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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-17-1 

Daruvar,  12. lipnja 2017.g. 

 

Na temelju članka  54. i 55. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13)  i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/15) Gradsko vijeće Grada 

Daruvara na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici 

održanoj 12.  lipnja 2017. g. donijelo je sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o izboru Mandatnog povjerenstva 

Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 

I. 

 

U Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća 

Grada Daruvara imenuju se: 

1. Ivana Kljajić, predsjednica 

2. Snježana Hopp, članica 

3. Sabina Bis, članica 

  

 

II. 

 

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj 

sjednici  izvješćuje Gradsko vijeće o provedenim 

izborima i imenima članova/vijećnika temeljem 

objavljenih Konačnih rezultata nadležnog gradskog 

izbornog povjerenstva o provedenim izborima, kao 

i podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, 

zahtjevima za mirovanje mandata, te o zamjenicima 

članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost 

člana Gradskog vijeća, izvješćuje Gradsko vijeće o 

prestanku mirovanja mandata vijećnika, izvješćuje 

Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune 

zakonom predviđeni uvjeti i i zvješćuje da su 

ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjenika vijećnika. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja 

imenovanja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                           Predsjedavajuća 

                                     Branka Saks, dipl. iur. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/17-01/1 

URBROJ: 2111/01-01-17-2 

Daruvar,  12. lipnja 2017. g. 

 
Na temelju članka 55. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13) i članka 5. stavka 2. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Daruvara ("Službeni glasnik 

Grada Daruvara", broj 6/15), na 1. konstituirajućoj 

sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara održanoj 

12. lipnja 2017. g., Mandatno povjerenstvo po 

provedenim Lokalnim izborima 2017. g. podnosi 

sljedeće                

 

I Z V J E Š Ć E 

 

Dana 21. svibnja 2017. g. provedeni su 

lokalni izbori  za izbor članova predstavničkih i 

izvršnih tijela lokalne  i područne (regionalne) 

samouprave u Republici Hrvatskoj. U Gradsko 

vijeće Grada Daruvara kao predstavničko tijelo na 

temelju Konačnih rezultata izbora za članove 

Gradskog vijeća Grada Daruvara, KLASA: 013-

01/17-01/01; URBROJ: 2111/01-02-17-36  

utvrđenih i javno objavljenih  25. svibnja 2017. g. 

od strane Gradskog izbornog povjerenstva Grada 

Daruvara, izabrani su  članovi sa sljedećih 

kandidacijskih listi: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA – HDZ 

HRVATSKA STRANKA 

UMIROVLJENIKA – HSU 

            HRVATSKA SELJAČKA 

STRANKA - HSS 

HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA 

STRANKA – HSLS 

 

            nositelj liste: Damir Lneniček 

 

      dobila je 1618 glasova ( 34,66 % ) - 6 

mjesta  te su s liste izabrani 
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1. DAMIR LNENIČEK 

2. VANDA CEGLEDI 

3. MARCEL MEDAK 

4.  STJEPAN TRKAČ 

5.  EMINA ŠIMEK KOVAČIĆ 

6. IVANA KLJAJIĆ  

 

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

HRVATSKE – SDP 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - 

LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 

STRANKA UMIROVLJENIKA – SU 

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA 

SRPSKA STRANKA - SDSS  

NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - 

NSH  

              

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

 

     dobila je 1219 glasova ( 26,11% )  - 5 

mjesta te su s liste izabrani 

1. VEDRAN BABIĆ,  dipl. ing. arh.     

2. DIANA TAKAČ, struč. spec. admin. publ. 

3. MIRAN HUSAK, bacc. oec. 

4. RANKO JEFTIMIJA, dr. med. 

5. MARIJAN FILA, dr. med. vet. 

 

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

             

nositelj liste: Vladimir Bilek  

 

     dobila je 765 glasova ( 16,39 %) - 3 

mjesta te su s liste izabrani 

 

1. VLADIMIR BILEK 

2. SNJEŽANA HOPP, struč. spec. oec. 

3. SNJEŽANA SABO 

 

4.   KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

        

 nositeljica liste: mr. sc. Ivana Djedović 

 

        dobila je 636 glasova ( 13,62% ) - 2 

mjesta te su s liste izabrani 

mr. sc. IVANA DJEDOVIĆ  

DINKA KAVALIR, dipl. oec. 

 

5. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA 

DAMIR BAJS NL 

     ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - 

ORaH  

      nositeljica liste:, Sabina Bis, dipl. med. 

techn. 

 

        dobila je 429 glasova ( 9,19% ) - 1 

mjesto te je s liste izabrana   

 

          1. SABINA BIS, dipl. med. tech. 

 

Istoga dana Vladimir Bilek je izabran za 

zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika češke 

nacionalne manjine te je nakon objave Konačnih 

rezultata izbora za zamjenika gradonačelnika Grada 

Daruvra iz reda pripadnika češke nacionalne 

manjine  dana 25. svibnja 2017. g. stavio u 

mirovanje svoj vijećnički mandat u predstavničkom 

tijelu.  Dana 07. lipnja 2017. g. pročelniku 

nadležnom za poslove Gradskog vijeća Grada 

Daruvara dostavljene su ovjerene ostavke prva dva 

sljedeća kandidata s Kandidacijske liste grupe 

birača – nositelj: Vladimir Bilek, upisana pod 

rednim brojem 4. (Branko Sudar) i 5. (Marko 

Bublić), a sljedeća na navedenoj listi za zamjenicu 

vijećnika je kandidatkinja pod red. brojem 6. Lidija 

Dujmenović, koja je, nakon podnijetih ostavki od 

strane prioritetnijih kandidata, dana 07. lipnja 2017. 

g. dostavila pisanu Izjavu da prihvaća dužnost 

zamjenice člana/vijećnika u Gradskom vijeću Grada 

Daruvara. 

 

Dana 04. lipnja 2017. g., u ponovljenom II. 

krugu izbora, Damir Lneniček je izabran  za 

gradonačelnika Grada Daruvara, a Vanda Cegledi i 

Marcel Medak za zamjenike gradonačelnika te su 

nakon Konačnih rezultata za izbor gradonačelnika 

Grada Daruvara, KLASA: 013-01/17-01/01; 

URBROJ: 2111/01-02-17-43 od 08. lipnja 2017. g., 

s danom 09. lipnja 2017. g. stupili  na dužnost i 

svoje vijećničke mandate dali u mirovanje. Damir 

Lneniček prihvatio je profesionalno obavljati 

dužnost gradonačelnika Grada Daruvara, počev od 

12. lipnja 2017. g., a njegovi zamjenici Vanda 

Cegledi i Marcel Medak izjasnili su se da će svoju 

dužnost do daljnjeg obavljati volonterski. 

 

Dana 12. 06. 2017. g. Vedran Babić 

izvijestio je nadležni upravni odjel Grada Daruvara 

da  podnosi ostavku na mjesto vijećnika te da  je 

zajednička lista političkih stranaka / koalicijsih 

partnera SDP i drugi, postigla dogovor da na 

njegovo mjesto vijećnika u Vijeće  ulazi Igor Jareš.   
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Izabrane vijećnike koji su podnijeli ostavke 

i/ili stavili svoj mandat u mirovanje, za vrijeme dok 

im mandat miruje zamjenjivat će zamjenici 

vijećnika kako slijedi: 

-Damira Lneniček  zamjenjivat će zamjenik 

vijećnika Boris Peranović,         

- Vandu Cegledi zamjenjivat će zamjenik 

vijećnice Saša Coufal 

- Marcela Medak zamjenjivat će zamjenik 

vijećnika Antun Romozi 

- Vladimira Bilek zamjenjivat će zamjenica 

vijećnika Lidija Dujmenović 

-  Vedrana Babića zamjenjivat će zamjenik 

vijećnika Igor Jareš. 

 

Sukladno naprijed navedenim Konačnim 

rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća 

Grada Daruvara, na osnovi članka 107.  stavka 1., u 

svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim 

izborima i članka 20. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (NN RH broj 155/02, 47/10, 

80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim 

izborima u Gradskom vijeću Grada Daruvara nije 

osigurana zastupljenost pripadnika srpske 

nacionalne manjine te se broj članova  Gradskog 

vijeća u ovom sazivu povećava za jedno mjesto. 

 

Na snovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. 

Zakona o lokalnim izborima, pravo na jednog 

dodatnog člana u Gradskom vijeću ostvaruje 

sljedeća zajednička lista: 

 

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

HRVATSKE – SDP 

            HRVATSKA NARODNA 

STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 

STRANKA UMIROVLJENIKA – SU 

            SAMOSTALNA 

DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS  

            NEZAVISNI SELJACI 

HRVATSKE – NSH 

  

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

 

te je  za vijećnika s liste izabran prvi 

sljedeći kandidat iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine  

 

BRANKO KOVAČIĆ 

 

  Na osnovi članka 107. stavka 1., u 

svezi članka 103. stavka 1. Zakona o lokalnim 

izborima i članka 20. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina, utvrđuje se da je na 

provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada 

Daruvara za mandatno razdoblje 2017/2021. godine 

osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika 

češke nacionalne manjine. 

 

                   Imajući u vidu rezultate izbora i 

stavljanje mandata u mirovanje, u trenutku 

konstituiranja Gradskog vijeća Grada Daruvara 

utvrđuje se da dužnost vijećnika odnosno zamjenika 

vijećnika počinju obnašati sljedeće osobe: 

 

1.  BORIS PERANOVIĆ 

2.   SAŠA COUFAL 

3.  ANTUN ROMOZI   

4. STJEPAN TRKAČ  

5. EMINA ŠIMEK KOVAČIĆ 

6. IVANA KLJAJIĆ    

7. IGOR JAREŠ,  dr. med. dent.     

8. DIANA TAKAČ, struč. spec. admin. publ. 

9. MIRAN HUSAK, bacc. oec. 

10. RANKO JEFTIMIJA, dr. med. 

11. MARIJAN FILA, dr. med. vet. 

12. LIDIJA DUJMENOVIĆ  

13. SNJEŽANA HOPP, struč. spec. oec. 

14. SNJEŽANA SABO   

15. mr. sc. IVANA DJEDOVIĆ  

16. DINKA KAVALIR, dipl. oec. 

17. SABINA BIS, dipl. med. tech. 

18. BRANKO KOVAČIĆ, ing. agr. 

 

Ovo Izvješće objavit u "Službenom 

glasniku Grada Daruvara". 

 

                                               Predsjednica 

                                          Mandatnog povjerenstva 

                                              Ivana Kljaić 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-17-3 

Daruvar,  12. lipnja 2017. g. 

 

Na temelju članka  54. i 56. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13)  i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/15) Gradsko vijeće Grada 
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Daruvara na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici 

održanoj 12.  lipnja 2017. g. donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 

I. 

 

U Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Daruvara imenuju se: 

1. Lidija Dujmenović, predsjednica 

2.  Antun Romozi,  član 

3.  Diana Takač, članica  

 

II. 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja na 

konstituirajućoj sjednici predlaže izbor 

predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća te 

izbor predsjednika i članova radnih tijela Gradskog 

vijeća, predlaže razrješenje predsjednika i 

potpredsjednika Gradskog vijeća kao i razrješenje 

predsjednika i članova radnih tijela Viejća, predlaže 

imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih 

Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja 

imenovanja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                             Predsjedavajući 

                                              Stjepan Trkač 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-17-4 

Daruvar,  12. lipnja 2017.g. 

 

Na temelju članka   56. Statuta Grada Daruvara 

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

članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

6/15) po prijedlogu Povjerenstva za izbor i 

imenovanja, Gradsko vijeće Grada Daruvara na 

svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. 

lipnja 2017. g. donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

o izboru predsjednice i  potpredsjednika 

Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 

I. 

 

 Snježana Sabo iz Doljana, Hrvatskih 

branitelja 115/B, Daruvar, izabrana je za 

predsjednicu Gradskog vijeća Grada Daruvara  

  

II. 

 

 Stjepan Trkač iz Daruvara, J. Gotovca 15, 

izabran je za prvog potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Daruvara. 

 

 Marijan Fila iz Daruvara, Lj. Posavskog 33, 

izabran je za drugog potpredsjednika Gradskog 

vijeća Grada Daruvara. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja 

imenovanja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 
 

Predsjedavajući 

                                              Stjepan Trkač 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-17-5 

Daruvar,  12. lipnja 2017.g. 

   

 Na temelju članka   56. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13)  i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/15) po prijedlogu Predsjednika  i 

vijećnika Gradskog vijeća Grada Daruvara, 

Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 1. 

konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 2017. g. 

donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

Gradskog vijeća Grada Daruvara 
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I. 

 

 U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik 

Gradskog vijeća Grada Daruvara imenuju se: 

Boris Peranović, predsjednik 

Lidija Dujmenović, članica 

Miran Husak, član  

 

II. 

 

 Povjerenstvo za Statut i Poslovnik prati i 

razmatra provedbu Statuta, raspravlja načelna 

pitanja u svezi usuglašavanja odluka Vijeća i drugih 

akata s odredbama Statuta, predlaže prethodno 

mišljenje Vijeću u postupku donošenja i promjene 

Statuta, rješava sporove o djelokrugu radnih tijela 

Vijeća, predlaže donošenje i promjene Poslovnika 

Vijeća, prati provedbu Poslovnika te obavlja i druge 

poslove utvrđene Poslovnikom. 

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik po potrebi 

tumači odredbe Statuta. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja 

imenovanja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                             Predsjednica 

                                          Gradskog vijeća 

                                          Snježana Sabo 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA KLASA: 021-04/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-17-6 

Daruvar,  12. lipnja 2017.g. 

   

 Na temelju članka   56. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13)  i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/15) po prijedlogu Predsjednika  i 

vijećnika Gradskog vijeća Grada Daruvara, 

Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 1. 

konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 2017. g. 

donijelo je sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o izboru Povjerenstva za financije i proračun 

Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 

I. 

 

 U Povjerenstvo za financije  i proračun 

Gradskog vijeća Grada Daruvara imenuju se: 

Snježana Hopp, predsjednica 

Emina Šimek Kovačić, članica 

Marijan Fila, član  

 

II. 

 

 Povjerenstvo za financije i proračun 

raspravlja i predlaže  mišljenje Vijeću o pitanjima 

iz djelokruga Vijeća, a odnose se na donošenje 

Gradskog proračuna, zaduženja Grada, financiranje 

javnih potreba, financiranje mjesne samouprave, 

godišnja, polugodišnja i ostala financijska izvješća, 

financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasništvu 

Grada Daruvara te ostala pitanja iz djelokruga 

financija. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja 

imenovanja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 
 

                                            Predsjednica 

                                          Gradskog vijeća 

                                          Snježana Sabo 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-04/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-01-17-7 

Daruvar,  12. lipnja 2017. g. 

   

 Na temelju članka  54. i 90. Statuta Grada 

Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 

1/13)  i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 6/15) Gradsko vijeće Grada 

Daruvara na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici 

održanoj 12.  lipnja 2017. g. donijelo je sljedeću 
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O D L U K U 

o izboru Povjerenstva za mjesnu samoupravu 

Gradskog vijeća Grada Daruvara 

 

I. 

 

 U Povjerenstvo za  mjesnu samoupravu 

Gradskog vijeća Grada Daruvara imenuju se: 

1. Antun Romozi, predsjednik 

2. Snježana Sabo, članica 

3. Igor Jareš, član 

  

II. 

 

 Povjerenstvo za mjesnu samoupravu 

predlaže mišljenje i daje prijedloge za uvrštavanje u 

dnevni red sjednice Vijeća pitanja koja su u 

djelokrugu Vijeća, a odnose se na osnivanje 

mjesnih odbora, preustrojavanje osnovanih mjesnih 

odbora, godišnje planove rada mjesnih odbora, 

financijsko poslovanje mjesnih odbora, provođenje 

izbora za mjesnu samoupravu te obavlja i druge 

poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada 

Daruvara i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća 

Grada Daruvara. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja 

imenovanja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                              Predsjednica 

                                                  Gradskog vijeća 

                                                 Snježana Sabo 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 361-02/17-01/02  

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

Daruvar, 30. lipnja  2017. g. 

 

 Na temelju članka 42. stavka 1. alineje 9. 

Grada Daruvara («Službeni glasnik Grada 

Daruvara», broj 1/13), po prijedlogu gradonačelnika 

Grada Daruvara,  Gradsko vijeće  Grada Daruvara 

na svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. 

godine donosi  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni lokacije za izgradnju novog Uređaja za 

pročišćavanje 

otpadnih voda aglomeracije Daruvar 

 

Članak 1. 

 

 Lokacija za buduću izgradnju novog 

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

aglomeracije Daruvar mijenja se iz opravdanih 

razloga. 

 Nova lokacija za izgradnju objekta 

komunalne infrastrukture iz stavka 1. ove točke 

utvrđuje se na zemljištu u k.o. Gornji Daruvar, 

ukupne površine 29985 m2 i to na: 

- kč. br. 1345, šuma Lipovac u Branjevini površine 

12959 m2; 

- kč. br. 1347, oranica Lipovac u Branjevini 

površine 4463 m2; 

- kč. br. 1348, oranica Lipovac površine  5848 m2; 

- kč. br. 1350, oranica Lipovac  površine 3633 m2; 

- kč. br. 660/161, livada u Ivanovom Polju  

površine 2715 m2; 

- kč. br. 660/162, livada Mičkovica u Ivanovom 

Polju površine  367 m2. 

 

 Navedena lokacija označena je u grafičkom 

prikazu Prostornog plana uređenja Grada Daruvara 

(„Službeni glasnik Grada Daruvra“, broj 8/04, 7/10 

i 5/12) kao površina namijenjena za infrastrukturne 

sustave. 

Članak 2. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Daruvara 

za  pokretanje postupka  kupoprodaje nekretnina iz 

članka 1., u svrhu prijenosa prava vlasništva na 

Grad Daruvar.  

 U slučaju nemogućnosti postizanja nagodbe 

o prijenosu prava vlasništva, gradonačelnik će 

pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim 

tijelom državne uprave.  

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Grada Daruvara“.  

 

                              Predsjednica 

                                                  Gradskog vijeća 

                                                 Snježana Sabo 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

KLASA: 601-01/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar, 03. svibnja 2017. g. 

 

 Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

33/01 - pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15) i članka 66. stavka 1. alineje 18. 

Statuta Grada Daruvara («Službeni glasnik Grada 

Daruvara», broj 1/13), po zahtjevu Češkog dječjeg 

vrtića Ferde Mravenca Daruvar za zatvaranjem 

vrtića u razdoblju od 16. 08. do 31. 08. 2017. g., 

povjerenica Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika 

Grada Daruvara donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o odobrenju zatvaranja Češkog dječjeg vrtića 

Ferde Mravenca Daruvar 

u razdoblju od 16. 08. do 31. 08. 2017. g. 

 

I. 

 

 Češkom dječjem vrtiću Ferde Mravenca 

Daruvar daje se odobrenje za zatvaranje objekta u 

razdoblju od 16. do 31. kolovoza 2017. g., radi 

izvršenja tekućih poslova na održavanju prostora, 

koji se ne mogu obavljati za vrijeme boravka djece. 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“.  

 

                                          Povjerenica Vlade 

                          Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

KLASA: 023-01/17-01/03 

URBROJ: 2111/01-01-02-17-11/1 

Daruvar, 24. svibnja 2017. g. 

 

 Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

33/01 - pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15) i članka 66. stavka 1. alineje 4. i 18. 

Statuta Grada Daruvara («Službeni glasnik Grada 

Daruvara», broj 1/13), u svezi zahtjeva Doma za 

starije i nemoćne osobe Ljudevite pl. Janković 

Daruvar od 24. svibnja 2015. g., za privremenu  

uporabu osobnog vozila Fiat Punto, reg. oznake 

DA, za potrebe pružanja usluge ponoći u kući i 

prijevoza korisnika do popravka kombi vozila 

Citroen Jumper 30 LIHI, reg. oznake Da 867 MB,  

povjerenica Vlade Republike Hrvatske donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

o odobrenju Domu za starije i nemoćne osobe 

Ljudevite pl. Janković Daruvar 

za privremenu uporabu osobnog vozila Fiat 

Punto, reg. oznake DA 169 AK 

 

 

I. 

 

 Domu za starije i nemoćne osobe Ljudevite 

pl. Janković Daruvar, za vrijeme trajanja popravka 

kombi vozila Citroen Jumper 30 LIHI, odobrava se 

privremena uporaba osobnog vozila Fiat Punto,  

reg. oznake DA 169 AK, a vozit će ga 

Velimir Simić. 

  

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“.  

 

                                          Povjerenica Vlade 

                          Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

KLASA: 372-03/17-01/22 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar, 15. svibnja 2017.g. 

 

Na temelju članka 86. 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, 19/13 i 137/15) u svezi 

Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju 

povjerenice Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i 

gradonačelnika Grada Daruvara („Narodne novine“ 

broj 8/17) i Odluke o zastupanju Grada Daruvara 

KLASA: 112-01/17-01/01, URBROJ: 2111/01-03-

03/1-17-1od 31. siječnja 2017.g., po zahtjevu Kluba 

„SKOK“ Daruvar, Vladimira Nazora 6, OIB 

82656282749, Povjerenica Vlade Republike 

Hrvatske donijela je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

 Prostor Hrvatskog doma (prizemlje) u 

Daruvaru, M. Gupca 7, koji je u vlasništvu Grada 

Daruvara, daje se na korištenje Klubu sportske 

rekreacije, kondicije i kineziologije „SKOK“ 

Daruvar, OIB 82656282749 iz Daruvara, Vladimira 

Nazora 6 za održavanje druženja, zabave uz ples i 

glazbu za aktivne članove Kluba SKOK Daruvar. 

 

II. 

 

 Prostor iz točke I. ove Odluke daje se na 

korištenje Klubu „SKOK“ iz Daruvara, bez 

naknade, na određeno vrijeme od 27. do 28. svibnja 

2017. godine. 

 Klub „SKOK“ je dužan nakon isteka roka 

iz stavka I. točke II. ove odluke predati prostor 

Hrvatskog doma u istom stanju u kakvom je prostor 

primljen.  

 

III. 

 

 Klub „SKOK“ Daruvar je dužan sukladno 

namjeni korištenja prostora o svom trošku ishoditi 

sve potrebne dozvole i uvjerenja koja su Zakonom 

propisana za tu vrstu događanja (troškovi ZAMP-a i 

sl.) kao i podmiriti o svom trošku svu štetu 

počinjenu na opremi i inventaru, ako tijekom 

korištenja Hrvatskog doma nastane šteta, o čemu će 

se sastavit Zapisnik o počinjenoj šteti. 

 

IV. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 

Grada Daruvara”. 

  

                                          Povjerenica Vlade 

                          Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

KLASA: 320-21/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar,  05. svibnja 2017. g. 

   

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

33/01 - pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15) i članka  66. stavka 1. alineje 18. 

Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), u svezi Pravilnika Udruge 

hrvatskih tržnica sa 66. sjednice od 18. 03. 2016. g., 

o organizaciji i radu certificirane seljačke tržnice i 

uporabi oznake "Proizvodi hrvatskog seljaka",  

povjerenica Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika  

Grada Daruvara  donosi sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu 

certificiranja 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

 

I. 

 

U Povjerenstvo za provedbu certificiranja 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva imenuju 

se sljedeće osobe: 

             



150 
Broj 4                                       Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 

1. Zvonko Cegledi, predsjednik - ispred 

Gradske tržnice Daruvar d.o.o., Daruvar 

2. Sanja Gostimir, član   

3. Zdravko Kafka, član  

 

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“. 

 

                                          Povjerenica Vlade 

                          Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

KLASA: 810-06/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar, 07. ožujka 2017. 

 

             Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o 

sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“, broj 

82/15) te članka 19. Pravilnika o sastavu Stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“ 37/16), članka 86. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN RH broj 33/01 - pročišćeni 

tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 

137/15),  članka 60. i 66. stavka 1. alineje 4. i 18. 

Statuta Grada Daruvara («Službeni glasnik Grada 

Daruvara», broj 1/13), u svezi  Rješenja Vlade 

Republike Hrvatske o imenovanju povjerenice 

Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova 

iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika 

Grada Daruvara (NN RH broj 8/2017) i Odluke o 

zastupanju Grada Daruvara KLASA: 112-01/17-

01/01; URBROJ: 2111/01-03-03/1-17-1 od 31. 

siječnja 2017. g., donosim 

 

POSLOVNIK 

o radu Stožera civilne zaštite 

Grada Daruvara 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 
            Ovim Poslovnikom uređuje se način rada 

Stožera civilne zaštite Grada Daruvara (u daljnjem 

tekstu: Stožer), postupak pozivanja, način vođenja 

sjednica, odlučivanje, prekid rada i zaključenje 

sjednice, dnevnik rada i situacijska izvješća za 

vrijeme dok je Stožer aktiviran u velikoj nesreći i 

katastrofi, javnost rada, obavljanje stručnih, 

administrativnih i drugih poslova za Stožer, popis 

radnih i drugih dokumenta operativnog karaktera 

(zaključak, zapisnici, zabilješke, analize, izrada i 

dostava izvješća i dr.), osposobljavanje članova 

Stožera, te sudjelovanje u vježbama sustava civilne 

zaštite. 

 

Članak 2. 

 

            Stožer provodi mjere i aktivnosti civilne 

zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite i propisa donesenih za njegovu 

provedbu te planu djelovanja civilne zaštite Grada 

Daruvara. 

            Stožer operativno prati i koordinira mjere i 

aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja 

ljudi i materijalnih dobara na području Grada 

Daruvara: 

- ako zaprijeti neposredna opasnost 

za nastanak određene velike nesreće koja može 

ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra 

(preventivna operativna funkcija), ako 

gradonačelnik Daruvara proglasi nastanak velike 

nesreće na određenom području Grada Daruvara 

(operativna funkcija u fazi spašavanja i otklanjanja 

nastalih posljedica), kada sudjeluje u vježbi civilne 

zaštite, za vrijeme vježbe. 

 

Članak 3. 

 

            Nakon aktiviranja sustava civilne zaštite, 

Stožer poduzima sljedeće mjere i aktivnosti: 

- procjenjuje razvoj događaja i sukladno 

tome usmjerava snage i sredstva civilne 

zaštite na područja na kojima je njihovo 

angažiranje potrebno i predlaže mjere i 
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aktivnosti civilne zaštite koje treba 

poduzimati, 

- priprema prijedloge o upotrebi i 

angažiranju svih snaga i sredstava 

civilne zaštite na provođenju mjera i 

aktivnosti u spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara koji su ugroženi ili 

nastradali zbog djelovanja  velike 

nesreće na pogođenom području, 

- obavlja poslove informiranja javnosti o 

provođenju mjera civilne zaštite. 

 

ORGANIZACIJA RADA STOŽERA 

 

Članak 4. 

 

            Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko 

pravne poslove i društvene djelatnosti Grada 

Daruvara obavlja administrativne i tehničke poslove 

za Stožer te osigurava uvjete za rad Stožera. 

 

Članak 5. 

 

            Stožer održava sjednice,u pravilu u sjedištu 

Grada Daruvara na adresi Trg kralja Tomislava 14, 

a po potrebi Stožer se može sastati i na drugim 

lokacijama, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 

            Sjednice se održavaju u pravilu jedanput 

godišnje i po potrebi u svim drugim slučajevima, 

ovisno o prijetnji od nastanka, nastanku, vrsti i 

karakteru velike nesreće. 

 

Članak 6. 

 

            Načelnik Stožera civilne zaštite Grada 

Daruvara rukovodi radom Stožera. 

            Kada se proglasi velika nesreća, 

rukovođenje radom Stožera preuzima gradonačelnik 

Grada Daruvara ili, po ovlaštenju gradonačelnika 

Grada Daruvara načelnik Stožera. 

 

Članak 7. 

 

            Pozivanje članova Stožera na redovnu 

godišnju sjednicu obavlja načelnik Stožera, dok u 

drugim slučajevima poziva gradonačelnik sukladno 

Planu pozivanja Stožera civilne zaštite Grada 

Daruvara, odnosno u izvanrednim situacijama i u 

slučaju više sile, kada Grad to nije u mogućnosti, na 

prijedlog gradonačelnika saziva Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Bjelovar.  

            Ovisno o okolnostima i procjenama o 

mogućnosti nastanka velike nesreće načelnik 

Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i 

po potrebi sazvati sjednicu Stožera. 

Članak 8. 

 

            Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i 

utvrđuje prijedlog dnevnog reda. 

            Svi članovi Stožera imaju pravo predložiti 

izmjenu ili dopunu dnevnog reda uz obrazloženje 

prijedloga. 

            U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom 

predsjedava zamjenik načelnika Stožera. 

            U slučaju spriječenosti načelnika i 

zamjenika načelnika, sjednicom predsjedava član 

Stožera kojeg odredi načelnik. 

 

Članak 9. 

 

            Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz 

nazočnost većine članova Stožera, a ovisno o vrsti 

ugroze može obavljati poslove i zadaće u užem 

sastavu, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 

 

Članak 10. 

 

            U radu Stožera prema potrebi mogu 

sudjelovati i predstavnici središnjih tijela državne 

uprave i pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu 

Grada Daruvara i stručnjaci za pojedine oblasti radi 

iznošenja stručnih mišljenja i prijedloga. 

 

Članak 11. 

 

            Član Stožera koji je spriječen prisustvovati 

sjednici može dostaviti pisano mišljenje o pitanjima 

koja su na dnevnom redu, o čemu će načelnik 

Stožera upoznati članove, a može ga i zamijeniti 

ovlašteni predstavnik tijela iz kojeg je spriječeni 

član. 

 

Članak 12. 

 

            Stožer donosi zaključke: 

- kada utvrđuje određeni stav o pitanjima 

iz područja civilne zaštite, 

- kada utvrđuje zadaće za članove 

Stožera i druge fizičke i pravne osobe 

iz članka 10. ovog Poslovnika. 

            Načelnik Stožera definira prijedloge i 

zaključke nakon rasprave po određenoj točki 

dnevnog reda. 
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            Članovi Stožera izjašnjavaju se o 

prijedlozima i zaključcima Stožera. 

 

Članak 13. 

 

             O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se 

unosi evidencija nazočnih, zaključci i prijedlozi 

Stožera i druga važna pitanja sa sjednice Stožera. 

            Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje 

načelnik Stožera. 

            Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se 

njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik. 

 

Članak 14. 

 

            Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera 

može tražiti potrebne obavijesti i izvješća od tijela, 

operativnih snaga i sudionika civilne zaštite i 

pravnih osoba koji su zaduženi za provedbu 

donesenih prijedloga i zaključaka Stožera. 

 

Članak 15. 

 

            Osposobljavanje članova Stožera za 

djelovanje u sustavu civilne zaštite i sudjelovanje u 

vježbama sustava civilne zaštite organizira  

Državna uprava za zaštitu i spašavanje. 

 

Članak 16. 

 

            Stožer osigurava javnost svoga rada. 

            Načelnik Stožera može iznimno isključiti 

javnost sa sjednice Stožera kada to zahtijeva priroda 

pitanja koje se razmatra. 

 

ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 17. 

 

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu u roku od 

osam dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                          Povjerenica Vlade 

                          Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

KLASA: 810-03/17-01/02 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar, 03. travnja 2017. g.  
        

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 

82/15) članka 86. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01 - pročišćeni 

tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15),  članka 60. i 

66. stavka 1. alineje 4. i 18. Statuta Grada Daruvara («Službeni glasnik Grada Daruvara», broj 1/13), u 

svezi  Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Daruvara (NN RH broj 8/2017) i 

Odluke o zastupanju Grada Daruvara KLASA: 112-01/17-01/01; URBROJ: 2111/01-03-03/1-17-1 od 31. 

siječnja 2017. g., donosim  

Privremene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite   

Grada Daruvara za razdoblje od 2017. – 2020. godine  

Članak 1.  

 Gradsko vijeće  Grada Daruvara usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Grada Daruvara za razdoblje od 2017. – 2020. godine za svaku od operativnih snaga i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se  unaprijediti sposobnost za 

reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili katastrofa.  

Članak 2. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) određeno 

je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 

Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja 

ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite 

donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Daruvara za 

razdoblje od 2017. – 2020. godine. 

Nakon usvajanja proračuna Grada Daruvara za 2017. godinu, donijet će se nove Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara. 

Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Daruvara po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Planu razvoja sustava civilne 

zaštite. 

Članak 3. 
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 Privremenim Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba 

slijedećih mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od  2017. – 

2020. godine: 

Stožer Civilne zaštite 

Gradonačelnik je imenovao Stožer civilne zaštite Odlukom KLASA: 810-06/16-01/01, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-16-1 od 25.02.2016.g.; I. izmjenom Odluke KLASA: 810-06/16-01/01, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-16-5 od 30.09.2016. g., II. izmjenom Odluke KLASA: 810-06/16-01/01, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-17-2 od 21.03.2017. g.  

 Planirane aktivnosti stožera u 2017. godini: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi)  

u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može 

ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija) 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi 

spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

- održavanje redovnih sjednica Stožera 

- osposobljavanje članova Stožera, predviđeno za zadnji kvartal 2017. godine, 

- sudjelovanje u vježbi 

- ostale aktivnosti 

Povjerenici civilne zaštite  

 

Za područje Grada Daruvara imenovan je 81 povjerenik civilne zaštite. 

Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo 

ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe 

Postrojba civilne zaštite Grada Daruvara 

  Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne 

zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području 

Grada Daruvara. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Daruvara broji 44 osobe koju čini zapovjedništvo i tri 

skupine.  

Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine:  
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- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo 

ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe. 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

  Specifične djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara: 

 - gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

 - sudjelovanje i pružanje pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, 

 - obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, 

 - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara za sudjelovanje u provedbi mjera civilne 

zaštite ima 1 tim u kojem je 24 zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe i 35 članova Vatrogasne zajednice 

Daruvar. 

 Za angažiranje prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća može se angažirati 11 vatrogasnih 

vozila različite namjene, oprema za gašenje požara i oprema za tehničke intervencije (vatrogasne namjene).   

  Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine: 

 - Javna vatrogasna postrojba planira najmanje jednom godišnje provođenje vježbi za potrebe zaštite 

i spašavanja, kupovinu kombi vozila (8+), desetogodišnji servis na automobilskoj ljestvi METZ, nabavku 

autocisterne, nabavku zatvorene spusnice (spiralne) za spašavanje ljudi, nabavku osobne zaštitne opreme za 

opremanje vatrogasne snage Vatrogasne zajednice Daruvar (20 kompleta), 

 - Vatrogasna zajednica Daruvar planira tijekom mjeseca srpnja provesti vježbe utvrđivanja 

spremnosti i osposobljenosti operativnih snaga za potrebe zaštite i spašavanja. 

 „Darkom“ d.o.o. Daruvar 

- Specifične djelatnosti komunalnog poduzeća: 

      - opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, 

održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, te obavljanje 

pogrebnih poslova, djelatnost prijevoza otpada, sakupljanja otpada i zbrinjavanje otpada, gospodarenje 

otpadom, djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu, poslovi 

građenja i rekonstrukcija javnih cesta, poslovi održavanja javnih cesta, projektiranje i građenje građevina, 

te stručni nadzor građenja, upravljanje grobljem, provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i 

opreme, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 

opasnim situacijama, prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, pogrebne i srodne djelatnosti, ukop 

pokojnika, projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina. 
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 Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite imaju 1 tim s 12 osoba koje su ovlaštene za 

obavljanje specifičnih radnji i zadataka, za rukovanje specijalnim vozilima, radnim strojevima i opremom i 

6 osoba koje bi bile zamjena ili bi bile na usluzi i ispomoći – ovisno o nastaloj situaciji.  

 - Specijalna vozila, radni strojevi i oprema: 

  - 1 osobno vozilo Citroen Berlingo za prijevoz stvari i robe, 

  - 1 Citroen Jumper za prijevoz ljudi, 

  - 1 traktor FENDT s prikolicom, 

  - 2 specijalna kamiona za prijevoz smeća, 

  - 2 kamiona za prijevoz materijala, zemlje i sl. (MAN i Mercedes), 

  - 1 kombinirka Neuson, 

  - 1 bager, 

  - 1 automixer 1,8 m3 (za pravljenje betona), 

  - 1 Kramer (kombinirka) 616, 

  - motorne pile, sjekire, lopate, grablje, štihače, trimeri i sl.  

Tijekom 2017. godine nije planirana vježba u sustavu civilne zaštite i ne planira se nabavka 

strojeva i opreme. 

   Nedavno registrirane tvrtke Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Darkom distribucija plina za 

sada ne raspolažu s nikakvim strojevima i opremom, ali je predviđeno uključivanje radnika tih tvrtki za 

potrebe zaštite i spašavanja. 

  Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Daruvar 

 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar trenutno ima zaposleno 2,5 djelatnika (ravnateljica i 

djelatnici na čišćenju bunara – voditelj tima i pomoćni radnik na pola radnog vremena). 

 Specifične djelatnosti su: služba traženja, zbrinjavanje stanovništva, prihvat i podjela humanitarne 

pomoći, organizacija smještaja evakuiranog stanovništva. 

 Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite ima 1 tim s 3 djelatnika. 

 Za angažiranje prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća na raspolaganju imaju teretno 

vozilo (Citroen Berlingo) i putničko vozilo (Mitsubichi Pajero), a od opreme – opremu za čišćenje bunara 

(prikolica, muljna pumpa, dizalica, agregat, cijevi za vodu i ostali pribor), 1 isušivač vlage, te određena 

količina deka, madraca, vreća za spavanje. 

 U slučaju potrebe postoji mogućnost uključenja volontera u podjeli hrane, odjeće i obuće, smještaja 

građana i ostalog (sukladno potrebama). 

Planirane aktivnosti tijekom 2017. g.: 
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- tijekom godine redovito provode akcije darivanja krvi, 

- akcije „Solidarnost na djelu“ provode se u suradnji sa osnovnom školom svake godine ali za 

slučaj elementarne nepogode organizirati će i izvanredne akcije za prikupljanje pomoći 

ugroženom stanovništvu. 

- kao dio redovite aktivnosti je pružanje pomoći (u hrani i rabljenoj odjeći) osobama u stanju 

socijalnih potreba ali za slučaj elementarnih nesreća ta aktivnost se usmjerava na direktno 

ugroženo stanovništvo. 

- na nivou županijskog društva planirano je formiranje interventnog tima po uzoru na interventni 

tim Hrvatskog Crvenog križa (problem je veći jer za razliku od Hrvatskog Crvenog križa i 

nekih daleko bolje stojećih županija imamo mali broj         profesionalnih djelatnika a na 

volonterskoj osnovi takvi timovi teže funkcioniraju), 

- povećavanje zaliha materijalnih dobara za potrebe u izvanrednim situacijama. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 

Na području Grada Daruvara nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, 

no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć slijedećih  udruga: Športskog ribolovnog 

društva „Toplica“ Daruvar, Planinarskog društva „Petrov vrh“ Daruvar, Lovačkog društva „Fazan“ 

Daruvar, Lovačkog društva „Srndać“ Gornji Daruvar, Lovačkog društva „Jelen“ Donji Daruvar, Pčelarske 

udruge „Bagrem“ Daruvar, Radio kluba „Jan Hus“ Daruvar, Aerokluba „Ždral“ Daruvar, Moto kluba 

Daruvar.  Grad Daruvar prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih 

udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

  Udruge građana s područja Grada Daruvara nemaju planirane aktivnosti u vidu vježbi sustava 

civilne zaštite ili nabavke opreme i vozila, ali se po potrebi mogu uključiti i koristiti u provođenju 

određenih mjera civilne zaštite.  

Ostale pravne osobe iz Odluke o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

- Veterinarska stanica d.o.o., Daruvar, 

- Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., Daruvar, 

- Radio Daruvar d.o.o., 

- Vodoprivreda Daruvar d.d. za vodnogospodarsku djelatnost, 

- Čazmatrans Nova d.o.o. za redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prometu, 

Poslovna jedinica Daruvar, 

- Daruvarske toplice, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, 

- Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i 

Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske 

pa i van njenih granica. Trenutačno broji 17 članova. U slučaju potrebe angažiraju se ostale 

stanice.  

- Od vozila posjeduju: Volkswagen crafter – kombi vozilo, Landrover Defender – terensko 

vozilo, Mercuri 415 HD XS – gumeni čamac, i opremu namijenjenu provođenju potraga za 

nestalim osobama, za stijenske uvjete spašavanja, za spašavanje u zimskim uvjetima, za 

spašavanje u speleološkim objektima, građevinama i ruševinama, za spašavanje u bujicama i 

poplavama, 

- Planirane aktivnosti tijekom 2017. g.: 

- stijenska stanična vježba, državna vježba stjenskog spašavanja, stanična vježba potrage za 

nestalim osobama, stanična vježba spašavanja u speleo uvjetima, državna vježba spašavanja u 
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speleološkim objektima, stanična vježba spašavanja na vodi, treninzi K9 potražnih timova, 

vožnja terenskog vozila na nepristupačnom terenu, vožnja čamca u nepovoljnim uvjetima, 

vježba turnog skijanja, vježba alpskog skijanja, vježba prve pomoći, vježba orijentacije u 

prirodi i korištenja GPS sustava, sudjelovanje u vježbi operativnih snaga JLRS, 

- u 2017. godini planira se nabaviti osobni automobil i istrošena oprema i druga potrošna roba 

koju je potrebno periodički mijenjati.  

  Grad Daruvar sufinancira rad ove službe i do sada na području Grada nije bilo angažiranja HGSS. 

Članak 4.  

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća 

pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za odgovarajući 

odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine svijesti građana kao 

sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva. 

 Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2017. – 2020. godine: 

 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja 

DUZS, 

 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem javnih 

rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – nositelj Stožer za zaštitu i spašavanje 

Grada Daruvara (kontinuirana provedba), 

 - provođenje vježbi evakuacije u javnim ustanovama i pravnim osobama na području Grada 

Daruvara s učešćem PUZS, MUP PU, DVD, JVP, ZHM i stožera CZ. 

 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – nositelj DUZS uz sudjelovanje Stožera za zaštitu i 

spašavanje Grada Daruvara i provedba po potrebi. 

SKLONIŠTA 

 Prostornim planom uređenja Grada Daruvara („Službeni glasnik“ Grada Daruvara broj 5/12 od 

11.07.2012. g.) mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit će se u skladu s 

odredbama posebnih propisa. 

Na cijelom području Grada Daruvara planira se zaštita stanovništva u zaklonima, te 

prilagođavanjem pogodnih prirodnih objekata i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. 

Na području naselja Daruvar nije obavezna izgradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite, već se 

zaštita stanovništva osigurava u zaklonima. Zakloni se grade u okviru slobodnih neizgrađenih zona – 

prvenstveno zelenih površina. U ostalim naseljima na području Grada Daruvara nije obvezna izgradnja 

skloništa niti se planira gradnja zaklona, jer imaju manje od 2.000 stanovnika. 

Grad Daruvar u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.  

Za područje Grada Daruvara izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan 

evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.  
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Članak 5.  

  U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska 

sredstva u proračunu: 

red. 

broj. 

 plan za 2017. 

Godinu (do 

30.06.2017.) 

plan za 

2018. 

godinu 

plan za 

2019. 

godinu 

plan za 2020. 

godinu 

1. civilna zaštita     

1.1. osposobljavanje stožera     

1.2. smotra i osposobljavanje 

postrojbe 
5.000,00 - - - 

1.3. smotra i osposobljavanje 

povjerenika 
- - - - 

1.4. nabavka opreme - - - - 

1.5. izrada planskih dokumenata - - - - 

1.6. provedba vježbi sustava civilne 

zaštite  
- - - - 

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i 

djelovanje operativnih snaga 

civilne zaštite  

- - - - 

1.8. održavanje skloništa osnovne i 

dopunske zaštite 
- - - - 

 ukupno 5.000,00 - - - 

2. vatrogastvo     

2.1. vatrogasna zajednica 140.000,00 - - - 

2.2. javna vatrogasna postrojba 25.000,00 - - - 

2.3. nabavka opreme – investicijsko 

održavanje 
20.000,00 - - - 

 Ukupno 185.000,00 - - - 

3. udruge građana - - - - 

3.1. HGSS - - - - 

3.2. HCK – gradsko društvo 15.640,00 - - - 
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3.3. Radio amaterski klub - - - - 

3.4. jačanje sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i 

operativne aktivnosti) 

- - - - 

 ukupno 15.640,00 - - - 

4. ostale službe i pravne osobe - - - - 

4.1. veterinarske usluge - - - - 

4.3. deratizacija 10.000,00 - - - 

4.4. dezinsekcija - - - - 

4.5.  programi zaštite okoliša - - - - 

4.6. jačanje sposobnosti pravnih 

osoba za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne 

aktivnosti) 

- - - - 

 ukupno 10.000,00 - - - 

 Sveukupno 215.640,00 - - - 

  

 

Članak 6.  

 Ove Privremene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Daruvara za razdoblje od 2017. – 2020. stupaju na snagu prvog dana od dana objave  u «Službenom 

glasniku» Grada Daruvara. 

 

                                       Povjerenica Vlade 

                                  Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

 

KLASA: 810-03/17-01/03 

URBROJ: 2111/01-01-17-1 

Daruvar, 03. travnja 2017. g. 

         

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 

82/15) članka 86. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01 - pročišćeni 

tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15),  članka 60. i 

66. stavka 1. alineje 4. i 18. Statuta Grada Daruvara («Službeni glasnik Grada Daruvara», broj 1/13), u 

svezi  Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za 

obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Daruvara (NN RH broj 8/2017) i 

Odluke o zastupanju Grada Daruvara KLASA: 112-01/17-01/01; URBROJ: 2111/01-03-03/1-17-1 od 31. 

siječnja 2017. g., donosim  

 

Privremeni plan razvoja sustava civilne zaštite   

Grada Daruvara za 2017. godinu 

 

Članak 1.  

 

 U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, Povjerenica Vlade Republike Hrvatske usvaja privremeni plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Grada Daruvara za 2017. godinu. 

 

Članak 2.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) određeno 

je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Privremenih smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara i 

Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Daruvara, donosi se Privremeni plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Daruvara za 2017. godinu. 
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Nakon usvajanja proračuna Grada Daruvara za 2017. g. donijet će se novi Plan razvoja sustava 

civilne zaštite za 2017.g. 

 

Članak 3. 

 

 Privremenim Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2017. godini:  

 

Stožer Civilne zaštite 

 

Gradonačelnik je imenovao Stožer civilne zaštite Odlukom KLASA: 810-06/16-01/01, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-16-1 od 25.02.2016.g.; I. izmjenom Odluke KLASA: 810-06/16-01/01, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-16-5 od 30.09.2016. g., II. izmjenom Odluke KLASA: 810-06/16-01/01, URBROJ: 

2111/01-02-02/1-17-2 od 21.03.2017. g.  

 Planirane aktivnosti stožera u 2017. godini: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi)  

u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može 

ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija) 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi 

spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

- održavanje redovnih sjednica Stožera 

- osposobljavanje članova Stožera, predviđeno za zadnji kvartal 2017. godine, 

- sudjelovanje u vježbi 

- ostale aktivnosti. 

 

Povjerenici civilne zaštite  

 

Za područje Grada Daruvara imenovan je 81 povjerenik civilne zaštite. 

Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo 

ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe 
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Postrojba civilne zaštite Grada Daruvara 

 

  Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne 

zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području 

Grada Daruvara. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Daruvara broji 44 osobe koju čini zapovjedništvo i tri 

skupine.  

Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo 

ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe. 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

 

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

 

  Specifične djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara: 

 - gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

 - sudjelovanje i pružanje pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, 

 - obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, 

 - sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara za sudjelovanje u provedbi mjera civilne 

zaštite ima 1 tim u kojem je 24 zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe i 35 članova Vatrogasne zajednice 

Daruvar. 

 Za angažiranje prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća može se angažirati 11 vatrogasnih 

vozila različite namjene, oprema za gašenje požara i oprema za tehničke intervencije (vatrogasne namjene).   

  Planirane aktivnosti tijekom 2017. godine: 

 - Javna vatrogasna postrojba planira najmanje jednom godišnje provođenje vježbi za potrebe zaštite 

i spašavanja, kupovinu kombi vozila (8+), desetogodišnji servis na automobilskoj ljestvi METZ, nabavku 

autocisterne, nabavku zatvorene spusnice (spiralne) za spašavanje ljudi, nabavku osobne zaštitne opreme za 

opremanje vatrogasne snage Vatrogasne zajednice Daruvar (20 kompleta), 
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 - Vatrogasna zajednica Daruvar planira tijekom mjeseca srpnja provesti vježbe utvrđivanja 

spremnosti i osposobljenosti operativnih snaga za potrebe zaštite i spašavanja. 

 „Darkom“ d.o.o. Daruvar 

 

- Specifične djelatnosti komunalnog poduzeća: 

      - opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, 

održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, te obavljanje 

pogrebnih poslova, djelatnost prijevoza otpada, sakupljanja otpada i zbrinjavanje otpada, gospodarenje 

otpadom, djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu, poslovi 

građenja i rekonstrukcija javnih cesta, poslovi održavanja javnih cesta, projektiranje i građenje građevina, 

te stručni nadzor građenja, upravljanje grobljem, provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i 

opreme, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 

opasnim situacijama, prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, pogrebne i srodne djelatnosti, ukop 

pokojnika, projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina. 

 Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite imaju 1 tim s 12 osoba koje su ovlaštene za 

obavljanje specifičnih radnji i zadataka, za rukovanje specijalnim vozilima, radnim strojevima i opremom i 

6 osoba koje bi bile zamjena ili bi bile na usluzi i ispomoći – ovisno o nastaloj situaciji. 

  

 - Specijalna vozila, radni strojevi i oprema: 

  - 1 osobno vozilo Citroen Berlingo za prijevoz stvari i robe, 

  - 1 Citroen Jumper za prijevoz ljudi, 

  - 1 traktor FENDT s prikolicom, 

  - 2 specijalna kamiona za prijevoz smeća, 

  - 2 kamiona za prijevoz materijala, zemlje i sl. (MAN i Mercedes), 

  - 1 kombinirka Neuson, 

  - 1 bager, 

  - 1 automixer 1,8 m3 (za pravljenje betona), 

  - 1 Kramer (kombinirka) 616, 

  - motorne pile, sjekire, lopate, grablje, štihače, trimeri i sl.  

Tijekom 2017. godine nije planirana vježba u sustavu civilne zaštite i ne planira se nabavka 

strojeva i opreme. 



165 
Broj 4                                       Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 
   Nedavno registrirane tvrtke Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Darkom distribucija plina za 

sada ne raspolažu s nikakvim strojevima i opremom, ali je predviđeno uključivanje radnika tih tvrtki za 

potrebe zaštite i spašavanja. 

  Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Daruvar 

 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar trenutno ima zaposleno 2,5 djelatnika (ravnateljica i 

djelatnici na čišćenju bunara – voditelj tima i pomoćni radnik na pola radnog vremena). 

 Specifične djelatnosti su: služba traženja, zbrinjavanje stanovništva, prihvat i podjela humanitarne 

pomoći, organizacija smještaja evakuiranog stanovništva. 

 Za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite ima 1 tim s 3 djelatnika. 

 Za angažiranje prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća na raspolaganju imaju teretno 

vozilo (Citroen Berlingo) i putničko vozilo (Mitsubichi Pajero), a od opreme – opremu za čišćenje bunara 

(prikolica, muljna pumpa, dizalica, agregat, cijevi za vodu i ostali pribor), 1 isušivač vlage, te određena 

količina deka, madraca, vreća za spavanje. 

 U slučaju potrebe postoji mogućnost uključenja volontera u podjeli hrane, odjeće i obuće, smještaja 

građana i ostalog(sukladno potrebama). 

Planirane aktivnosti tijekom 2017. G.: 

- Tijekom godine redovito provode akcije darivanja krvi, 

- akcije „Solidarnost na djelu“ provode se u suradnji sa osnovnom školom svake godine ali za 

slučaj elementarne nepogode organizirati će i izvanredne akcije za prikupljanje pomoći 

ugroženom stanovništvu. 

- kao dio redovite aktivnosti je pružanje pomoći (u hrani i rabljenoj odjeći) osobama u stanju 

socijalnih potreba ali za slučaj elementarnih nesreća ta aktivnost se usmjerava na direktno 

ugroženo stanovništvo. 

- na nivou županijskog društva planirano je formiranje interventnog tima po uzoru na interventni 

tim Hrvatskog Crvenog križa (problem je veći jer za razliku od Hrvatskog Crvenog križa i 

nekih daleko bolje stojećih županija imamo mali broj         profesionalnih djelatnika a na 

volonterskoj osnovi takvi timovi teže funkcioniraju), 

- povećavanje zaliha materijalnih dobara za potrebe u izvanrednim situacijama. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 

Na području Grada Daruvara nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, 

no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć slijedećih  udruga: Športskog ribolovnog 

društva „Toplica“ Daruvar, Planinarskog društva „Petrov vrh“ Daruvar, Lovačkog društva „Fazan“ 

Daruvar, Lovačkog društva „Srndać“ Gornji Daruvar, Lovačkog društva „Jelen“ Donji Daruvar, Pčelarske 

udruge „Bagrem“ Daruvar, Radio kluba „Jan Hus“ Daruvar, Aerokluba „Ždral“ Daruvar, Moto kluba 

Daruvar.  Grad Daruvar prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih 

udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  
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  Udruge građana s područja Grada Daruvara nemaju planirane aktivnosti u vidu vježbi sustava 

civilne zaštite ili nabavke opreme i vozila, ali se po potrebi mogu uključiti i koristiti u provođenju 

određenih mjera civilne zaštite.  

Ostale pravne osobe iz Odluke o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

- Veterinarska stanica d.o.o., Daruvar, 

- Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., Daruvar, 

- Radio Daruvar d.o.o., 

- Vodoprivreda Daruvar d.d. za vodnogospodarsku djelatnost, 

- Čazmatrans Nova d.o.o. za redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prometu, 

Poslovna jedinica Daruvar, 

- Daruvarske toplice, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, 

- Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i 

Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske 

pa i van njenih granica. Trenutačno broji 17 članova. U slučaju potrebe angažiraju se ostale 

stanice.  

- Od vozila posjeduju: Volkswagen crafter – kombi vozilo, Landrover Defender – terensko 

vozilo, Mercuri 415 HD XS – gumeni čamac, i opremu namijenjenu provođenju potraga za 

nestalim osobama, za stijenske uvjete spašavanja, za spašavanje u zimskim uvjetima, za 

spašavanje u speleološkim objektima, građevinama i ruševinama, za spašavanje u bujicama i 

poplavama, 

- Planirane aktivnosti tijekom 2017. g.: 

- stijenska stanična vježba, državna vježba stjenskog spašavanja, stanična vježba potrage za 

nestalim osobama, stanična vježba spašavanja u speleo uvjetima, državna vježba spašavanja u 

speleološkim objektima, stanična vježba spašavanja na vodi, treninzi K9 potražnih timova, 

vožnja terenskog vozila na nepristupačnom terenu, vožnja čamca u nepovoljnim uvjetima, 

vježba turnog skijanja, vježba alpskog skijanja, vježba prve pomoći, vježba orijentacije u 

prirodi i korištenja GPS sustava, sudjelovanje u vježbi operativnih snaga JLRS, 

- u 2017. godini planira se nabaviti osobni automobil i istrošena oprema i druga potrošna roba 

koju je potrebno periodički mijenjati.  

 Grad Daruvar sufinancira rad ove službe i do sada na području Grada nije bilo angažiranja HGSS-a. 

Članak 4.  

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija 

stanovništva. 

 Planirane aktivnosti u 2017. godini: 

 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja 

              uz nositelja DUZS, 

 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  

              putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – nositelj 

              Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Daruvara i kontinuirana provedba, 

 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i  
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              tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – nositelj DUZS uz sudjelovanje  

              Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Daruvara i provedba po potrebi. 

SKLONIŠTA 

 Prostornim planom uređenja Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 5/12 od 

11.07.2012. g.) mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit će se u skladu s 

odredbama posebnih propisa. 

Na cijelom području Grada Daruvara planira se zaštita stanovništva u zaklonima, te 

prilagođavanjem pogodnih prirodnih objekata i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. 

Na području naselja Daruvara nije obavezna izgradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite, već se 

zaštita stanovništva osigurava u zaklonima. Zakloni se grade u okviru slobodnih neizgrađenih zona – 

prvenstveno zelenih površina. U ostalim naseljima na području Grada Daruvara nije obvezna izgradnja 

skloništa niti se planira gradnja zaklona, jer imaju manje od 2.000 stanovnika. 

Grad Daruvar u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.  

Članak 5.  

  U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska 

sredstva u proračunu: 

R.b.  plan za 2017. 

1. Civilna zaštita  

1.1. Osposobljavanje stožera - 

1.2. Smotra i osposobljavanje postrojbe 5.000,00 

1.3. Smotra i osposobljavanje povjerenika - 

1.4. Nabavka opreme - 

1.5. Izrada planskih dokumenata - 

1.6. Provedba vježbi sustava civilne zaštite  - 

1.7. Aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  

- 

1.8. Održavanje skloništa osnovne i dopunske 

zaštite 

- 

 Ukupno 5.000,00 

2. Vatrogastvo  

2.1. Vatrogasna zajednica 140.000,00 
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2.2. Javna vatrogasna postrojba 25.000,00 

2.3. Nabavka opreme – investicijsko 

održavanje 

20.000,00 

 Ukupno 185.000,00 

3. Udruge građana - 

3.1. HGSS - 

3.2. HCK – gradsko društvo 15.640,00 

3.3. Radio amaterski klub - 

3.4. Jačanje sposobnosti udruga za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

(ugovori, oprema, preventivne i 

operativne aktivnosti) 

- 

 Ukupno 15.640,00 

4. Ostale službe i pravne osobe - 

4.1. Veterinarske usluge - 

4.3. Deratizacija 10.000,00 

4.4. Dezinsekcija - 

4.5.  Programi zaštite okoliša - 

4.6. Jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne aktivnosti) 

- 

 Ukupno 10.000,00 

 Sveukupno 215.640,00 

 

Članak 6.  

 Ovaj Privremeni Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Daruvara za 2017. stupa na 

snagu prvog dana od dana objave  u «Službenom glasniku» Grada Daruvara. 

                                                   Povjerenica Vlade 

                                  Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

POVJERENICA VLADE  

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

KLASA: 080-03/17-01/02 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar, 10. svibnja 2017. g. 

 

 Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

33/01 - pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15), članka 17. stavka 4. i članka 30. 

stavka 2 Zakona o vatrogastvu (NN RH broj 

106/99, 32/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10) i članka  66. stavka 1. alineje 18. Statuta 

Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada 

Daruvara", broj 1/13), u svezi zahtjeva Vatrogasne 

zajednice Daruvar, broj: 15/17-1 od 08. 05. 2017. 

g., za suglasnost na imenovane 

zapovjednike/zamjenika zapovjednika vatrogasnih 

postrojbi VZ Daruvar i DVD-a s područja 

djelovanja VZ Daruvar,  povjerenica Vlade 

Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz 

nadležnosti gradonačelnika  Grada Daruvara  

donosi sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

o suglasnosti na imenovane 

zapovjednike/zamjenika zapovjednika 

vatrogasnih postojbi Vatrogasne zajednice 

Daruvar i Dobrovoljnih vatrogasnih društava 

s područja djelovanja  

Vatrogasne zajednice Daruvar 

 

I. 

 

  Vatrogasnoj zajednici Daruvar daje se 

suglasnost na imenovane sljedeće osobe  na 

izbornoj Skupštini Vatrogasne zajednice održane 

31. ožujka 2017. g.: 

  

Zdenko Brandejs, imenovan za zapovjednika 

vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Daruvar 

Dejan Koprek, imenovan za zamjenika 

zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne 

zajednice Daruvar 

Mladen Uršan, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar 

Damir Horak, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Daruvar 

Valentino Moučka, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lipovac Majur 

Šepl Željko, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Doljani 

Davor Jakšić, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Daruvar 

Boris Petr, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva MPD Daruvar 

Robert Res, imenovan za zapovjednika 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ljudevit Selo. 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

        Povjerenica Vlade               

     Republike Hrvatske    

                             Snježana Hopp, struč. spec. oec. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 080-03/17-01/03 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-1 

Daruvar,  13. lipnja  2017. g. 

 

   

Na temelju članka 48. stavka 1. t. 6. Zakon 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN RH broj 33/01, 60/04,129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 144/12, 19/13 i 137/15) i 66. stavka 1. 

alineje  18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni 

glasnik Grada Daruvara", broj 1/13),  po prijedlogu 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Ferde 

Mravenca Daruvar, KLASA: 003-06/17-01/03; 

URBROJ:2111/40-2017-5 od 31. 05. 2017. g., 

nakon provedenog javnog natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja Vrtića, gradonačelnik  Grada 

Daruvara  donio je sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

o suglasnosti na izbor i imenovanje ravnateljice 

Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar 

 

 

I. 
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Daje se suglasnost Upravnom vijeću 

Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar  za 

izbor i imenovanje Zdenke Kutil iz Daruvara, 

Mlinska 4, ravnateljicom Češkog dječjeg vrtića 

Ferde Mravenca Daruvar, na mandatno razdoblje od 

četiri godine, u vremenu od 01. 08. 2017. do 31. 07. 

2021. godine. 

    

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                           Gradonačelnik 

                           Damir Lneniček, univ. spec. oec 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 810-06/16-01/1 

URBROJ: 2111/01-02-02/1-17-2 

Daruvar,  14. lipnja 2017. g. 

 

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o 

sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“, broj 

82/15), članka 19. Pravilnika o sastavu Stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“ 37/16),  te članka 60. i 

66. stavka 1. alineje 4. i 18. Statuta Grada Daruvara 

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

donosim 

  

O D L U K U 

o III. izmjenama i dopunama Odluke 

o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite 

Grada Daruvara 

 

 

I. 

 

Mijenja se točka I. Odluke o osnivanju i 

imenovanju stožera civilne zaštite  Grada Daruvara 

(«Službeni glasnik Grada Daruvara», broj 1/16 i 

3/17) i glasi: 

 

„Stožer civilne zaštite je stručno, operativno 

i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama. 

 

U Stožer civilne zaštite Daruvara imenuju 

se sljedeće osobe: 

 

1. Damir Lneniček, predsjednik  

2.  Zdenko Brandeis, član 

3. Miroslav Pilat,član    

4. Robert Marinić, član 

5. Tihomir Ježinac, član 

6. Danko Balaško, član 

7. Dražen Joščak, član 

8. Zvonko Kovačić, član 

9. Otilka Pupovac,  članica 

10. Danko Stavinoha, član 

11. Jasmina Štimac članica.“ 

 

II. 

 

Sve ostale odredbe koje se ne mijenjaju i ne 

dopunjuju ovom Odlukom, ostaju i dalje na snazi. 

  

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Daruvara“. 

 

                                           Gradonačelnik 

                           Damir Lneniček, univ. spec. oec 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, 

IMOVINSKOPRAVNE 

POSLOVE I DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

 

KLASA: 080-08/17-02/02 

URBROJ: 2111/01-03-03/1-17-1 

Daruvar, 09. lipnja 2017. g. 

 

 Temeljem članka 90. c,  u svezi članka 42. 

stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 

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

19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 60. stavka 

1. i članka 115. stavka 1. Statuta Grada Daruvara 

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

Konačnih  rezultata izbora za gradonačelnika Grada 

Daruvara  KLASA: 013-01/17-01/01, URBROJ: 



171 
Broj 4                                       Službeni glasnik Grada Daruvara 

 
 
2111/01-02-17-43 od 08. lipnja 2017. g, pročelnica 

Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-

pravne poslove i društvene djelatnosti po službenoj 

dužnosti donosi sljedeću  

 

 

O D L U K U 

o zastupanju Grada Daruvara 

 

I. 

 

DAMIR LNENIČEK iz Daruvara, Ruđera 

Boškovića 46, OIB: 42465823823,  

stupio je na  dužnost  gradonačelnika Grada 

Daruvara s danom 09. lipnja 2017. g., na koju je 

izabran 04. lipnja 2017. g. na Lokalnim izborima 

2017. godine, na mandat od 4 godine te kao nositelj 

izvršne vlasti zastupa Grad Daruvar u mandatnom 

razdoblju 2017/2021. g.  

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku  

Grada Daruvara“. 

 

Pročelnica__ _ 
Olga Šimon-Danek, mag. iur. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, 

IMOVINSKOPRAVNE 

POSLOVE I DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

 

KLASA: 112-01/17-01/01 

URBROJ: 2111/01-03-03/1-17-2 

Daruvar, 08. lipnja 2017.g. 

 

 Temeljem članka 90. c  Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 

33/01 - pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15) , u svezi Rješenja Vlade Republike 

Hrvatske o istovremenom raspuštanju Gradskog 

vijeća Grada Daruvara i razrješenju gradonačelnika 

Grada Daruvara i njegovih zamjenica, Rješenja o 

imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske 

za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog 

vijeća i gradonačelnika Grada Daruvara (NN RH 

broj 8/2017), u svezi Konačnih rezultata izbora za 

gradonačelnika Grada Daruvara, KLASA: 013-

01/17-01/01; URBROJ: 2111/01-02-17-43 od 08. 

lipnja 2017. g., pročelnica Upravnog odjela za opće, 

pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene 

djelatnosti, po službenoj dužnosti donosi sljedeću  

 

 

O D L U K U 

o  stavljanju izvan snage Odluke o zastupanju 

Grada Daruvara 

(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/17) 

 

I. 

 

     Stavlja se izvan snage Odluka o zastupanju 

Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada 

 Daruvara“, broj 1/17). 

 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku 

 Grada Daruvara“. 

 
 

Pročelnica__ _ 
Olga Šimon-Danek, mag. iur. 
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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 2017. 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. 


