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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-02/16-01/2
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13), po prijedlogu gradonačelnika
Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na
svojoj 25. sjednici održanoj 04. travnja 2016. g.
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prima se na znanje Plan rada i financijski
plan tvrtke DARKOM d.o.o. Daruvar, za 2016. g.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/16-01/1
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.

I.
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom
poslovanju Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar za
2015. godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu
danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/16-01/2
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13), u svezi Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Daruvara za 2015. g., po prijedlogu
gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Daruvara na
svojoj 25. sjednici održanoj 04. travnja 2016. g.
donijelo je sljedeću
ODLUKU
I.
Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom
poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada
Daruvara za 2015. godinu.
II.

Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), u svezi Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Pučke knjižnice i čitaonice
Daruvar za 2015. g., po prijedlogu gradonačelnika,
Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici
održanoj 04. travnja 2016. g. donijelo je sljedeću
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
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I.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/16-01/3
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), u svezi Izvješća o
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „V. Nazor“
Daruvar za 2015. g., po prijedlogu gradonačelnika,
Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici
održanoj 04. travnja 2016. g. donijelo je sljedeću
ODLUKU
I.
Prihvaća se Izvješće o financijskom
poslovanju Dječjeg vrtića „V. Nazor“ Daruvar za
2015. godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu
danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 401-01/11-01/1
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13) Gradsko vijeće Grada Daruvara
na svojoj 25. sjednici održanoj 04. travnja 2016. g.
donijelo je sljedeću
ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda
za reviziju, Područnog ureda Bjelovar, o obavljenoj
reviziji "Upravljanje i raspolaganje nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Bjelovarsko-bilogorske županije", u
dijelu koji se odnosi na Grad Daruvar za razdoblje
2012. g., 2013. i 2014. godina.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2111/01-01-16-4
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Temeljem članka 21. i 42. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara" broj 1/13), po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja Grada Daruvara sa sjednice
od 29. veljače 2016.g. i prijedlogu gradonačelnika
Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na
svojoj 25. sjednici, održanoj 04. travnja 2016. g.
donijelo je
O DLUK U
o dodjeli javnih priznanja Grada Daruvara
povodom
"Dana Grada Daruvara"
I.
Počasnim građaninom Grada Daruvara
proglašava se
JAROMÍR ŠLÁPOTA
- ravnatelj Čehoslovačkog instituta za
iseljenike, svojim djelovanjem osigurao je znatnu
materijalnu pomoć usmjerenu u institucije i udruge

16
Broj 2 Godina XX

Službeni glasnik Grada Daruvara

obrazovnog i kulturnog karaktera na području Grada
Daruvara.

III.

Počasnom građaninu Grada Daruvara
dodjeljuje se posebna Povelja Grada i ključevi Grada.

Javno priznanje "Grb Grada Daruvara,
nagrada za životno djelo" dodjeljuje se

II.
MILADI RAŠETIĆ
"Posmrtno priznanje" Grada Daruvara
dodjeljuje se
IVICI MILOSAVLJEVIĆU
- za dugogodišnji rad i doprinos na području
sporta, aktivno treniranje mladih naraštaja u
rukometu, promicanje vrijednosti sportskih aktivnosti
te doprinos u organizaciji natjecanja sportskih
klubova na području Grada Daruvara.

- za dugogodišnji volonterski rad u
kulturnom životu Grada Daruvara i češke nacionalne
manjine.
IV.
"Kolektivna i pojedinačna priznanja
Grada", dodjeljuju se kako slijedi:
A) Dobitnici nagrade "Kolektivno
priznanje" su:

VLADIMIRU VOJTI
- za osnivanje i dugogodišnji rad u aeroklubu
"Ždral" Daruvar, organiziranje i sudjelovanje na
tradicionalnoj manifestaciji Aeropiknik "Zemlja –
zrak", zalaganje za nastavak tradicije u disciplini
sportskog letenja u Gradu Daruvaru te obogaćenje
turističke slike Grada Daruvara mnogobrojnim
fotografijama iz zraka.
TOMISLAVU BUBLIĆU
- za višegodišnji rad i predsjedanje u
aeroklubu "Ždral" Daruvar, sudjelovanje u
organizaciji tradicionalne manifestacije Aeropiknik
"Zemlja – zrak", predstavljanje Grada Daruvara kroz
sudjelovanja na brojnim aerorelijima širom Hrvatske
te zalaganje za nastavak tradicije u disciplini
sportskog letenja u Gradu Daruvaru.
SLAVKU ŠMIDTU
- za znatni doprinos u obrani područja bivše
općine Daruvar, osnivanje i doprinos Udruzi
Hrvatske Policije Branitelja Daruvar '91 i promicanje
vrijednosti Domovinskog rata.
KRUNOSLAVU JAKOPECU
- za iznimno zalaganje i volonterski rad u
udrugama i sportu, te doprinos u poboljšanju statusa
osoba s invaliditetom u društvu.

ŠRD "TOPLICA" DARUVAR
- za sudjelovanje na sportskim natjecanjima
Županijske lige BBŽ, osvajanje
prvih mjesta te
postizanje ostalih značajnih rezultata.
24. mješoviti artiljerijski divizijun Daruvar
( 24. MAD Daruvar)
- za promicanje vrijednosti Domovinskog
rata i hrvatskih branitelja, zaštitu i promidžbu ratnih
zasluga, te zaštitu statusa i pomoć članovima Udruge.
B) Dobitnici nagrade "Pojedinačno
priznanje"su
ZVJEZDANA DRAŠNER
- za aktivno sudjelovanje u Udruzi
antifašističkih boraca i antifašista Grada Daruvara,
doprinos u sportskom životu grada, razvoju
društvenih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti u Gradu
Daruvaru te promicanje temeljnih ljudskih prava i
sloboda u građenju stavova mladih.
RADMILA FRANTAL
za aktivno sudjelovanje u Udruzi
antifašističkih boraca i antifašista Grada Daruvara,
doprinos razvoju društvenih, kulturnih i obrazovnih
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aktivnosti u gradu Daruvaru te upoznavanje javnosti s
općim vrijednostima i tekovinama ljudskog rada i
života.
MICHAL HAŠEK
- za doprinos u radu Glazbene škole Brune
Bjelinskog Daruvar, znatni doprinos kulturi i turizmu
Grada Daruvara, te promociju Grada Daruvara u
Češkoj Republici.
NADA BLAŽEKOVIĆ
- za dugogodišnji volonterski udomiteljski
rad na pružanju skrbi i brige o djeci bez odgovarajuće
roditeljske skrbi i djeci s posebnim potrebama.

Dobrovoljni davatelji krvi za najmanje 75
davanja:
- VENCL KALENSKI
- VLADO STOKLASA
- BORIS ŠTEFAN
- STEVO DUJANOVIĆ
- MILAN FILIPOVIĆ
- MILORAD KOVAČEVIĆ
- RUDOLF NEMEC
- ŽELJKO RENDIĆ
- ZLATKO ŠOTOLA
- MIROSLAV BARTONJ
- BOŽIDAR KELEČIĆ
- KARLO MARETIĆ
- MILAN ŠMIT
- STJEPAN ŠMIDT

V.
VI.
Dobitnici nagrade "Plaketa Grada Daruvara" su:
JARMILA KULHAVY
- za doprinos uspješnom djelovanju Saveza
Čeha u Republici Hrvatskoj te aktivno promoviranje
suživota i suradnje češke manjine s lokalnom
zajednicom.
JOSIP GELER
- za osnivanje, predsjedanje i doprinos u radu
udruge "24. mješoviti artiljerijski divizijun Daruvar".
VENCESLAV DMEJHAL
- za dugogodišnje članstvo i aktivan rad u
ŠRD "TOPLICA" DARUVAR.
ROMANA HORVAT
- za dugogodišnji aktivni rad u Pučkoj
knjižnici i čitaonici Daruvar, značajan doprinos
kulturi Grada Daruvara te unaprjeđenje i promicanje
knjižnice i knjižničarske struke.
ZMAGOSLAV KOUDELA
- za dugogodišnji rad u Pčelarskoj udruzi
"Bagrem", promoviranju pčelarstva i promoviranja
Grada Daruvara na mnogobrojnim sajmovima u
zemlji.

Javna priznanja Grada Daruvara dodijelit će
se i uručiti nagrađenima na svečanoj sjednici
Gradskog vijeća Grada Daruvara na dan 05. svibnja
2016. g.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Daruvara.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-06/16-01/1
URBROJ: 2111/01-01-16-4
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 12. i 17. stavka 3. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.
82/2015) i članka 42., stavka 1, alineje 9, Statuta
Grada Daruvara (Službeni glasnik Grada Daruvara,
broj 1/13), po prijedlogu gradonačelnika Grada
Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj
25. sjednici održanoj 04. travnja 2016. g. donosi
sljedeću
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ODLUKU
o određivanju operativnih snaga sustava civilne
zaštite i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području Grada Daruvara

5. Čazmatrans Nova d.o.o. za redoviti prijevoz
putnika u međugradskom cestovnom
prometu, Poslovna jedinica Daruvar
6. Daruvarske toplice, specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju.
Članak 4.

Članak 1.
Operativne snage od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Daruvara su:
1. Stožer civilne zaštite Grada Daruvara
2. Povjerenici civilne zaštite Grada Daruvara,
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada
Daruvara
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
5. Vatrogasna zajednica Daruvar s pripadajućim
dobrovoljnim vatrogasnim društvima
6. Darkom Daruvar d.o.o.
7. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica
Bjelovar
8. Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar.
Članak 2.
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao
pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite
Grada Daruvara su:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Športsko ribolovno društvo Toplica
Planinarsko društvo Petrov vrh
Lovačka udruga Fazan Daruvar,
Lovačka udruga Jelen Donji Daruvar
Lovačka udruga Srndać Gornji Daruvar
Pčelarska udruga Bagrem Daruvar
Radio klub Jan Hus Daruvar
Aeroklub Ždral Daruvar
Moto-klub Daruvar
Članak 3.

Ostale pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite na području Grada Daruvara, kao
nositelji posebnih zadaća u provedbi mjera civilne
zaštite u skladu s odredbama Plana zaštite i
spašavanja Grada Daruvara su:
1. Veterinarska stanica Daruvar d.o.o.
2. Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o.
3. Radio Daruvar d.o.o.
4. Vodoprivreda
Daruvar,
d.d.
za
vodnogospodarsku djelatnost

Aktiviranje operativnih snaga od interesa za
civilnu zaštitu na području Grada Daruvara i udruga
od interesa za civilnu zaštitu nalaže odlukom
gradonačelnik samostalno ili na prijedlog odgovorne
osobe žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne
zaštite ili Državne uprave kad utvrdi da izvanredni
događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili
kada je proglašena velika nesreća.
Gradonačelnik
koordinira
djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za
područje jedinice lokalne samouprave u velikim
nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Članak 5.
Popis
odgovornih
osoba
navedenih
operativnih snaga sastavni je dio ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u („Službenom glasniku
Grada Daruvara“).
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/14-01/5
URBROJ: 2111/01-01-16-8
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), u svezi Izvješća
gradonačelnika Grada Daruvara o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Grada Daruvara za 2015.
godinu, po prijedlogu gradonačelnika, Gradsko vijeće
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Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici održanoj 04.
travnja 2016. g. donijelo je sljedeću

2. Željko Kovač, Daruvar, Trg k. P. Krešimira IV 10
3. Siniša Premec, Daruvar, Matije Gupca 160

ODLUKU

4. Olga Šimon-Danek, Daruvar, L. Ružičke 22/1
5. Lara Filipin, Daruvar, M. Marulića 2

I.
Prihvaća se Izvješće gradonačelnika Grada
Daruvara o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Daruvara za 2015. godinu
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 080-01/15-01/2
UR.BROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Temeljem članka 119. Zakona o sudovima
("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/15) i članka
42. stavka 1. alineje 9. Statuta Grada Daruvara
(«Službeni glasnik Grada Daruvara» broj 1/13), u
svezi zahtjeva Bjelovarsko-bilogorske županije za
dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Općinskog suda u Bjelovaru, po prijedlogu
gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Daruvara na
svojoj 25. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine
donijelo je sljedeću

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Grada Daruvara».
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 080-01/16-01/2
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Temeljem članka 119. Zakona o sudovima
("Narodne novne", broj 28/13, 33/15, 82/15) i članka
42. stavka 1. alineje 9. Statuta Grada Daruvara
(«Službeni glasnik Grada Daruvara» broj 1/13), u
svezi zahtjeva Bjelovarsko-bilogorske županije za
dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Bjelovaru, Gradsko vijeće Grada
Daruvara na svojoj 25. sjednici održanoj 04. travnja
2016. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o prijedlogu osoba za imenovanje sudaca
porotnika
Županijskog suda u Bjelovaru
I.

ODLUKU
o prijedlogu osoba za imenovanje sudaca
porotnika
Općinskog suda u Bjelovaru

Gradsko vijeće Grada Daruvara predlaže
Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Bjelovaru sljedeće osobe:

I.

1. Ivana Čoban, Daruvar, Trg k. P. Krešimira IV 3/6
2. Zoran Radanović, Daruvar, T. Ujevića 4

Gradsko vijeće Grada Daruvara
predlaže Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije
za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u
Bjelovaru sljedeće osobe:
1. Svjetlana Gašpar, Daruvar, S. Radića 58

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Grada Daruvara».
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Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-05/16-01/1
URBROJ: 2111/01-01-16-1
Daruvar, 04. travnja 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), po zahtjevu Udruge Hrvatske
policije branitelja Daruvara ´91, Gradsko vijeće
Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici održanoj 04.
travnja 2016. g. donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
I.
„Muzej Domovinskog rata na otvorenom“ za
postavu ratnih eksponata postavit će se u Daruvaru na
Trgu branitelja Daruvara.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo,
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne
djelatnosti Grada Daruvara da u roku 30 dana od
dana donošenja ovog zaključka obavi sve pripremne
radnje do početka izrade idejnog rješenja za
postavljanje „Muzeja Domovinskog rata na
otvorenom“.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Željka Kollert, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-04/15-01/1
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-2
Daruvar, 19. veljače 2016. g.

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13) i članka 25. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 7/15),
gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću

O DLUK U
I.
U Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja
formalnih uvjeta Javnog natječaja za prijavu
programa/projekta udruga civilnog društva u
području kulture Grada Daruvara, Javnog natječaja za
prijavu programa/projekta udruga civilnog društva
Grada Daruvara, Javnog natječaja za prijavu
programa/projekta javnih potreba u sportu Grada
Daruvara te Javnog natječaja za prijavu
programa/projekta javnih potreba za udruge u
području gospodarstva Grada Daruvara, imenuju se
sljedeći službenici Grada Daruvara:
1. Danijela Havranek, mag. polit., predsjednica,
2. Ivana Milek Husak, mag. iur., članica,
3. Milada Sofka, članica.
II.
Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme
do donošenja odluke predsjednice Povjerenstva o
prihvaćanju ili odbijanju prijava.
Zadaća Povjerenstva je provedba postupka
ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta
natječaja, sukladno odredbama Pravilnika, donošenje
odluke o prihvaćanju ili odbijanju
prijava te
upućivanju
na
daljnju
proceduru
(stručno
ocjenjivanje).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-04/15-01/1
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-3
Daruvar, 19. veljače 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13) i članka 25. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 7/15),
gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću
O DLUK U
I.
U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih
programa/projekata na Javni natječaj za prijavu
programa/projekta udruga civilnog društva u
području kulture Grada Daruvara, Javni natječaj za
prijavu programa/projekta udruga civilnog društva
Grada Daruvara, Javni natječaj za prijavu
programa/projekta javnih potreba u sportu Grada
Daruvara
te
Javni
natječaj
za
prijavu
programa/projekta javnih potreba za udruge u
području gospodarstva Grada Daruvara, imenuju se
sljedeći članovi/ice:
1. Mato Pejić, član,
2. Miran Husak, član
3. Rajna Paškalj, članica
4. Vesna Štefanac, članica
5. Milena Šimić, članica.

II.
Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme
do donošenja prijedloga za odobravanje financijskih
sredstava za prijavljene programe/projekte.
Zadaća Povjerenstva je razmatranje i
ocjenjivanje prijava koje su ispunile formalne uvjete
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani
Uputama za prijavitelje te davanje prijedloga za
odobravanje
financijskih
sredstava
za
programe/projekte.

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: 021-04/16-01/1
URBROJ: 2111/01-01-16-1/3
Daruvar, 29. veljače 2016. g.
Na temelju članka 42. stavka 1. alineje
9.Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), Gradsko vijeće
Grada
Daruvara na svojoj 24. sjednici održanoj dana 29.
veljače 2016. g. donijelo je sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za kontrolu utrošenih
sredstava
za Visoko učilište u osnivanju u Daruvaru
I.
U Povjerenstvo za kontrolu utrošenih
sredstava za Visoko učilište u osnivanju u Daruvaru
imenuju se sljedeći vijećnici Gradskog vijeća Grada
Daruvara:
1. Dinka Kavalir
2. Bruno Marić
3. Vendel Varga
4. Vladislav Prpić
5. Diana Takač
II.
Povjerenstvo iz točke I. obavit će sljedeće
poslove:
- najkasnije u roku 15 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke utvrditi da li je iznos utrošenih
financijskih sredstava Proračuna Grada Daruvara u
postupku osnivanja Visokog učilišta u Daruvaru
utrošen za navedene namjene;
- utvrditi da li su sredstva utrošena sukladno
sklopljenim ugovorima i tko su vlasnici tvrtki s
kojima je Grad Daruvar potpisao ugovore;
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- najkasnije u roku tri dana od isteka roka iz alineje 1.
ove točke podnijeti Gradskom vijeću pisano izvješće
o utvrđenim rezultatima izvršene kontrole utroška
financijskih sredstava;
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: 402-08/16-01/3
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 02. ožujka 2016. g.

Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-02/84
URBROJ: 2111/01-02-02/1-15-1
Daruvar, 07. ožujka 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Zdravka Hunjek iz
Doljana, Rujanskih žrtava 51, gradonačelnik Grada
Daruvara je donio sljedeću
O DLUK U
I.

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Glazbene škole
Brune Bjelinskog Daruvar iz Daruvara, Trg Presvetog
Trojstva 8, gradonačelnik Grada Daruvara je donio
sljedeću
O DLUK U

ZDRAVKU HUNJEK (OIB: 11205324667) iz
Doljana, Rujanskih žrtava 51, odobrava se pomoć za
podmirenje troškova prema Gradu Daruvaru - dug na
ime komunalne naknade, u iznosu od 186,27 kn
(slovima: stoosamdesetšest kuna i dvadesetsedam
lipa).
II.

I.

Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni
odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz
sredstava Proračuna Grada Daruvara u obliku
kompenzacije prema Gradu Daruvaru.

GLAZBENOJ
ŠKOLI
BRUNE
BJELINSKOG DARUVAR (OIB: 90475862088) iz
Daruvara, Trg Presvetog Trojstva 8, odobrava se
pomoć za kupnju glasovira u sklopu akcije „Magical
Sounds“, u iznosu od 10.000,00 kn (slovima:
desettisuća kuna).
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će Upravni
odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz
sredstava Proračuna Grada Daruvara, s pozicije 824,
na
račun
podnositelja
zamolbe,
IBAN:
HR7523400091510755740 kod Privredne banke
Zagreb.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku 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: 402-08/16-01/8
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 10. ožujka 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7. Statuta

23
Broj 2 Godina XX

Službeni glasnik Grada Daruvara

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara",
broj 1/13), po zamolbi Udruge hrvatskih vojnih
invalida Domovinskog rata Daruvar iz Daruvara,
Radićeva 12, gradonačelnik Grada Daruvara je donio
sljedeću
O DLUK U
I.
DAMIRU BARBERIĆ (OIB: 41984060780)
iz Đurđevca, Tina Ujevića 41, odobrava se pomoć u
iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisuća kuna).
Iznos je odobren po zamolbi Udruge
hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Daruvar,
u sklopu akcije „Prijatelj prijatelju“, pokrenute zbog
teškog zdravstvenog i financijskog stanja Damira
Barberić.
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
Damira
Barberić,
IBAN:
HR8223600003220313631 kod Zagrebačke banke.

o VIII. izmjenama i dopunama Sistematizacije
radnih mjesta
u upravnim tijelima Grada Daruvara
I.
U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim
tijelima Grada Daruvara, u Upravnom odjelu za
opće, pravne, imovinskopravne poslove i društvene
pod rednim brojem 4. uvodi se novo radno mjesto i
glasi "Viši referent za informatičke poslove", 1
izvršitelj, kategorija III., potkategorija "viši referent",
razina 2., klasifikacijski rang 9., koeficijent 2,10
Posebni uvjeti za radno mjesto "Viši referent
za informatičke poslove" su sljedeći:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik inženjer
računarstva ili informatike
- najmanje 1 godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
.- napredno poznavanje rada na računalu;
- napredno poznavanje Microsoft Windows
operativnog sustava
- napredno poznavanje Microsoft Office paketa

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: 012-04/10-01/1
URBROJ: 2111/01-02-16-8
Daruvar, 14. ožujka 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), i članka 9. stavka 1. Pravilnika
o unutarnjem redu ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 5/11), u svezi Plana prijma u službu
u upravna tijela Grada Daruvara za 2016. g.
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/16)
donosim sljedeću
ODLUKU

Opis poslova radnog mjesta "Viši referent za
informatičke poslove" glasi:
- prati zakonske propise iz djelokruga svog rada i
vodi brigu o pravilnoj primjeni
- rješava složenije poslove iz djelokruga svog rada
- surađuje u pripremi odluka i općih akata iz područja
svog rada
- vodi, održava i organizira rad za čije je
funkcioniranje potrebna primjena
informacijske i komunikacijske tehnologije
- uvodi, koristi i održava informacijske i računarske
sustave te mreže
- pruža pomoć korisnicima programskih aplikacija
- administrira informacijski sustav, bazu podataka i
računarske mreže
- kreira nastup uprave na internetu
- održava računalni sustav u svim upravnim odjelima
- svakodnevno provjerava tehničku ispravnost
računalnog sustava i otklanja teškoće u radu
- pruža informatičku i tehničku podršku za potrebe
Grada Daruvara
- obavlja poslove mrežnog administratora
- obavlja poslove oblikovanja i savjetovanja u
području sigurnosti informacijskih
sustava, računarskih sustava i mreža
- vodi brigu o računalnoj opremi u vlasništvu Grada
Daruvara
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- predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim
oblastima svog djelovanja
- sudjeluje u izradi i objavi Službenog glasnika Grada
Daruvara
- sudjeluje u izradi registara, planova, strateških i
drugih dokumenata iz područja upravljanja
i raspolaganja imovinom Grada Daruvara
- sudjeluje u postupcima javne i bagatelne nabave
radova, roba i usluga
- obavlja druge neophodne opće poslove: e-uprava, enabave, e-koncesije, e-stranke i sl.
- obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja
- Radno mjesto 100 % ispunjeno poslovima za puno
radno vrijeme.

-

U istom Upravnom odjelu radno mjesto pod
dosadašnjim rednim brojem 4. „Administrativna
tajnica gradonačelnika“ postaje radno mjesto pod
rednim brojem 5. i tako redom.

-

III.
U Upravnom odjelu za gospodarstvo,
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne
djelatnosti pod rednim brojem 5. uvodi se novo
radno mjesto i glasi "Referent za komunalno i
poljoprivredno redarstvo", 1 izvršitelj, kategorija IV.,
potkategorija "referent", razina 3., klasifikacijski rang
11., koeficijent 1,50.
Posebni uvjeti za radno mjesto "Referent za
komunalno i poljoprivredno redarstvo" su sljedeći:
- srednja stručna sprema građevinske ili
poljoprivredne struke
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u,
- vozačka dozvola za B kategoriju.
Opis poslova radnog mjesta " Referent za
komunalno i poljoprivredno redarstvo" glasi:
-

Svakodnevno obilazi grad u svrhu
provođenja komunalnog reda
Obavlja poslove iz djelokruga
poljoprivrednog redarstva
Izriče mandatne kazne
Predlaže pokretanje prekršajnog postupka
Poravnava manje oštećene prometne znakove
Kontrolira rad javne rasvjete
Vodi evidenciju o prometnim znakovima

-

Evidentira lokacije nepropisno odbačenog
otpada
Obilazi dječja igrališta i kontrolira ispravnost
igrala
Vrši nadzor i poduzima mjere u svezi
provođenja Odluke o uvjetima i načinu,
držanja pasa, mačaka i drugih životinja
Obilazi grad s koncesionarom za napuštene
pse
Orezuje manje grmove i grane kada smetaju
prolaznicima uz javne površine
Evidentira i kontrolira postavljene reklamne
panoe na javnim površinama
Vodi evidenciju o udarnim rupama na
nogostupima i nerazvrstanim cestama
Obavještava građane o počinjenom prekršaju
za krivo parkiranje vozila na javnim
površinama
Piše kazne za krivo parkirana vozila na
javnim zelenim površinama
Opominje građane o ostavljenom
građevinskom materijalu ili drugim
pokretnim stvarima na javnoj površini
Radi zabilješke kada građani prenamjene
javnu površinu
Vrši premjer objekata i dostavlja podatke
referentu za komunalnu naknadu
Kontrolira „zelene otoke“
Obavlja i ostale poslove po nalogu
neposrednog rukovoditelja
Radno mjesto 100% popunjeno za puno
radno vrijeme
U istom Upravnom odjelu radno
mjesto pod dosadašnjim rednim brojem .
„Komunalni izvidnik“ postaje radno mjesto
pod rednim brojem 6. i tako redom.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Daruvara".
Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/16-02/7
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 22. ožujka 2016. 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 Tome Šakić iz
Daruvara, Nikole Tesle 1, gradonačelnik Grada
Daruvara donio je sljedeću
O DLUK U
I.
TOMI ŠAKIĆ
(OIB: 29132405879) iz
Daruvara, Nikole Tesle 1, odobrava se pomoć za
podmirenje troškova liječenja teško bolesne supruge
u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću
kuna).
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke uplatit će Upravni
odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz
sredstava Proračuna Grada Daruvara na račun sina
podnositelja
zahtjeva
Daria
Šakić
(OIB:
45106789184), IBAN: HR0923400093204657646
kod Privredne banke Zagreb.
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: 402-08/16-02/4
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 22. ožujka 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), po zamolbi Zorice Mađar iz
Daruvara, Ivana Mažuranića 2B, gradonačelnik
Grada Daruvara donio je sljedeću
O DLUK U
I.
ZORICI MAĐAR (OIB: 29037311270) iz

Daruvara, Ivana Mažuranića 2B, odobrava se pomoć
za podmirenje troškova stanovanja:
- iznos od 415,20 kn (slovima: četristopetnaest
kuna i dvadeset lipa), dug na ime opskrbe
električnom energijom prema tvrtki HEP – Operator
distribucijskog sustava Elektra Križ, Ispostava
Daruvar,
iznos
od
251,88
kn
(slovima:
dvjestopedesetjedan kuna i osamdesetosam lipa), dug
na ime komunalne usluge prema tvrtki DARKOM
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. DARUVAR,
- iznos od 260,14 kn (slovima: dvjestošezdeset
kune i četrnaest lipa), dug na ime komunalne usluge
prema tvrtki „DARKOM“ d.o.o. DARUVAR.
Sveukupni iznos odobrene pomoći iznosi
927,22 kn (slovima: devetstodvadesetsedam kuna i
dvadesetdvije 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, na račun tvrtke DARKOM
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. DARUVAR
i na račun tvrtke „DARKOM“ d.o.o. DARUVAR.
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: 402-08/16-02/9
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 23. ožujka 2016. 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 donio je sljedeću
O DLUK U
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I.
BORISU ĐURĐEVIĆ (OIB: 58809397902)
iz Daruvara,
Kolodvorska 30, odobrava se
jednokratna novčana pomoć za osnovne životne
potrebe u ukupnom iznosu od 150,00 kn (slovima:
stopedeset kuna).
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke uplatit će Upravni
odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz
sredstava Proračuna Grada Daruvara.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/16-02/12
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 25. travnja 2016. g.

III.

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara, broj 1/13), po zamolbi Zorana Polimanac
iz Daruvara, Franje Kuhača 11, gradonačelnik Grada
Daruvara donio je sljedeću

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Daruvara.

O DLUK U

Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-08/16-01/1
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 15. travnja, 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 4. Statuta
Grada Daruvara ( „Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13 ), a u svezi zamolbe Šugić Nike
iz Vrbovca, Dolac 1 A, OIB: 84397956623, za
odgodu plaćanja komunalnog doprinosa donosim
slijedeću:
ODLUKU
o odgodi plaćanja komunalnog doprinosa

I.
ZORANU
POLIMANAC
(OIB:
11612114355) iz Daruvara, Franje Kuhača 11,
odobrava se jednokratna novčana pomoć za sanaciju
krovišta stambene jedinice u kojoj podnositelj
zamolbe živi, u ukupnom iznosu od 600,00 kn
(slovima: šesto kuna).
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke uplatit će Upravni
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.

I.
Odgađa se plaćanje komunalnog doprinosa
Šugić Niki iz Vrbovca, Dolac 1 A, OIB: 84397956623,
dok traje otplata naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru, odnosno do 20.05.2017.
godine.
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: 402-08/16-02/13
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 26. travnja 2016. 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
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Grada Daruvara je donio sljedeću
O DLUK U
I.
ŽELJKU RADOSAVLJEVIĆ iz Vrbovca, Dolac
5, (OIB: 45575986534), odobrava se pomoć za
sufinanciranje pokopa punice Ljubice Jakovljević, u
iznosu od 800,00 kn (slovima: osamsto kuna).

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 2016.
godine,
- koji je državljanin Republike
Hrvatske, s prebivalištem na
području Grada Daruvara.

II.
Članak 3.
Iznos iz točke I. ove Odluke isplatit će
Upravni 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: 402-08/16-02/16
URBROJ.: 2111/01-02-02/1-16-1
Daruvar, 03. svibnja 2016. g.
Temeljem članka 66. stavka 1. točka 7.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13), gradonačelnik Grada Daruvara
dana 03. svibnja 2016. godine donio je slijedeću
ODLUKU
o dodjeli naknade za opremu novorođenog
djeteta u obitelji u 2016. godini

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.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način
ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu
novorođenog djeteta u obitelji, te visina pomoći i
postupak njezina ostvarivanja u 2016. godini.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u
obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji.

Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u
Proračunu Grada Daruvara za 2016. godinu, na
poziciji 272.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja 2016.
godine i objavit se će u „Službenom glasniku Grada
Daruvara“.
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Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 080-09/12-01/2
URBROJ: 2111/01-02-02/1-16-4
Daruvar, 06. svibnja 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), u svezi Pravilnika o
organizaciji i radu certificirane seljačke tržnice i
uporabi oznake "proizvodi hrvatskog seljaka"
(Udruga hrvatskih tržnica od 03. 10. 2011. g.),
gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 012-04/10-01/1
URBROJ: 2111/01-02-16-9
Daruvar, 21. travnja 2016. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), i članka 9. stavka 1. Pravilnika
o unutarnjem redu ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 5/11), u svezi Plana prijma u službu
u upravna tijela Grada Daruvara za 2016. g.
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/16)
donosim sljedeću

ODLUKU
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za nadzor proizvoda
hrvatskog seljaka

o IX. izmjenama i dopunama Sistematizacije
radnih mjesta
u upravnim tijelima Grada Daruvara

I.
U Povjerenstvo
za nadzor proizvoda
hrvatskog seljaka imenuju se sljedeće osobe:

I.

1. Zvonko Cegledi, predsjednik - ispred Gradske
tržnice Daruvar d.o.o.
2. Sanja Gostimir, član
3. Zdravko Kafka, član

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim
tijelima Grada Daruvara, u Upravnom odjelu za
opće, pravne, imovinskopravne poslove i društvene
djelatnosti, pod rednim brojem 2. mijenja se radno
mjesto „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ i
glasi "Savjetnik za pravne poslove", 1 izvršitelj,
kategorija II., potkategorija "savjetnik", razina 2.,
klasifikacijski rang 5., koeficijent 2,40.
Posebni uvjeti za radno mjesto "Savjetnik za
pravne poslove" su sljedeći:
- magistar/tra prava
- najmanje 3 godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u.
Opis poslova radnog mjesta "Savjetnik za
pravne poslove" glasi:
- prati zakonske propise iz djelokruga svog rada i
vodi brigu o pravilnoj primjeni propisa
- obavlja imovinsko-pravne poslove za Grad Daruvar
- sudjeluje u izradi akata koje donosi Gradsko vijeće i
Gradonačelnik

II.
Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od
jedne godine.
Zadaća Povjerenstva je nadzor kvalitete
proizvoda hrvatskog seljaka, te izdavanje certifikata
uz ovlaštenje Savjeta za dodjelu oznake.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
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- obavlja složenije upravno.-pravne poslove uz
rješavanje predmeta po žalbama u prvom stupnju,
- provodi postupke raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Grada ( provodi postupke kupoprodaje
nekretnina, zamjene ili darovanja, najam stana, zakup
poslovnog prostora, zakup gradskog zemljišta
- vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada
Daruvara
- provodi postupke javne i bagatelne nabave,
- obavlja ostale poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja
- za svoj rad odgovara pročelniku
Radno mjesto 100% ispunjeno za puno radno
vrijeme“.

- zaprima prijave štete od elementarnih nepogoda i
obrađuje iste
- obavlja poslove iz područja poljoprivrede
- energetski savjetnik za Grad i proračunske korisnike
zadužen za praćenje potrošnje energenata i vode,
unos podataka u ISGE sustav te obradu istih,
- obračun komunalnog doprinosa,
- obračun naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru,
-za svoj rad odgovara pročelniku
- obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja
Radno mjesto 100% ispunjeno poslovima za
puno radno vrijeme.

II.

III.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo,
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne
djelatnosti pod rednim brojem 3. mijenja se radno
mjesto „Viši stručni suradnik za poduzetništvo“ i
glasi "Savjetnik za poduzetništvo", 1 izvršitelj,
kategorija II., potkategorija "savjetnik", razina 2.,
klasifikacijski rang 5., koeficijent 2,40.
Posebni uvjeti za radno mjesto "Savjetnik za
poduzetništvo" su sljedeći:
- magistar ekonomske ili pravne struke ili stručni
specijalist ekonomske ili pravne struke,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u.
Opis poslova radnog mjesta "Savjetnik za
poduzetništvo" glasi:
- prati zakonske propise iz djelokruga svog rada i
vodi brigu o pravilnoj primjeni propisa
- priprema odluke i druge opće akte iz područja
gospodarstva i poduzetništva, vodi poslove
samouprave u oblasti ugostiteljstva, trgovine i dr.,
- prati natječaje i daje informacije o poticajnim
mjerama i bespovratnim sredstvima objavljenim od
strane Ministarstava, Fondova, Županije, Zaklada i
tvrtki,
- izrada i provedba projekata za EU fondove i ostale
bespovratne potpore,
- obavlja poslove na planiranju novih i razvoju
postojećih poduzetničkih zona
- sudjeluje u postupcima javne nabave
kontaktira s Ministarstvima, Fondovima,
agencijama i šalje informacije o projektima Grada,

U Upravnom odjelu za financije i proračun
pod rednim brojem 2. mijenja se radno mjesto „Viši
stručni suradnik za financije“ i glasi "Savjetnik za
financije", 1 izvršitelj, kategorija II., potkategorija
"savjetnik", razina 2., klasifikacijski rang 5.,
koeficijent 2,40.
Posebni uvjeti za radno mjesto "Savjetnik za
financije" su sljedeći:
- magistar/tra ili stručni specijalist ekonomske struke
- najmanje 3 godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u.
Opis poslova radnog mjesta "Savjetnik za financije"
glasi:
- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Daruvara".

prati zakone i vodi brigu o zakonitom i
pravovremenom obavljanju poslova i zadataka iz
svog djelokruga rada, te predlaže mjere za
poboljšanje stanja
-sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti Odjela
-izrađuje analitičke prikaze za potrebe Odjela
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-priprema dokumentaciju i provodi ovršni postupak
radi naplate svih prihoda Grada
-izrađuje sporazume o obročnoj otplati duga
-izrađuje prijedlog otpisa nenaplaćenih i spornih
potraživanja
-prati i analizira naplatu svih vrsta potraživanja Grada
-vrši prijave u predstečajni i stečajni postupak
-vodi upravni postupak po žalbama na porezne akte
-vodi postupak utvrđivanja i naplate lokalnih poreza i
rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju
-vrši obračun kamata za zakašnjela plaćanja
-sastavlja opomene za zakašnjela plaćanja
-obavlja računovodstvene poslove zaduženja i naplate
lokalnih poreza i ostala knjiženja iz svog djelokruga
rada
-izdavanje izlaznih računa
-sudjeluje u postupcima javne nabave te izrađuje Plan
nabave roba, radova i usluga te izmjene i ostvarenje
istog
-prati i unaprjeđuje sustav unutarnjih kontrola
-osoba je za nepravilnosti Grada i proračunskih
korisnika, izrađuje polugodišnje i godišnje izvješće o
nepravilnostima i dostavlja ga nadležnom
Ministarstvu
- koordinira izradu Popisa imovine, obveza i
potraživanja
- za svoj rad odgovara pročelniku
- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Daruvara".
Gradonačelnik
Dalibor Rohlik, v.r.
___________________________________________
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_________________________________________________________________________________
„Službeni glasnik Grada Daruvara“ službeno je glasilo Grada Daruvara
Izdavač: Grad Daruvar. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 14
Glavna i odgovorna urednica: Olga Šimon – Danek, mag. iur., pročelnica
Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko – pravne poslove i društvene djelatnosti
Telefon: (043) 331 -241 i (043) 633 – 321; telefax: (043) 331 – 285, e-mail: olga.simon@daruvar.hr
Pretplata za 2015. godinu iznosi 250,00 kn
i uplaćuje se na žiro račun Proračuna Grada Daruvara, IBAN: HR60 2340009 – 1806700003
s pozivom na broj 7706 – OIB
Tisak: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar
Naklada: 50 primjeraka
„Službeni glasnik Grada Daruvara“ izlazi po potrebi.

