 

ispostave.  

 Građevna čestica ne može se osnivati na 

način koji bi onemogućavao uređenje korita i pristup 

vodotoku. Udaljenost regulacijskog pravca od ruba 

korita vodotoka u pravilu ne može biti manja od 4 m. 

Udaljenost građevina od ruba korita vodotoka u 

pravilu ne može biti manja od 10 m.  

Zaštita voda na području obuhvata Plana postići će se 

slijedećim mjerama: 

• gradnjom kanalizacije na područjima bez 

kanalizacije  

• održavanjem postojećeg te gradnjom novog 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 

Daruvaru 

• određivanjem sanitarnih zona zaštite 

vodocrpilišta 

 Sva područja u obuhvatu Plana opskrbljuju se 

vodom za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava.  

 Otpadne vode odvodit će se javnom 

kanalizacijom do uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda u Daruvaru.  

 Za postojeće građevine koje nisu spojene na 

sustav javne kanalizacije otpadne vode se do 

izgradnje sustava javne kanalizacije mogu sakupljati 

u nepropusnim sabirnim jamama.  Pražnjenje 

sabirnih jama može se vršiti samo odvozom na uređaj 

za pročišćavanje otpadnih voda.   

 Na rubnim područjima Grada mogu se graditi 

građevine za uzgoj životinja kapaciteta do 2 uvjetna 

grla. Podovi u ovim građevinama moraju biti 

nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju 

gnojnice. Dno i stjenke gnojišta do visine od 50 cm 

iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog 

materijala. Gnojnica se ne smije ispuštati u vodotoke 

niti u odvodne kanale. 

Zaštita od požara 

 Zaštita od požara ovisi o kvalitetnom 

procjenjivanju ugroženosti od požara i tako 

procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim 

sektorima i vatrobranim pojasevima te drugim 

zahtjevima utvrđenim prema Procjeni ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija Grada Daruvara, a 

provodi se prema Planu zaštite od požara na području 

Grada Daruvara.  

Projektiranje s aspekta zaštite od požara stambenih, 

javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih 

građevina provodi se po pozitivnim hrvatskim 

zakonima i na njima temeljenim propisima i 

prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara, te 

pravilima struke. 

 Rekonstrukcije postojećih građevina u 

naseljima potrebno je projektirati na način da se ne 

povećava ukupno postojeće požarno opterećenje 

građevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja 

požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja 

rekonstrukcija građevina građenih kao stambeni ili 

stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti 

promjeni namjene poslovnih prostora sa požarno 

opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno 

neopasnim sadržajima. 

 Kod projektiranja planiranih građevina na 

području Grada Daruvara radi veće unificiranosti u 

odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene 

ugroženosti građevine od požara u prikazu mjera 

zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne 
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dokumentacije potrebno je primjenjivati slijedeće 

proračunske metode :  

• TRVB za stambene građevine i pretežito 

stambene građevine s poslovnim prostorima i 

manjim radionicama, 

• TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili 

EUROALARM za poslovne i pretežito 

poslovne građevine, ustanove i druge javne 

građevine u kojima se okuplja ili boravi veći 

broj ljudi 

• DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili 

EUROALARM za industrijske građevine, 

razna skladišta i ostale gospodarske građevine. 

 Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili 

rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je 

planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih 

hidranata. 

 Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje 

se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom 

projektirati sa okretištem za interventna vozila na 

njihovom kraju. 

 Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta 

sa dva vozna traka (dvosmjerne)  projektirati 

minimalne širine kolnika od 6 metara. 

 Prilikom izrade prostornih planova užih 

područja za dijelove naselja s gustoćom izgrađenosti 

građevinskog područja većom od 30% i s većim 

nepokretnim požarnim opterećenjem, interpolirane 

nove građevine ili rekonstrukciju postojećih 

projektirati s većim stupnjem vatrootpornosti (min 

F120), uz ograničenje broja etaža te uz obvezu 

izgradnje požarnih zidova, ograničenje na poslovne 

namjene s minimalnim požarnim opasnostima i 

projektiranje dodatnih mjera zaštite od požara 

(vatrodojava i sl.).   

Zaštita od buke 

Najviše dopuštene razine buke na vanjskim 

površinama ne smiju biti veće od vrijednosti 

utvrđenih u slijedećoj tablici: 

Namjena površine 

Najviše dopuštene 15-minutne 

razine Leq u dBA 

danju noću 

šport i rekreacija, 

kulturno - povijesni 

lokaliteti i parkovi   

50 40 

zone namijenjene 

isključivo stanovanju 

(S1, S2) škole i dječji 

vrtići            

55 40 

zone mješovite, 

pretežito stambene 

namjene (M1) 

55 45 

zone mješovite, 

pretežito poslovne 

namjene sa 

stanovanjem (M2)                       

60 50 

sve namjene u 

području ugroženom 

bukom uz brzu cestu                             

65 50 

gospodarska namjena 

Na granici građevne čestice 

unutar zone 

buka ne smije prelaziti 80 

dB(A) 

Na granici zone buka ne smije 

prelaziti razine buke dopuštene 

za zonu s kojom graniči 

  

          Za djelatnosti koje su potencijalni izvor buke u 

stambenim i mješovitim zonama (ugostiteljski 

objekti, disko klubovi, sale za vjenčavanje i slično) u 

postupku ishođenja odobrenja za građenje i odobrenja 

za rad potrebno je zatražiti suglasnost nadležnog tijela 

jedinice lokalne samouprave. 

Procjena utjecaja na okoliš 

 Za prometne, energetske, vodne, proizvodne, 

sportske, turističke, trgovačke i građevine na 

zaštićenim područjima, te građevine za postupanje s 

otpadom i površine eksploatacije mineralnih sirovina 

obaveza izrade studije utjecaja na okoliš određuje se 

temeljem posebnog propisa.  

Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima 

prostornog uređenja 

Poplave i bujice 
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 U dolini rijeke Toplice nalazi se Grad 

Daruvar sa vrlo značajnom industrijskom zonom.  

 Temeljem analiza Hrvatskih voda može se 

zaključiti da su poplavama u slivu Toplice najviše 

izložene poljoprivredne površine, a nakon njih redom 

slijede šume, pašnjaci i livade te na kraju naselja.  

 Sam grad Daruvar nije izložen poplavama 

koje bi imale obilježja katastrofe ili velike nesreće .  

Može doći do plavljenja određenih poljoprivrednih 

površina. 

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju  

 Potrebno je zaštiti postojeće lokalne izvore 

vode, bunare, cisterne koji se moraju održavati i ne 

smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način.  

 Osigurati slobodan prostor oko vodotoka 

(inundacije) kako bi se moglo vršiti redovno 

održavanje vodotoka i time spriječila opasnost od 

poplava. 

 U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati 

daljnje uređenje brežnih dijelova vodotoka i bolju 

odvodnju s terena, te izgradnju potrebitih retencija ili 

vodnih stepenica. 

 Kontinuirano vršiti čišćenje vodotoka i 

kanala radi očuvanja njihove protočnosti.  

 Prostornim planom odrediti poplavna 

područja, kao i uvjete gradnje u istima. 

Potresi 

 Za područje Grada Daruvara određen je 

osnovni stupanj seizmičnosti koji iznosi 7° MCS  s 

odstupanjem prema 7- i 7+. 

 Stambene građevine na području Grada 

Daruvara građene su uglavnom kao obiteljske kuće 

prizemnice ili jednokatnice. 

 U naselju Daruvar nalaze se višekatne  

stambene građevine i taj dio predstavlja najgušće 

naseljeno područje Grada. 

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju 

 Protupotresno projektiranje kao i građenje 

građevina treba provoditi sukladno zakonskim 

propisima o građenju i prema postojećim tehničkim 

propisima za navedenu seizmičku zonu. („Pravilnik o 

tehničkim normativima za izgradnju objekata 

visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen 

tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 

49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). 

 Potrebno je osigurati dovoljno široke i 

sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan 

pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim 

propisima. 

 U građevinama društvene infrastrukture, 

športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične namjene 

koje koristi veći broj različitih korisnika, osigurati 

prijem priopćenja nadležnog županijskog centra 112 

o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. 

 Zone za privremeno deponiranje materijala 

(šute) koji će nastati kao posljedica rušenja osigurane 

su na zelenim površinama u obuhvatu plana. 

Klizišta 

 Pojave klizišta (nestabilnog tla) pod 

utjecajem su geološke građe, geomorfoloških 

procesa, fizičkih procesa sezonskog karaktera (npr. 

oborine), te ljudskih aktivnosti (sječa vegetacije, 

način obrade tla, izgradnja ceste i dr.). Zbog 

konfiguracije terena na području Grada nalaze se 

područja erozije i nestabilnog tla te se na tim 

površinama utvrđuju sljedeća ograničenja i obveze: 

• šumsko zemljište se ne smije pretvarati u 

voćnjake, vinograde, povrtnjake, oranice, 

livade ili u građevinsko zemljište 

• ne smije se kopati jame, zdence, jarke, usjeke 

za putove i slično 

• dozvole za gradnju ili rekonstrukciju 

objekata mogu se izdati samo ako su 

prethodno provedena geomehanička 

istraživanja kojima su utvrđene mjere 

sanacije klizišta 

• dozvole za gradnju ili rekonstrukciju 

objekata moraju obavezno sadržavati 

vodopravne uvjete 

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju  

 U svrhu efikasne zaštite od klizišta na 

području postojećih te potencijalnih klizišta, u slučaju 

gradnje, propisati obavezu geološkog ispitivanja tla, 

te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih 

građevina na područjima bilo potencijalnih ili 

postojećih klizišta, ili prije početka izgradnje 

uvjetovati sanaciju klizišta.  
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Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama 

u gospodarskim objektima 

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju  

 U blizini lokacija gdje se proizvode, 

skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju 

druge radnje s opasnim tvarima u apsolutnom dosegu) 

ne preporuča se gradnja objekata u kojem boravi veći 

broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, 

stambene građevine i sl.).  

 Lokacije na području Grada gdje se 

proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  

ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima, 

određene količine opasnih tvari evidentirane su u 

Procjeni ugroženosti grada Daruvara. 

 Nove objekte koji se planiraju graditi u 

kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati 

na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju 

stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona). 

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama 

u prometu 

 Odlukom o određivanju cesta po kojima 

smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o 

određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s 

opasnim tvarima („NN“ broj 15/2010) određeno je da 

prijevoz opasnih tvari cestama na području grada 

Daruvara nije dozvoljen osim  u slučajevima opskrbe 

gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i 

stanovništva. Obzirom da na području Grada ima veći 

broj subjekata koji koriste opasne tvari izvjesno je da 

će se iste prevoziti cestama grada Daruvara do 

konačnog odredišta. 

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju  

 Uvjetovati izgradnju objekata u kojima se 

okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportski objekt, i 

sl.) u unutrašnjosti naselja, odnosno, ne iste graditi u 

blizini prometnica po kojima se prevoze opasne tvari 

za lokalne potrebe. 

 Prometnice prilikom rekonstrukcije, ili nove 

prometnice graditi na način da udovoljavaju 

sigurnosnim zahtjevima i standardima, i da 

osiguravaju nesmetan promet svih vrsta vozila. 

Epidemiološke i sanitarne opasnosti 

 Pučanstvo Bjelovarsko – bilogorske županije 

bolovalo je u proteklom periodu od cirkulatorne, 

maligne, probavne, respiratorne, endokrine, zarazne 

bolesti i vanjskih uzroka od kojih je i nastupila smrt. 

Pojava zaraznih bolesti i epidemija u Bjelovarsko – 

bilogorskoj županiji nije striktno vezana za određeno 

teritorijalno područje, nego se one podjednako 

pojavljuju na svim lokalitetima; izuzetak su neke 

prirodno žarišne zoonoze koje su u nešto većoj 

učestalosti na određenim lokalitetima županije.  

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju  

 Izgradnju gospodarskih građevina za uzgoj 

životinja udaljenosti od pojasa stambenog i stambeno 

– poslovnog objekta. Gospodarske građevine za uzgoj 

životinja ne smiju se graditi u radijusu od 500 m oko 

potencijalne lokacije vodocrpilišta. 

 Obzirom na pojavu bolesti kao što su ptičja 

gripa a posebno svinjska kuga tamo gdje je to još 

moguće potrebno je u vangradskim naseljima 

spriječiti širenje istih i njihovo spajanje, odnosno 

ostaviti razmake koji omogućavaju stvaranje 

dezinfekcijskih barijera – koridora. 

 U prostornim planovima odrediti mjesta za 

ukop uginulih životinja i zaraženog bilja u slučaju 

pojave epidemija istih. 

Sklanjanje ljudi 

 Zaštita i sklanjanje ljudi u slučaju 

elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava 

se privremenim izmještanjem stanovništva, 

izgradnjom skloništa,  te prilagođavanjem pogodnih 

prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina 

za funkciju sklanjanja ljudi. 

 Obaveza izgradnje skloništa sukladno 

‘Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i 

naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa 

i drugi objekti za zaštitu’ (NN 2/91) utvrđena je za 

naselja u kojima živi preko 2000 stanovnika. 

 Grad Daruvar je sukladno pravilniku svrstan 

u 3. stupanj ugroženosti. Područje obuhvata plana 

razdijeljeno na središnju gradsku zonu u kojoj se 
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grade skloništa za zaštitu od radijacije i zonu koja 

obuhvaća ostalo gradsko područje u kojoj se 

osigurava zaštita stanovništva u zaklonima. 

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i 

građenju  

 Skloništa za zaštitu od radijacije smještena su 

u središnjoj gradskoj zoni. U ovoj zoni izgrađena su 

slijedeća skloništa za zaštitu od radijacije: 

• sklonište ispod objekta robne kuće na Trgu 

kralja Tomislava za 200 osoba,  

• sklonište ispod poslovne zgrade Varteksa na 

Trgu kralja Tomislava za 50 osoba 

• sklonište ispod doma zdravlja za 200 osoba  

 U zoni koja obuhvaća ostalo gradsko 

područje zaštita stanovništva osigurat će se 

izgradnjom zaklona. Za zaklon će se koristiti 

podrumske prostorije, te zakloni izgrađeni u slučaju 

neposredne ratne opasnosti na slobodnim 

površinama. Pri izradi detaljnih i urbanističkih 

planova uređenja za koje je obaveza izrade utvrđena 

ovim planom potrebno je uz javne objekte u kojima 

se okuplja veći broj ljudi  planirati slobodne površine 

na kojima će se omogućiti izgradnja zaklona u slučaju 

neposredne ratne opasnosti.   

 Vlasnici i korisnici objekata u kojima se 

okuplja veći broj ljudi, kao što su škole, prometni 

terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovački 

centri, proizvodna postrojenja i slično, u kojima se 

zbog buke i akustičke izolacije ne može osigurati 

dovoljna čujnost znakova javnog sustava za 

uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati 

odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te osigurati 

prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti 

opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. 

 Pravne osobe koje se bave takvom vrstom 

djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život i 

zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija 

je djelatnost vezana za opskrbu energijom i vodom, 

kao i pravne osobe iz članka 25. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (operateri koji posjeduju ili upravljaju 

postrojenjem ili pogonom u kojem su prisutne opasne 

tvari), dužne su uspostaviti i održavati sustav javnog 

uzbunjivanja građana u svojoj okolini te imaju 

obavezu izrade operativnih planova zaštite i 

spašavanja sukladno posebnom propisu. 

 Posebne uvjete u postupcima izdavanja 

lokacijskih dozvola u skladu s člankom 35. Zakona o 

zaštiti i spašavanju, utvrđuje Područni ured za zaštitu 

i spašavanje Bjelovar.     

Zaštita od rušenja 

 Prometnice unutar novih dijelova naselja 

moraju se projektirati na taj način da razmak 

građevina od prometnice omogućuje da eventualne 

ruševine građevina ne zapriječe prometnicu radi 

omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa 

interventnim vozilima. 

Kod projektiranja većih raskršća i čvorišta s 

prometnicama projektiranim u dvije ili više razina, 

mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta na način da 

se isti režim prometa može unaprijed projektiranim 

načinom odvijati na jednoj (prizemnoj) razini. 

 Kod projektiranja građevina mora se koristiti 

tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno 

inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po 

MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičnoj 

rajonizaciji Bjelovarsko bilogorske županije. (za 

područje  Grada Daruvara određen je osnovni 

stupanj seizmičnosti koji iznosi 7° MCS  s 

odstupanjem prema 7- i 7+ ).Prilikom rekonstrukcija 

starijih građevina koje nisu izgrađene po 

protupotresnim propisima, statičkim proračunom 

analizirati i dokazati otpornost tih građevina na 

rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti 

detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja. 

Članak 14 

 U članku 51. briše se alineja “Detaljni plan 

uređenja DARUVAR ISTOK 2”. 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                                                                                       
Članak 15 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku Grada 

Daruvara”. 
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                                Predsjednik Gradskog vijeća  

                            Vendel Varga, uprav. prav., v.r. 

 

             

 

                  REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 334-10/15-01/1 

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

Daruvar, 7. siječanj 2015. godine 

 

         Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/08, 109/07, 

125/05, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 66. 

stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Daruvara („Službeni 

glasnik Grada Daruvara", broj 1/13), u svezi zamolbe 

za pomoć „Staklarski obrt“ vlasnika Edvarda Kusa iz 

Daruvara, J. Jelačića 18, koji se bavi staklarstvom kao 

tradicionalnim i deficitarnim zanimanjem u gradu 

Daruvaru, gradonačelnik Grada Daruvara donosi 

sljedeću 

 

ODLUKU 

 

I. 

 

        „Staklarski obrt“ vl. Edvard Kus iz Daruvara, J. 

Jelačića 18, oslobađa se sljedećih plaćanja: 

- 100% utvrđene komunalne naknade za 2015. 

godinu i 

- 50% utvrđenog iznosa plaćanja spomeničke rente 

za 2015. godinu i to za poslovni prostor u Daruvaru 

na adresi J. Jelačića 18, korisne površine 75 m2. 

 

II. 

 

         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: 402-08/15-02/1 

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

Daruvar, 12. siječanj 2015. g.  

 

Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. Statuta 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 

broj 1/13), po zamolbi Ivanke Nef iz Daruvara, Vrlika 

77, gradonačelnik Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        IVANKI NEF iz Daruvara, Vrlika 77, (OIB: 

41381588363), odobrava se pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja - dug na ime komunalne usluge 

prema tvrtki DARKOM d.o.o., u iznosu od 227,42 

kn (slovima: dvijestodvadesetsedam kuna i 

četrdesetdvije lipe), za razdoblje listopad/studeni 

2014. godine i prema tvrtki Darkom vodoopskrba i 

odvodnja d.o.o. u iznosu od 104,4 kn (slovima: 

stočetiri kuna i četrdeset lipa), za razdoblje 

listopad/studeni 2014. godine te dug prema tvrtki 

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o Elektra 

Križ, Ispostava Daruvar u iznosu od 309,18 kn 

(slovima: tristodevet kuna i osamnaest lipa), za 

razdoblje lipanj – prosinac 2014. godine. 

        Sveukupni iznos odobrene pomoći iznosi 641,00 

kn (slovima: šestočetrdesetjedna 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 

DARKOM d.o.o., tvrtke Darkom vodoopskrba i 

odvodnja d.o.o. i tvrtke HEP – Operator 

distribucijskog sustava d.o.o. 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 
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KLASA: 402-08/15-02/2 

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

Daruvar, 12. siječanj 2015. g.  

 

          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Miroslava Jurišić 

iz Doljana, Hrvatskih branitelja 51, gradonačelnik 

Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        MIROSLAVU JURIŠIĆ iz Doljana, Hrvatskih 

branitelja 51, (OIB: 90049753073), odobrava se 

pomoć za podmirenje troškova stanovanja - dug na 

ime komunalne usluge prema tvrtki DARKOM d.o.o. 

Daruvar, u iznosu od 583,58 kn (slovima: 

petstoosamdesettri kune i pedesetosam lipa) i prema 

tvrtki Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 

Daruvar, u iznosu od 489,87 kn (slovima: 

četiristoosamdesetdevet kuna i osamdesetsedam 

lipa), nadalje, dug prema tvrtki HEP – Operator 

distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Križ Ispostava 

Daruvar u iznosu od 436,78 kn (slovima: 

četiristotridesetšest kuna i sedamdesetosam lipa) te 

dug na ime komunalne naknade prema Gradu 

Daruvaru u iznosu od 436,24 kn (slovima: 

četiristotridesetšest kn i dvadesetčetiri 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, a iznos na ime duga komunalne naknade bit 

će isplaćen u obliku kompenzacije prema Gradu 

Daruvaru. 

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: 334-10/15-01/1 

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

Daruvar, 14. siječanj 2015. godine 

 

          Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

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

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

19/13) i članka 66. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada 

Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara, broj 

1/13), u svezi zamolbe za pomoć obrta  „PERO-

SERVIS“ vl. Petar Poplašen iz Daruvara, J. Jelačića 

11, koji se bavi postolarstvom kao deficitarnim 

zanimanjem u gradu Daruvaru, gradonačelnik Grada 

Daruvara donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

I. 

 

         Obrt  „PERO-SERVIS“ vl. Petar Poplašen, 

Daruvar, J. Jelačića 11, oslobađa se sljedećih 

plaćanja: 

- 100% utvrđene komunalne naknade za 2015. 

godinu i 

- 50% utvrđenog iznosa plaćanja spomeničke rente 

za 2015. godinu i to za poslovni prostor u Daruvaru 

na adresi J. Jelačića 11, korisne površine 25,66 m2. 

 

II. 

 

          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: 112-01/15-01/1 

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

Daruvar, 23. siječnja 2015.g. 

 

         Na temelju članka 10. stavka 2. 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 23. 

siječnja 2015. g.  donosi 
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P L A N  

PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA 

GRADA DARUVARA ZA 2015. godinu 

 

Članak 1.  

 Utvrđuje se kratkoročni Plan Prijma u službu 

u Upravna tijela Grada Daruvara za 2015. g.  

Članak 2. 

 Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje 

popunjenosti radnih mjesta u Upravnim odjelima i 

potreban broj službenika i namještenika na 

neodređeno vrijeme. 

Članak 3. 

 Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih 

tijela Grada Daruvara i Sistematizacijom radnih 

mjesta u upravnim tijelima Grada Daruvara, koja čini 

sastavni dio Pravilnika ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 5/11), te Odlukom o izmjeni i dopuni 

Sistematizacije radnih mjesta u upravnim tijelima 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 

broj 9/11, 10/11, 1/12, 7/12, 5/13 i 8/14), u 3 

ustrojstvena upravna tijela predviđeno je ukupno 20 

radnih mjesta s 23,5 izvršitelja, od kojih je popunjeno 

18 radnih mjesta s 21 izvršiteljem. 

 U tijeku 2015. g. u upravnom tijelima ne 

planira se zapošljavanje vježbenika. 

       1. -  U Upravnom odjelu za opće, pravne, 

imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti 

Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 8 radnih 

mjesta za 8 izvršitelja (6 službenika i 2 namještenika), 

od kojih je popunjeno 7 (6 službenika i 1 

namještenika). 

       U Odjelu je nepopunjeno radno mjesto u 

kategoriji namještenik "dostavljač pošte".  Sukladno 

raspoloživim  financijskim sredstvima u proračunu 

Grada Daruvara za 2015. g., u tijeku 2015. g. ovo 

radno mjesto ne planira se popuniti. 

        2.   - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne 

poslove Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 8 

radnih mjesta za 10 izvršitelja (7 službenika i 3 

namještenika), od kojih je popunjeno 7 radnih mjesta 

sa 6 službenika i 3  namještenika).  

                    Sukladno raspoloživim financijskim 

sredstvima u proračunu Grada Daruvara za 2015. g. u 

Odjelu se planira popuniti novosistematizirano radno 

mjesto u kategoriji službenika "viši stručni suradnik 

za komunalne poslove", prijmom u službu na 

neodređeno vrijeme, 1 izvršitelja, magistar ili stručni 

specijalist građevinske ili druge odgovarajuće struke.  

 3.  - U Upravnom odjelu za financije i 

proračun Grada Daruvara sistematizirana su 4 radna 

mjesta za 5,5 izvršitelja ( 5,5 službenika), od kojih su 

popunjena sva radna mjesta  s 5 izvršitelja ( 5 

službenika). U odjelu je zaposleno 6 službenika jer 2 

službenika rade na istom radnom mjestu kao 1 

izvršitelj ( svaki službenik radi 1/2 radnog vremena 

na neodređeno vrijeme na radnom mjestu "referent za 

obračun plaća i knjiženje", ovo stoga što jedan 

službenik radi 1/2 radnog vremena, uz ostvarenje 

prava na naknadu plaće za drugu polovicu radnog 

vremena, te je drugih 1/2 radnog vremena popunjeno 

s drugim službenikom).   

 Sukladno raspoloživim financijskim 

sredstvima u proračunu Grada Daruvara za 2015. g. u 

Odjelu se ne planira  popunjavanje praznog 0,5 

radnog mjesta "referent naplate gradskih prihoda". 

Članak 4.  

 Na temelju ovog Plana nepopunjena radna 

mjesta koja se ovim Planom planiraju popuniti u 

tijeku 2015. g. popunjavat će se putem javnog 

natječaja, osim u slučajevima propisanim zakonom. 

Članak 5. 

 U svrhu pravovremenog i učinkovitog 

obavljanja poslova Uprave Grada Daruvara, sukladno 

ukazanim potrebama, donijet će se izmjene i dopune 

ovog Plana. 

Članak 6. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u "Službenom glasniku Grada 

Daruvara" i na internetskim stranicama Grada 

Daruvara. 
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                                               Gradonačelnik 

                                           Dalibor Rohlik, v.r. 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 133-01/14-02/1 

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

Daruvar, 26. siječnja 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 26. siječnja 

2015. g.  donosi 

 

P L A N  

PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

 BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u 

2015. 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 - na 

radnom mjestu Višeg stručnog suradnika za pravne 

poslove - 1 izvršitelj 

                   

 - U Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne 

djelatnosti Grada Daruvara - na radnom mjestu Višeg 

stručnog suradnika za komunalne poslove - 1 

izvršitelj. 

 

 - U Upravnom odjelu za financije i proračun 

Grada Daruvara  - na radnom mjestu Višeg stručnog 

suradnika za financijske poslove - 1 izvršitelj. 

  

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. 

 

 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, v.r. 

         

               REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 406-08/14-01/2 

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

Daruvar, 02. veljače 2015. g. 

           Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“ broj: 01/13) te članka 16. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne novine“ broj: 124/14) gradonačelnik 

Grada Daruvara donio je sljedeću 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenom popisu 

imovine, obveza i potraživanja  

Grada Daruvara na dan 31. prosinca 2014.  

godine 
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I. 

 Prihvaća se Izvješće povjerenstva o 

izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja 

Grada Daruvara na dan 31.12.2014. godine. 

II. 

 Zadužuju se nadležni upravni odjeli Grada 

Daruvara da postupe po zaključku Izvješća o 

izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja 

Grada Daruvara na dan 31.12.2014. godine. Rok za 

postupanje po zaključku Izvješća je do 30.04.2015. 

godine. 

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: 008-04/15-01/1 

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

Daruvar, 26. siječnja 2015.g. 

 

          Na temelju članka 13. stavka 1.  Zakona o 

pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13) i 

članka 66. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13),  gradonačelnik Grada Daruvara donio je 

sljedeću 

ODLUKU 

o određivanju službenika za informiranje 

 

I. 

 Danijela Havranek, mag. polit., viša stručna 

suradnica za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu 

za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i 

društvene djelatnosti Grada Daruvara, određuje se 

službenikom za informiranje kao službena osoba 

mjerodavna za rješavanje prava na pristup 

informacijama. 

 

II. 

 Službenik za informiranje obavlja sljedeće: 

- redovito objavljuje informacije  

-  rješava pojedinačne zahtjeve za pristup 

informacijama i ponovne uporabe informacijama- 

unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i 

objavljivanja informacija koje su sadržane u 

službenim dokumentima koji se odnose na rada Grada 

Daruvara 

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima 

zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih 

zakonom.   

III. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o određivanju službenika za 

informiranje ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 

broj 1/05) 

 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: 402-08/15-02/7 

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

Daruvar,  23. siječnja 2015.g. 

 

               Temeljem članka 66. stavka 1. točka 7. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“, broj 1/13), gradonačelnik Grada Daruvara 

dana 23. siječnja 2015. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

o dodjeli naknade za opremu novorođenog  

djeteta u obitelji u 2015. godini 

 

Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i 

način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za 
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opremu novorođenog djeteta u obitelji, te visina 

pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2015. 

godini. 

  Pomoć za opremu novorođenog 

djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo 

roditelji. 

Članak 2. 

 

  Pravo na pomoć za opremu 

novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti i 

koristiti roditelj: 

- za dijete rođeno u obitelji od 01. 

siječnja do 31. prosinca 2015. 

godine, 

- koji je državljanin Republike 

Hrvatske, s prebivalištem na 

području Grada Daruvara. 

 

Članak 3. 

 

  Visina novčanog iznosa za opremu 

novorođenog djeteta u obitelji iznosi za prvo dijete u 

obitelji 500,00 kn, za drugo novorođeno dijete 

1.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće novorođeno 

dijete 1.500,00 kn.            

  Sredstva iz prethodnog stavka isplatit 

će se u jednokratnom iznosu na žiro-račun, tekući 

račun ili štednu knjižicu korisnika. 

 

Članak 4. 

 

 Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za 

opremu novorođenog djeteta u obitelji podnosi se u 

Upravnom odjelu za opće, pravne, imoivnsko pravne 

poslove i društvene djelatnosti Grada Daruvara. 

  Uz zahtjev podnositelj mora priložiti 

dokaz o državljanstvu oba roditelja, potvrdu o 

prebivalištu oba roditelja i rodni list za novorođeno 

dijete. 

  Upravni odjel može zahtjevati i druge 

dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu ove 

Odluke. 

Članak 5. 

 

  Nadležni Upravni odjel Grada 

Daruvara utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu 

sredstava za opremu novorođenog djeteta u smislu 

ove Odluke. 

  O pravu za isplatu sredstava 

izvješćuje se podnositelj zahtjeva. 

 

Članak 6. 

 

  Sredstva za provedbu Odluke 

osigurana su u Proračunu Grada Daruvara za 2015. 

godinu, na poziciji 272. 

 

Članak 7. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2015. 

godine i objavit se će u „Službenom glasniku Grada 

Daruvara“. 

                                              Gradonačelnik 

                                           Dalibor Rohlik, v.r. 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        GRAD DARUVAR 

                      GRADONAČELNIK 

KLASA: 371-04/15-01/1 

URBROJ: 2111/01-02-15-2 

Daruvar, 29. siječnja 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, 144/12 i 

19/13), članka 66. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara" broj 

1/13) i članka 13. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za 

davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Daruvara 

(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 3/98 i 1/06), 

donosim sljedeću  

 

O D L U K U 

 

I. 

 

KATICI MATIĆ, OIB 39484021033 iz 

Daruvara, Matije Gupca 36 i članovima njene obitelji 

suprugu Anđelku Alanđak i maloljetnom sinu 

Kristijanu Alanđak, daje se na privremeno korištenje 

na određeno vrijeme do dvije godine trosobni stan 

koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u 

Daruvaru, L. Ružičke 28, ukupne površine 68,64 m2, 

a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, ostave, kupaonice 

sa sanitarnim čvorom, WC-om i predsoblja. Stanu 

pripada i ½ dijela tavanskog prostora.  

 

II. 

 

 Stan iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se 

Katici Matić i članovima njene obitelji na privremeno 
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korištenje, na određeno vrijeme do dvije godine zbog 

elementarne nepogode – požara, koji se dogodio 12. 

siječnja 2015. godine zbog loših električnih 

instalacija u stambenom objektu u kojem su živjeli, a 

uslijed čega su se imenovani našli u teškoj 

materijalnoj i financijskoj situaciji i bez nužnog 

smještaja.  

 Stan iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se bez 

naknade za prvih šest mjeseci odnosno od 01. veljače 

2015.g. do 31. srpnja 2015.g., a od 01. kolovoza 

2015.g. do 31. siječnja 2017.g. najamnina će iznositi 

550,00 kuna. 

III. 

 

S imenovanom iz točke I. ove Odluke, Grad 

Daruvar sklopit će ugovor o najmu stana, kojim će se 

pobliže regulirati prava i obveze ugovornih strana.  

 

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: 402-08/15-02/11 

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

Daruvar, 29. siječnja 2015. g.  

 

           Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Damira Maha iz 

Donjeg Daruvara, Bjelovarska ulica 274 , 

gradonačelnik Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        DAMIRU MAHA iz Donjeg Daruvara, 

Bjelovarska ulica 274, (OIB: 73951067500), 

odobrava se pomoć za prehrambene namirnice u 

iznosu od 499,86 kn (slovima: 

četiristodevedesetdevet kuna i osamdesetšest lipa), te 

dodatna pomoć za osnovne životne potrebe u iznosu 

od 500,00 kn (slovima: petsto kuna). 

          Sveukupna pomoć koja će se isplatiti 

podnositelju zamolbe iznosi 999,86 kn. 

 

II. 

 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Socijalnog programa sa stavke jednokratne 

pomoći. 

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: 363-01/15-01/4 

URBROJ: 2111/01-02-15-1 

Daruvar, 30. siječnja 2015.g.  

 

           Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18. 

Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“ br. 1/13) i članka 8. Odluke o davanju u 

zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavu kioska i pokretnih naprava 

(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 3/98), 

Gradonačelnik Grada Daruvara, dana 30. siječnja 

2015.godine donosi  

 

O  D  L  U  K  U       

o imenovanju  Komisije za davanje u zakup 

javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih 

naprava 

 

I. 

 

        U sastav Komisije za davanje u zakup javnih 

površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za 

postavljanje kioska i pokretnih naprava, imenuju se: 

1. Veronika Pilat, za predsjednicu 

2. Ratko Vuković, za  člana 

3. Tihomir Horvat, za člana 

4. Dalibor Danek, za člana 

5. Branko Kovačić, za člana 

 

II. 

 

 Komisija iz točke I. ove Odluke imenuje se 

na vrijeme od dvije godine. 
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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: 372-03/13-01/1 

URBROJ: 2111/01-02-15-6 

Daruvar, 30. siječnja 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 i 36/09) i članka 66. stavka 1. 

alineje 4. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik 

Grada Daruvara” broj 1/13), na zahtjev zakupnika – 

"M ugostiteljski obrt", vl. Mirjane Popović iz 

Daruvara, S. Radića 7, za priznavanje investicijskih 

ulaganja u poslovni prostor u vlasništvu Grada 

Daruvara, koji koristi temeljem Ugovora o zakupu 

poslovnog prostora, po prijedlogu Komisije za nadzor 

investicijskih ulaganja u poslovne prostore u 

vlasništvu Grada Daruvara i procjenu vrijednosti 

gradske imovine, Gradonačelnik Grada Daruvara 

donosi sljedeću 

 

O  D  L  U  K  U  

  

I. 

 Zakupniku M ugostiteljski obrt, vl. Mirjane 

Popović iz Daruvara, S. Radića 7, OIB 51927841955, 

koji je u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Daruvara, na lokaciji u Daruvaru, S. Radića 7, 

priznaju se investicijska ulaganja u navedeni 

poslovni prostor u iznosu od 56.690,00 kn (slovima: 

pedesetšesttisućašestodevedeset kuna) s PDV-om, 

sukladno Procjeni Komisije za investicijska ulaganja 

u poslovne prostore u vlasništvu Grada Daruvara te 

priloženim računima o izvedenim radovima.  

 

II. 

 Zakupnik se obvezuje plaćati 70 % 

ugovorene mjesečne zakupnine, što od ugovorene 

zakupnine od 4.845,31 kn s PDV-om iznosi 3.391,71 

kn s PDV-om mjesečno, dok će se iznos u visini 30 % 

zakupnine odnosno 1.453,59 kn s PDV-om mjesečno 

prebiti s priznatim investicijskim ulaganjima, počevši 

od 01. veljače 2015.g. pa sve do isteka ugovora o 

zakupu odnosno do 30. travnja 2018.g.  

 

III. 

           Međusobna prava i obveze zakupodavca i 

zakupnika sukladno odredbama ove Odluke uredit će 

se Aneksom br. 4. Ugovora o zakupu poslovnoga 

prostora.  

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: 402-08/15-02/4 

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

Daruvar, 04. veljače 2015. g.  

 

         Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Katice Matić iz 

Daruvara, Matije Gupca 36 , gradonačelnik Grada 

Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        KATICI MATIĆ iz Daruvara, Matije Gupca 36, 

(OIB: 39484021033), odobrava se pomoć za osnovne 

životne potrebe u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: 

dvijetisuće kuna), uz obrazloženje da je 

podnositeljica zamolbe kao i njezina obitelj u 

nedavnom požaru na obiteljskoj kući, ostala bez 

doma.  

II. 

 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara na račun 

podnositeljice zamolbe, broj IBAN: 

HR5024020063206414929 kod Erste banke, uz 

napomenu da je imenovana kao nezaposlena radno 

sposobna osoba dužna po pozivu Grada Daruvara 

odraditi poslove za opće dobro bez naknade u trajanju 
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od 30 sati mjesečno, a najduže odnosno najviše do 

vrijednosti iznosa navedenoga u točki 1. izreke. 

          

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: 402-08/15-02/8 

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

Daruvar, 05. veljače 2014. g. 

 

          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Josipa Prević iz 

Donjeg Daruvara, Gustava Krkleca 3, gradonačelnik  

Grada Daruvara  donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

 JOSIPU PREVIĆU iz Donjeg Daruvara, 

Gustava Krkleca 3, (OIB: 24194604715), isplatit će 

se iznos od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna)  

iz sredstava Proračuna Grada Daruvara, u svrhu 

pomoći pri pokriću troškova za sudjelovanje u 

Hrvatskom nacionalnom programu za nastavnike u 

CERN-u u Ženevi od 29. ožujka do 02. travnja 2015. 

g. 

          Iznos iz stavka 1. ove točke isplatit će se na 

račun podnositelja zamolbe, broj IBAN: 

HR3223600003211893185 kod Zagrebačke banke. 

                    

II. 

 

  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: 810-08/15-01/1 

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

Daruvar, 06. veljače 2015. godine 

 

          Na temelju članka 29. stavak 1. Zakona o zaštiti 

i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i članka 66. stavka 1. alineje 18.  

Statuta Grada Daruvar („Službeni glasnik Grada 

Daruvara“ broj 1/13), gradonačelnik Grada Daruvara 

donosi   

 

O D L U K U 

o održavanju smotre i osposobljavanja 

povjerenika  civilne zaštite 

Grada Daruvara   

 

Članak 1. 

 

Sukladno obvezama iz područja zaštite i spašavanja, 

te temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa 

i velikih nesreća održat će se smotra  povjerenika i 

postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada 

Daruvara Smotra će se održati 20. veljače 2015. 

godine. 

 

Članak 2. 

 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar 

obvezuje se ispisati pozive za povjerenike civilne 

zaštite za smotru.  Distribuciju poziva organizirat će 

Grad Daruvar.  

 

Članak 3. 

 

Određuje se Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Bjelovar da u suradnji s MORH-om, Područnim 

odsjekom za poslove obrane Bjelovar izvrši 

ažuriranje sastava pripadnika postrojbi civilne zaštite 

i povjerenika, njihovu popunu, odnosno brisanje s 

rasporeda obveznika starijih godišta. Gradonačelnik 

Grada Daruvara dostavit će prijedlog popune 

povjerenika civilne zaštite. 

 

Članak 4. 

 

Obvezuje se Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Bjelovar da izradi elaborat za provedbu smotre i 

obuke povjerenika civilne zaštite. 

 

Članak 5. 

 

U sklopu smotre održat će se i obuka pripadnika 

civilne zaštite u organizaciji Područnog ureda za 
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zaštitu i spašavanje Bjelovar i Gradskog društva 

crvenog križa.  

Članak 6. 

 

Troškove održavanja smotre i obuke snosi Grad 

Daruvar.    

Članak 7. 

 

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: 402-08/15-02/15 

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

Daruvar, 06. veljače 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 iz Daruvara, 

Kolodvorska 30, (OIB: 58809397902), odobrava se 

pomoć za prehrambene namirnice u iznosu od 499,82 

kn (slovima: četiristodevedesetdevet kuna i 

osamdesetdvije lipe). 

II. 

 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Socijalnog programa sa stavke jednokratne 

pomoći. 

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: 402-08/15-02/13 

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

Daruvar, 09. veljače 2015. g.  

 

          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Željka 

Radosavljević iz Vrbovca, Dolac 5, gradonačelnik 

Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        ŽELJKU RADOSAVLJEVIĆ iz Vrbovca, Dolac 

5, (OIB: 45575986534), odobrava se pomoć za  

sufinanciranje pokopa oca Stefana Radosavljević, 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 

podnositelja zamolbe na broj, IBAN: 

HR5723900013503621094, kod Hrvatske poštanske 

banke. 

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: 551-06/14-01/1 

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

Daruvar, 10. veljače 2015. g.  

 

           Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 4. i 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Centra za socijalnu 

skrb Daruvar, Nikole Tesle 1/A, a u svrhu zaštite 

prava i interesa te imovine Danijela mlljt. Pinkava, 
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gradonačelnik Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

           Danijelu mlljt. Pinkava (OIB: 47916817179), 

iz Daruvara, Petra Zrinskog 4A/11, zbog teških 

životnih okolnosti, odnosno zbog ostanka bez 

roditeljske skrbi nastale zbog smrti oba roditelja, 

otpisuje se dug za komunalnu naknadu zbog čijeg se 

potraživanja Grad Daruvar upisao na teret nekretnine 

(stan u Petra Zrinskog 4A/11, Daruvar, površine 

39,34 m²), u iznosu od 753,85 kn (slovima: 

sedamstopedesettri kune i osamdesetpet lipa).  

 

II. 

 

          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: 402-08/15-02/16 

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

Daruvar, 12. veljače 2015. g.  

 

           Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Dušana Šarić iz 

Daruvara, Trg kralja Petra Krešimira IV 2/6, 

gradonačelnik Grada Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        DUŠANU ŠARIĆ iz Daruvara, Trg kralja Petra 

Krešimira IV 2/6, (OIB: 60359052704), odobrava se 

pomoć za podmirenje troškova stanovanja - dug 

prema tvrtki HEP – Operator distribucijskog sustava 

d.o.o. Elektra Križ, Ispostava Daruvar u iznosu od 

1.335,80 kn (slovima: tisućutristotridesetpet kuna i 

osamdeset 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 

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: 404-01/2003-01/03 

UR.BROJ: 2111/01-02-02/1-15-2 

Daruvar, 16. veljače 2015. g.  

 

Temeljem članka 66. stavka 1. alineje 18. Statuta 

Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, 

broj 1/13), gradonačelnik Grada Daruvara donio je 

sljedeću  

O D L U K U  

 

I.  

 

 Odgovornom osobom za provedbu i praćenje 

projekta – voditeljem projekta Dom za starije i 

nemoćne osobe – uređenje II. kata, u sklopu 

Programa održivog razvoja lokalne zajednice 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije,  imenuje se Veronika Pilat, dipl. oec., 

zamjenica gradonačelnika Grada Daruvara.  

 

II.  

 

 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: 402-08/15-02/25 

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

Daruvar, 27. veljače 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 udruge Impress, Svibanjska 

ulica 3, Gradonačelnik Grada Daruvara je donio 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        UDRUZI IMPRESS, Svibanjska ulica 3, (OIB: 

87002563391), isplatit će se  iznos od 2.500,00 kn 

(slovima: dvijetisućepetsto kuna) u svrhu pomoći pri 

pokriću troškova za  održavanje vikend programa 

udruge mladih Impress Daruvar – podučavanje 

osnovama francuskog jezika namijenjeno 

zainteresiranim mladim osobama i djeci grada 

Daruvara. 

II. 

 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Proračuna Grada Daruvara, s pozicije 324, 

na račun podnositelja zahtjeva, broj računa IBAN: 

HR4724020061100569621, kod Erste banke. 

 

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: 402-08/15-02/22 

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

Daruvar, 02. ožujka 2015. g. 

 

       Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. Statuta 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 

broj 1/13), po zamolbi Tehničke škole Daruvar, 

Gundulićeva 14, Gradonačelnik Grada Daruvara je 

donio sljedeću 

O D L U K U 

 

I. 

 

        TEHNIČKOJ ŠKOLI DARUVAR, Gundulićeva 

14, (OIB: 64104704225), isplatit će se  iznos od 

600,00 kn (slovima: šesto kuna) u svrhu pomoći pri 

pokriću troškova dvodnevne ekskurzije u Austriju i 

Sloveniju za tri učenika s teškoćama u razvoju i to: 

Tihomira Ivančević, Branislava Radosavljević, i 

Sanje Racko. 

II. 

 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Proračuna Grada Daruvara, na žiro račun 

podnositelja zahtjeva, broj računa IBAN: 

HR4724020061100569621, kod Erste banke. 

 

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: 402-08/15-02/23 

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

Daruvar, 10. ožujka 2015. g.  

 

         Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Ljubana Žestić iz 

Daruvara, Franje Kuhača 42, gradonačelnik Grada 

Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        LJUBANU ŽESTIĆ iz Daruvara, Franje Kuhača 

42, (OIB: 58512209411), odobrava se pomoć: 

- na ime komunalne naknade – dug prema Gradu 

Daruvaru u iznosu od 500,00 kn (slovima: petsto 

kuna)  

- na ime troškova stanovanja – dug za električnu 

energiju prema tvrtki RWE Energija d.o.o. u iznosu 

od 500,00 kn (slovima: petsto kuna). 

          Sveukupni iznos odobrene pomoći iznosi 

1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna). 

 

II. 

 

          Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 
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odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Proračuna Grada Daruvara. 

 

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: 402-08/15-02/17 

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

Daruvar, 12. ožujka 2015. g. 

 

       Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. Statuta 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", 

broj 1/13), po zamolbi Udruge za zaštitu potrošača 

Bjelovarsko – bilogorske županije, Vladimira Nazora 

25, Garešnica, gradonačelnik Grada Daruvara je 

donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        Udruzi za zaštitu potrošača Bjelovarsko – 

bilogorske županije, Vladimira Nazora 25, Garešnica 

(OIB: 40486878525), isplatit će se  iznos od 500,00 

kn (slovima: petsto kuna) u svrhu pomoći pri pokriću 

troškova za obilježavanje Svjetskog dana potrošača 

na Gradskoj tržnici Daruvar. 

 

II. 

 

         Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni 

odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz 

sredstava Proračuna Grada Daruvara, na račun 

podnositelja zahtjeva, broj žiro računa IBAN: 

HR132402006112996, kod Erste banke. 

 

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: 402-08/15-02/29 

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

Daruvar, 17. ožujka 2015. g.  

 

          Na temelju članka  66. stavka 1. alineje 7. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Ilije Gačpar iz 

Daruvara, Frante Buriana 24, gradonačelnik Grada 

Daruvara je donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

        ILIJI GAČPAR iz Daruvara, Frante Buriana 24, 

(OIB: 48874094954), odobrava se pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja - dug prema tvrtki 

Hrvatske vode u iznosu od 216,00 kn (slovima: 

dvijestošesnaest 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 

Hrvatske vode. 

 

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: 402-08/15-02/30 

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

Daruvar, 17. ožujka 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 
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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 

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra 

Križ, Ispostava Daruvar u iznosu od 396,52 kn 

(slovima: tristodevedesetšest 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 

HEP – Operator distribucijskog sustava Elektra Križ, 

Ispostava Daruvar, uz napomenu da je imenovana kao 

nezaposlena radno sposobna osoba dužna po pozivu 

Grada Daruvara odraditi poslove za opće dobro bez 

naknade u trajanju od 26 sati.  

 

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 

GRADSKI SAVJET MLADIH  

GRADA DARUVARA 

KLASA: 080-09/14-01/2 

URBROJ: 2111/01-01-14-12 

Daruvar, 31. srpnja  2014.g. 

  

 Na temelju članka 15. Zakona o  savjetima 

mladih (NN 41/14) i članka 9. Odluke o osnivanju 

Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara ("Službeni 

glasnik Grada Daruvara", broj 5/14), u svezi  Odluke 

o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada 

Daruvara, donijete na 11. sjednici Gradskog vijeća 

Grada Daruvara od 09. srpnja 2014. g., Gradski savjet 

mladih  Grada Daruvara na svojoj 2. sjednici održanoj 

31. srpnja 2014. g.   donio je  

 

POSLOVNIK O RADU 

GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA 

DARUVARA 

 

Članak 1. 

 

Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje način rada 

Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara (u daljnjem 

tekstu: Savjet mladih/Savjet) u skladu s uvodno 

citiranim Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o 

osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara, 

a posebice: konstituiranje Savjeta, izbor predsjednika 

i zamjenika predsjednika Savjeta mladih, prava i 

dužnosti članova Savjeta, donošenje akata Savjeta 

mladih, tijek sjednica, te druga pitanja značajna za rad 

Savjeta mladih. 

 

Konstituiranje Savjeta 

Članak 2. 

 

Prvu sjednica Savjeta, koja je u pravilu 

konstituirajuća,  saziva predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Daruvara i predsjedava i rukovodi istom do 

izbora predsjednika Savjeta. 

Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, 

kojeg biraju članovi Savjeta između sebe, većinom 

glasova svih članova javnim glasovanjem dizanjem 

ruku. 

Zamjenik predsjednika bira se na isti način i pod istim 

uvjetima kao i predsjednik. 

 

 

Prava i dužnosti članova Savjeta 

 

Članak 3. 

 

Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovati 

na sjednicama Savjeta, podnositi prijedloge i 

postavljati pitanja. 

 

Član može zatražiti od pročelnika upravnih 

tijela obavijesti i uvide u materijale o temama koje su 

na dnevnom redu sjednice Savjeta. 

 

           Prava i dužnosti predsjednika i zamjenika 

predsjednika Savjeta 

 

Članak 4. 

 

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. 

 

Predsjednik  Savjeta: 

- predstavlja  Savjet  mladih prema Gradu Daruvaru i 

prema trećima,  

- saziva i vodi sjednice Savjeta 

- u dogovoru s Gradom Daruvarom osigurava prostor 

za rad i održavanje sjednica Savjeta 

- održava red na sjednicama Savjeta 
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- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada 

Daruvara na sjednice Savjeta mladih 

- potpisuje akte Savjeta 

- prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća Grada 

Daruvara osobno ili putem drugih članova Savjeta  te 

sudjeluje u radu Gradskog vijeća  prilikom donošenja 

odluka, programa, mjera i drugih akata od osobitog 

značaja za unapređivanje položaja mladih na 

području Grada Daruvara, prijedloga i preporuka o 

pitanjima i temama od interesa za mlade 

- neposredno kontaktira s izvršnim i predstavničkim 

tijelima Grada Daruvara te pročelnicima i 

službenicima zaduženim za suradnju sa Savjetom 

mladih 

- ima prava, dužnosti, obveze i odgovornosti te 

obavlja i druge poslove sukladno odredbama Zakona 

o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Gradskog 

savjeta mladih Grada Daruvara. 

 

             Zamjenik predsjednika  zamjenjuje 

predsjednika u njegovim dužnostima i obvezama u 

slučaju opravdane odsutnosti i spriječenosti 

predsjednika. 

 

 Djelokrug rada Savjeta određen je Zakonom 

o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Gradskog 

savjeta mladih Grada Daruvara.  

 

   

Akti Savjeta 

 

Članak 5. 

 

 Savjet donosi Poslovnik o radu, Program 

rada, Financijski plan, odluke i druge akte na temelju 

prava i ovlaštenja utvrđenih Zakonom o savjetima 

mladih, Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta 

mladih Grada Daruvara. 

 Poslovnik o radu, Program rada i Financijski 

plan Savjet donosi  većinom glasova svih članova 

Savjeta, ostale akte i odluke donosi većinom glasova 

prisutnih članova Savjeta.  

 

 

Poslovni red na sjednici 

 

 

1. Sazivanje sjednice 

 

Članak 6. 

 

Savjet održava sjednice najmanje jedanput u tri 

mjeseca. 

 

Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik 

Savjeta, a u njegovoj spriječenosti  

 zamjenik predsjednika. 

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu 

sjednicu, ako to smatra neophodnim, kao i na 

prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta, u roku od 15 

dana od dana kada primi zahtjev. 

 

Članak 7. 

 

Sjednica Savjeta saziva se u pravilu pisanim putem. 

 

Uz poziv za sjednicu članovima Savjeta dostavlja se 

prijedlog dnevnog reda s materijalima o kojima će se 

voditi rasprava, najkasnije tri dana prije održavanja 

sjednice. 

Poziv i materijal za sjednicu mogu se dostaviti i 

elektroničkim putem. 

 

2. Dnevni red 

 

Članak 8. 

 

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta. 

 

U dnevni red se uvrštavaju svi predmeti što su ih 

podnijeli ovlašteni predlagatelji upućeni 

predsjedniku. 

Predsjednik Savjeta može na sjednici, prije 

utvrđivanja dnevnog reda, mijenjati prijedlog 

dnevnog reda tako da se pojedine točke izostave ili 

nadopune. 

 

Članak 9. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se 

odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka 

izostavi, a nakon toga da se dnevni red dopuni novim 

prijedlogom. 

 

Po utvrđivanju izmjena i dopuna dnevnog reda 

predsjednik savjeta daje na glasovanje prihvaćanje 

dnevnog reda u cjelini. 

 

Članak 10. 

 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na 

raspravu o pojedinim temama i to redom koji je 

utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu. 

 

 

3. Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje u radu 

sjednice 

 



26 
Broj 1 Godina XX                      Službeni glasnik Grada Daruvara 

 

  
 

Članak 11. 

 

Sjednicom Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, 

a ako je on odsutan ili spriječen, sjednicu vodi njegov 

zamjenik. 

 

U radu Savjeta mogu sudjelovati bez prava glasa i 

stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i 

skrb o mladima. 

 

 

4. Tijek sjednice 

 

Članak 12. 

 

Savjet  može  raditi  ako  je  na  sjednici  nazočna  

natpolovična većina  članova 

  Savjeta. 

 

 Predsjednik određuje početak rada sjednice 

kad se utvrdi da postoji nazočnost potrebnog broja 

članova - kvorum. 

Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočan 

potreban broj članova prekida i odgađa sjednicu za 

određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan. 

Predsjednik će prekinuti ili odgoditi sjednicu ukoliko 

se tijekom njezina trajanja utvrdi da Savjet više nema 

kvorum. 

 

Članak 13. 

 

Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog 

dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje. 

 

Rasprava se zaključuje kad se utvrdi da nema više 

prijavljenih govornika. Kada se  iscrpi dnevni red 

sjednice, predsjedavajući zaključuje sjednicu. 

 

 

5. Odlučivanje 

 

Članak 14. 

 

Savjet donosi odluke većinom glasova prisutnih na 

sjednici, osim u slučajevima kada donosi akte 

navedene u članku 5. stavku 1. ovog Poslovnika, koje 

akte donosi natpolovičnom većinom svih članova 

Savjeta.. 

 Član Savjeta odnosno njegov zamjenik koji je 

neposredno osobno zainteresiran za donošenje 

odluke, može sudjelovati u raspravi, ali je izuzet od 

glasovanja. 

 Smatra se da je član i/ili zamjenik člana 

Savjeta mladih neposredno  osobno zainteresiran ako 

se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno 

sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima 

udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i 

član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja. 

 Ako je član Savjeta mladih spriječen 

sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga 

njegov zamjenik koji u takvom slučaju ima   sva prava 

i obveze člana Savjeta mladih. 

 

 

6. Glasovanje 

 

Članak 15. 

 

Glasovanje na sjednici je javno. Glasovanje se može 

provoditi i tajno ako to odluči većina članova 

prisutnih na sjednici Savjeta. 

 

Javno  se  glasuje  dizanjem  ruku.  Članovi  glasuju  

izjašnjavanjem  „za“, 

„protiv“ ili su „suzdržani“ od glasovanja. 

Poslije glasovanja predsjednik Savjeta utvrđuje 

rezultat glasovanja i objavljuje je li prijedlog o kojem 

se glasovalo prihvaćen ili ne. 

 

Zapisnici 

 

Članak 16. 

 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o 

prijedlozima iznijetima na sjednici, o sudjelovanju na 

raspravi, o donesenim odlukama i rezultatu 

glasovanja. 

Predsjednik Savjeta određuje i zadužuje člana Savjeta 

za izradu zapisnika. 

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i član Savjeta 

koji je izradio zapisnik. 

Na početku svake sjednice Savjeta mogu se dati 

primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, a o 

osnovanosti tih primjedbi odlučuje se na sjednici bez 

rasprave. Prihvaćena primjedba upisati će se u 

zapisnik iduće sjednice Savjeta. 

 Usvojen zapisnik, potpisan od predsjednika 

Savjeta čuva se u upravi Grada Daruvara. 

 

 

Javnost rada 

 

Članak 17. 

 

Rad Savjeta je javan. O radu Savjeta  javnost se 

obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i 
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web stranica Grada Daruvara. Javnost može pratiti 

rad Savjeta, ali ne smije ometati njegov rad. 

 

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 18. 

 

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na 

odgovarajući  način primjenjuju  se odredbe Zakona 

o savjetima mladih, Odluke o osnivanju Gradskog 

savjeta mladih Grada Daruvara i Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Daruvara („Službeni glasnik 

Grada Daruvara“ broj 1/13). 

 

Članak 19. 

 

Savjet može imenovati svoja stalna i povremena 

radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati 

forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine 

mladih ili srodne vrste problema mladih. 

 

Članak 20. 

  

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Grada Daruvara" 

i  web stranici Grada Daruvara. 

 

 

Predsjednik 

Gradskog savjeta  mladih 

 

                                Saša Selihar, bacc.ing. comp. 
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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. 


