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Službeni glasnik Grada Daruvara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/17-02/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 02. siječnja 2018. g.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj
86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnika upravnih
tijela
Grada Daruvara, gradonačelnik Grada
Daruvara dana 02. siječnja 2018. g. donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
GRADA DARUVARA ZA 2018. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se kratkoročni Plan Prijma u
službu u Upravna tijela Grada Daruvara za 2018. g.

namještenika), od kojih je popunjeno 8 (6
službenika i 2 namještenik).
U Odjelu su nepopunjena dva radna mjesta u
kategoriji službenika i jedno radno mjesto u
kategoriji namještenik, kako slijedi:
- „Viši stručni suradnik za pravne poslove“;
- Viši referent za upravne poslove;
- "Dostavljač pošte".
Sukladno
raspoloživim
financijskim
sredstvima u proračunu Grada Daruvara za 2018.
g., u tijeku 2018. g. planira se popuniti radno mjesto
„Viši stručni suradnik za pravne poslove“. Radna
mjesta „Viši referent za upravne poslove“ i
"Dostavljač pošte" ne planiraju se popunjavati u
tijeku 2018. godine.
2.
- U Upravnom odjelu za
gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i
komunalne
poslove
Grada
Daruvara
sistematizirano je ukupno 9 radnih mjesta za 11
izvršitelja (8 službenika i 3 namještenika), od kojih
je popunjeno 8 radnih mjesta s 8 službenika i 2
namještenika).
U Odjelu je nepopunjeno radno mjesto "Komunalni
izvidnik“.
Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u
proračunu Grada Daruvara za 2018. g., u tijeku
2018. g. ovo radno mjesto ne planira se popuniti.

Članak 2.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta u Upravnim odjelima i
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme.

3. - U Upravnom odjelu za financije i
proračun Grada Daruvara sistematizirana su 4
radna mjesta za 5 izvršitelja ( 5 službenika), od
kojih su popunjena sva radna mjesta sa izvršitelja
(5 službenika).

Članak 3.

Članak 4.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih
tijela Grada Daruvara i Sistematizacijom radnih
mjesta u upravnim tijelima Grada Daruvara, koja
čini sastavni dio Pravilnika ("Službeni glasnik
Grada Daruvara", broj 1/17, 3/17, 6/17 i 9/17), u 3
ustrojstvena upravna tijela predviđeno je ukupno 24
radna mjesta s 27 izvršitelja, od kojih je popunjeno
20 radnih mjesta s 23 izvršitelja.
U tijeku 2018. g. u upravnim tijelima ne
planira se zapošljavanje vježbenika.

U svrhu pravovremenog i učinkovitog
obavljanja poslova Uprave Grada Daruvara,
sukladno ukazanim potrebama, po potrebi će se
donijeti izmjene i dopune ovog Plana.

1. - U Upravnom odjelu za opće, pravne,
imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti
Grada Daruvara sistematizirano je ukupno 11
radnih mjesta za 11 izvršitelja (8 službenika i 3

Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Daruvara" i na internetskim stranicama Grada
Daruvara.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
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Službeni glasnik Grada Daruvara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/17-01/03
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-23
Daruvar, 02. siječnja 2018. g.
Temeljem članka 66. stavka 1. alineje 7. i
18. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik
Grada Daruvara“, broj 1/13), gradonačelnik Grada
Daruvara dana 02. siječnja. 2018. godine donosi
sljedeću

ODLUKU
o dodjeli naknade za opremu novorođenog
djeteta u obitelji od 01. siječnja do 31. prosinca
2018. godine
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 vremenu od 01.
siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u
obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo
roditelji.
Članak 2.
Pravo na pomoć za opremu novorođenog
djeteta u obitelji mogu ostvariti i koristiti roditelji:
za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja do 31.
prosinca 2018. godine,
koji su državljani Republike Hrvatske, s
prebivalištem na području Grada Daruvara.
Članak 3.
Visina novčanog iznosa za opremu
novorođenog djeteta u obitelji iznosi za prvo dijete
u obitelji 1.000,00 kn, za drugo novorođeno dijete
3.000,00 kn, a za treće i svako sljedeće novorođeno
dijete 5.000,00 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, rodni list za
novorođeno dijete i rodne listove za drugu djecu u
obitelji.
Upravni odjel može zahtijevati i
druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu
ove Odluke.
Članak 5.
Nadležni Upravni odjel Grada
Daruvara utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za
isplatu sredstava za opremu novorođenog djeteta u
smislu ove Odluke.
O pravu za isplatu sredstava
izvješćuje se podnositelj zahtjeva.
Članak 6.
Sredstva za provedbu Odluke
osigurana su u Proračunu Grada Daruvara za 2018.
godinu, na poziciji 272.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, primjenjuje se od 01. siječnja do 31.
prosinca 2018. godine i objavit se će u „Službenom
glasniku Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 351-02/18-01/01
UR.BROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 03. siječanj 2018. godine
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Na temelju članka 21. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i članka
66. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, 2/13),
Gradonačelnik Grada Daruvara, dana 03. siječnja
2018 godine, donosi

Donosi se Odluka o izradi Plana
gospodarenja otpadom Grada Daruvara za razdoblje
od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu:
Odluka).
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom Grada
Daruvara za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u
daljnjem tekstu: Plan) u ime Grada Daruvara je
Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,
prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada
Daruvara.

Podatke o postojećim i planiranim građevinama i
uređajima za gospodarenje otpadom te statusu
sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija
onečišćenih otpadom,
Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom
uklanjanju,
Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja
ili sprječavanje nastanka otpada, uključujući
izobrazno- informativne aktivnosti i akcije
prikupljanja otpada,
Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim
otpadom i posebnim kategorijama otpada,
Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada,
Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada,
Popis projekta važnih za provedbu odredbi Plana,
Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih
sredstava za provedbu mjera gospodarenja
otpadom,
Rokove i nositelje izvršenja Plana.
Područje obuhvata Plana odnosi se na cijelo
područje Grada Daruvara.

Članak 2.

Članak 5.

Odluka se donosi temeljem Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17), (u daljnjem tekstu: Zakon).

Plan gospodarenja otpadom je temeljni
dokument kojim će se postaviti održivi sustav
gospodarenja otpadom koji nastaje na području
Grada Daruvara. Temeljem analize postojećeg
stanja i postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom
potrebno je odrediti mjere za unaprjeđenje sustava
gospodarenja otpadom te popis projekata važnih za
provedbu plana gospodarenja otpadom.
Plan gospodarenja otpadom obuhvaća
teritorij određen administrativnim granicama Grada
Daruvara, sve izvore i vrste otpada koji nastaju na
tom teritoriju a detaljno komunalni otpad.

ODLUKU
o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada
Daruvara za
razdoblje od 2017. do 2022. godine
Članak 1.

Članak 3.
Plan je potrebno izraditi kao strateški
dokument potreban za učinkovito gospodarenje
otpadom na području Grada Daruvara te isti
uskladiti s Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.
godine (NN 3/17), kao i važećim zakonskim
propisima vezanim za gospodarenje otpadom.

Članak 6.
Članak 4.
Planom će se obraditi sve analize, mjere i
aktivnosti potrebne za učinkovito gospodarenje
otpadom, a posebno:
Analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju
otpadom na području Grada Daruvara, uključujući
ostvarivanje ciljeva,
Podatke o vrstama i količinama proizvedenog
otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju
ciljeva,

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom:
- povećanje nadzora toka otpada
- mjere izbjegavanja i smanjivanja otpada
- unapređenje cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom
- edukacija i komunikacija s javnošću
razvoj
sustava
odvojenog
skupljanja
"približavanjem
mjestu
nastanka,
naročito
komunalnog otpada"
- povećanje udjela odvojeno prikupljanog otpada
- unapređenje recikliranja i ponovne oporabe otpada
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- obrada ostatnog otpada prije konačnog
zbrinjavanja
- smanjivanje udjela biorazgradivog otpada koji
treba odložiti
- postupno napuštanje odlaganja neobrađenog
otpada
- samoodrživo financiranje sustava gospodarenja
komunalnim otpadom

Temeljem Zakona o fiskalnoj
odgovornosti (NN RH, broj 139/10 i 19/14), Uredbe
o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj
odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih
pravila (NN RH, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15
i 119/15) i članka 66. stavka 1. alineja 3. Statuta
Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“ broj 1/13), gradonačelnik Grada
Daruvara donosi sljedeću

Članak 7.
Ovom Odlukom pokreće se izrada Plana
koja je povjerena tvrtki „IPZ Uniprojekt TERRA“
d.o.o., iz Zagreba, Voćarska cesta 68, s
odgovarajućim ovlaštenjem nadležnog ministarstva.
Po izradi Nacrta Plana isti će biti stavljen na javni
uvid u trajanju 30 dana. Po obradi mišljenja,
primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti
pripremit će se konačni prijedlog Plana, zatražiti
prethodna suglasnost upravnog tijela Bjelovarsko
bilogorske županije nadležnog za poslove zaštite
okoliša te proslijediti na usvajanje Gradskom vijeću
Grada Daruvara.
Nakon usvajanja Plan će se objaviti na
službenoj internetskoj stranici Grada Daruvara:
www.daruvar.hr, i u Službenom glasniku Grada
Daruvara.
O donesenom Planu obavještava se Hrvatska
agencija za okoliš i prirodu (HAOP).
Članak 8.
Sve troškove izrade Plana financirat će se iz
Proračuna Grada Daruvara.

ODLUKU
o isplati i kontroli namjenskog isplaćivanja
donacija, pomoći i subvencija
I.
Donacije, pomoći i drugi transferi
krajnjim korisnicima isplaćuju se temeljem
potpisanog Ugovora s korisnicima, a sukladno
Proračunu Grada.
O utrošku sredstava korisnici su
dužni podnijeti izvješće na obrascu PROR-POT u
roku od 60 dana od isteka poslovne godine, a na
zahtjev Grada dostaviti i presliku vjerodostojne
dokumentacije na temelju koje je izdatak iskazan u
obrascu.
II.
Subvencije se isplaćuju temeljem
Odluka Gradskog vijeća koje se donose za svaku
godinu zajedno s donošenjem Proračuna i vrijede za
tu proračunsku godinu.
III.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u „Službenom
glasniku Grada Daruvara“ i službenoj web stranici
Grada Daruvara.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 023-01/18-01/16
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 08. siječnja 2018. g.

Donacije udrugama u kulturi,
sportu i udrugama civilnog društva za koje se
provode postupci javnog natječaja, isplaćuju se
temeljem sklopljenog ugovora sa svakim
korisnikom.
O utrošku sredstava korisnici su
dužni podnijeti izvješće sukladno odredbama
ugovora.
IV.
Za isplate koje na godišnjoj razini
iznose iznad 20.000,00 kn, Stručno povjerenstvo u
sastavu Željka Opačić, Ratko Vuković i Ivana
Milek Husak, obavit će se provjere na licu mjesta
na odabranom uzorku.
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O provedenim provjerama sastavit
će se zapisnik.

V.
Ova Odluka donosi se sukladno Planu
otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2017. Godinu,
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 406-09/18-01/03
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 08. siječnja 2018. g.
Temeljem Zakona o fiskalnoj
odgovornosti (NN RH, broj 139/10 i 19/14), članka
66. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/13), u
svezi postupka izdavanja narudžbenica za nabavu
radova, roba i usluga za potrebe Grada Daruvara,
donosim sljedeću
ODLUKU
o izdavanju narudžbenica u postupku
jednostavne nabave radova, roba i
usluga za potrebe Grada Daruvara
I.
U postupku jednostavne nabave radova,
roba i usluga za potrebe Grada Daruvara
narudžbenice će pisati, odnosno izdavati službenik
zaposlen u Upravnom odjelu za financije i proračun
na radnom mjestu „Računovodstveni referent,
financijski knjigovođa“.
II.
Narudžbe procijenjene vrijednosti manje od
20.000,00 kn putem narudžbenice mogu inicirati
gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici
upravnih tijela, referent – ekonom vozač,
administrativna tajnica gradonačelnika, viši stručni

suradnik za komunalne poslove i referent za
komunalno i poljoprivredno redarstvo.
Prijedlog za naručivanje određenih radova,
roba i usluga može dati svaki službenik i
namještenik u upravnim tijelima Grada Daruvara.
Nabave putem narudžbenice odobrava
gradonačelnik, a nabave koje inicira gradonačelnik
odobrava zamjenik gradonačelnika.
III.
Nabava radova, roba i usluga može se vršiti
bez narudžbenice u sljedećim uvjetima:
- male nabave koje se plaćaju gotovinom do
2.000,00 kn,
- ugošćivanja poslovnih partnera,
- poštanskih troškova,
- narudžbe stručnih knjiga i sl. putem interneta,
- objave u elektroničkom oglasniku javne nabave,
nabave određenih roba i usluga na službenim
putovanjima,
- nabave prema ponudi (prihvaćena ponuda
zamjenjuje narudžbenicu).
IV.
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: 372-03/17-01/41
URBROJ : 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 18. siječnja 2018. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 4. i
18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik
Grada Daruvara" broj 1/13), po zahtjevu
Harmonikaškog centra iz Bjelovara, Trg A. G.
Matoša 3, Gradonačelnik je donio sljedeću
ODLUKU
I.
Prostor Dvorca grofa Jankovića u Daruvaru,
Gundulićeva 1, koji je u vlasništvu Grada Daruvara
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daje se na korištenje Harmonikaškom centru sa
sjedištem u Bjelovaru, Trg A. G. Matoša 3, u svrhu
održavanja Koncerta svečanog otvorenja 9.
Hrvatskog natjecanja za harmoniku.

II.
Prostor iz točke I. ove Odluke daje se na
korištenje Harmonikaškom centru iz Bjelovara, bez
naknade, na određeno vrijeme, dana 11. svibnja
2018. godine.
Harmonikaški centar iz Bjelovara je dužan
nakon isteka roka iz stavka I. točke II. ove Odluke
predati prostor Dvorca grofa Jankovića u istom
stanju u kakvom je prostor primljen.
III.
Harmonikaški centar iz Bjelovara je dužan
podmiriti o svom trošku svu štetu počinjenu na
opremi i inventaru, ako tijekom korištenja Dvorca
grofa Jankovića 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”.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/18-01/03
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 26. siječnja 2018. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 4. i
18. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik
Grada Daruvara” broj 1/13) po zahtjevu zamjenice
župana Bjelovarsko – bilogorske županije Tanje
Novotni Golubić, gradonačelnik Grada Daruvara
donio je sljedeću
ODLUKU

I.
Prostor Hrvatskog doma (prizemlje) u
Daruvaru, Trg Presvetog Trojstva 4, koji je u
vlasništvu Grada Daruvara, daje se na korištenje u
svrhu održavanja debate na temu važnosti očuvanja
materinskog jezika u okviru događanja pod
nazivom Mjesec materinskog jezika.
II.
Prostor iz točke I. ove Odluke daje se na
korištenje podnositelju zahtjeva, bez naknade, na
određeno vrijeme, dana 08. veljače 2018. godine.
Podnositelj zahtjeva 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.
Podnositelj zahtjeva 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”.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-04/18-01/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 03. siječnja 2018. g.
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Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 4. i
18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik
Grada Daruvara", broj 1/13) i članka 7. Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje rada
političkih stranaka i nazavisnih članova zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara", broj 5/16), gradonačelnik
Grada Daruvara donosi
ODLUKU
o iznosu financijskih sredstava za rad političkih
stranaka
i vijećnika izabranih s kandidacijskih lista
birača zastupljenih
u VII. sazivu Gradskog vijeća Grada Daruvara
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se iznos sredstava
osiguran u Proračunu Grada Daruvara za rad
političkih stranaka i vijećnika izabranih s
kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u VII.
sazivu Gradskog vijeća Grada Daruvara.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA –
SNJEŽANA SABO
1.551,00
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA –
LIDIJA DUJMENOVIĆ
1.551,00
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA –
ZLATKO GETLIHER
1.410,00
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA –
IVANA DJEDOVIĆ
1.551,00
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA –
DINKA KAVALIR
1.551,00
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – NS
(1 vijećnica) 1.551,00
Članak 3.
Raspoređena sredstva iz ove Odluke
doznačuju se na račun političkih stranaka odnosno
poseban račun nezavisnih vijećnika/ca tromjesečno
u jednakim iznosima odnosno prema mogućnostima
iz Proračuna.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Daruvara“.

Članak 2.
Prema kriterijima iz članka 4. i 5. Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje rada
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Daruvara, raspoređuju se
sredstva u iznosu od 26.508,00 kuna razmjerno
broju njihovih članova/vijećnika odnosno broju
vijećnika izabranih s kandidacijskih lista grupe
birača, uzimajući u obzir podzastupljeni ženski
spol, u iznosima kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ (1 vijećnik i 1 vijećnica) 2.961,00
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
(1 vijećnik i 1 vijećnica) 2.961,00
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –
HSU
(2 vijećnika) 2.820,00
SOCIJADEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP
(2 vijećnika i 1 vijećnica) 4.371,00
HRVATSKA
NARODNA
STRANKA–
LIBERALNI DEMOKRATI (1 vijećnik) 1.410,00
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA
STRANKA
(1 vijećnik) 1.410,00
STRANKA
UMIROVLJENIKA
–
SU
(1 vijećnik) 1.410,00

Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-05/17-01/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 26. siječnja 2018. g.
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 4.
Zakona o sustavu civilne zaštite NN, broj 82/15),
članka 5. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi
civilne zašite (NN, broj 27/17), te članka 66. stavka
1. alineja 1. Statuta Grada Daruvara („Službeni
glasnik Grada Daruvara“, broj 1/13), gradonačelnik,
donosi

ODLUKU
o imenovanju članova postrojbe civilne zaštite
za potrebe Gradskog društva Crvenog križa
Daruvar
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I.
IV.
Ovom se Odlukom, sukladno postojećoj
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara Grada Daruvara, imenuju članovi
postrojbe civilne zaštite za potrebe Gradskog
društva Crvenog križa Daruvar, kako slijedi:

Članovi postrojbe mogu biti pozvani na
razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

V.
1. Ivo Gjaić, Donji Daruvar, Bjelovarska 98,
2. Senko Đubo, Daruvar, Frante Buriana 21,
3. Svjetlana Lovrenčić, Daruvar, Ivana Mažuranića 2
d,
4. Ivor Ježabek, Daruvar, Ante Starčevića 22,
5. Nera Sakar, Daruvar, Trg k.P.Krešimira IV 10,
6. Tihana Županić, Daruvar, Matije Gupca 26,
7. Nikola Županić, Daruvar, Matije Gupca 26,
8. Nenad Kalivoda, Markovac 106 a,
9. Dragan Vujanić, Daruvar, Nikole Tesle 74,
10. Narcisa Turbić, Daruvar, Trg k.P.Krešimira IV 1,
11. Miroslava Valečić, Daruvar, Petra Zrinskog 4 d,
12. Miodrag Banović, Doljani, Hrvatskih branitelja
79,
13. Ljerka Kufner, Daruvar, Pakračka 4,
14. Nenad Peter, Daruvar, Lavoslava Ružičke 24,
15.Mira
Popović-Subanović,
Daruvar,
A.M.Reljkovića 75,
16. Željko Fogl, Daruvar, Ante Starčevića 37,
17. Brana Šeba, Daruvar, Vatroslava Lisinskog 2 c,
18. Anamarija Toth, Daruvar, Jakova Gotovca 10.

II.
Članovi postrojbe civilne zaštite na području
Grada Daruvara iz stavka 1. ove Odluke su
operativne snage civilne zaštite koje provode mjere
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se
odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite
Grada Daruvara i Gradskog društva Crvenog križa
Daruvar.
III.
Članovi postrojbe civilne zaštite obavljaju
sljedeće poslove u slučaju velikih nepogoda i
nesreća:
pružaju prvu (osnovnu) pomoć ugroženom
stanovništvu,
zbrinjavaju stanovništvo u za to predviđena
skloništa,
sudjeluju u podjeli hrane, vode, odjeće, obuće,
deka, madraca, vreća za spavanje,
obavljaju i ostale poslove iz nadležnosti Crvenog
križa, sukladno potrebama na terenu.

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: 612-04/18-01/01
URBROJ: 2111/01-02/02-18-1
Daruvar, 02. veljače 2018. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), u svezi Izvješća o radu Pučke
knjižnice i čitaonice Daruvar, KLASA:612-04/1801/01, URBROJ:2111/42-11-18-01 od
siječnja
2018. godine., gradonačelnik donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prima se na znanje Izvješće o radu Pučke
knjižnice i čitaonice Daruvar za 2017. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

gradonačelnik Grada Daruvara je dana 15. siječnja
2018. godine donio sljedeću
ODLUKU
I.

KLASA: 601-01/16-01/04
URBROJ: 2111/01-02/1-17-1
Daruvar, 20. prosinca 2017. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13), u svezi Statuta Češkog
Dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar, i Odluke
Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Ferde
Mravenca, KLASA: 601-02/16-02/02; URBROJ:
2111/40-2016-4, od 14.
10.
2016. g.,
gradonačelnik Grada Daruvara donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
Prima se na znanje Godišnji plan i program
rada Češkog Dječjeg vrtića Ferde Mravenca
Daruvar za pedagošku 2016./2017. godinu.
II.
Ovaj Zaključak 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: 211-06/18-01/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-18-1
Daruvar, 15. siječanj 2017. godine
Temeljem članka 66. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13), a u svezi sa zamolbom
Gradskog društva Crvenog križa Daruvar,

Odobrava se zamolba Gradskog društva
Crvenog križa Daruvar za oslobađenjem plaćanja
parkiranja za darivatelje krvi s 50 i više darivanja.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
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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 2018. 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.

