
                                                                                  
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR  

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 sa 17. sjednice Gradskog vijeća, održane 06. ožujka 2019. godine u velikoj vijećnici 

zgrade Uprave Grada Daruvara, s početkom u 14,00 sati. 

 

PRISUTNI:  Snježana Sabo, Emina Šimek-Kovačić, Miran Husak, Marijan Fila,  

Zlatko Getliher, Antun Romozi, Stjepan Trkač, Dinka Kavalir, 

       Ivana Kljajić-Marović, Mladen Prević, Marijeta Donat, Diana Takač,  

Lidija Dujmenović 

 

NEDOSTAJU: Saša Coufal, Nikolina Glodić, Branko Kovačić (izostanak opravdali),  

  Igor Jareš, Sabina Bis 

 

OSTALI PRISUTNI: Damir Lneniček, Vanda Cegledi, Olga Šimon-Danek,  

Milena Šimić, (Gradska uprava) 

   Tanja Herceg (Savjet mladih Grada Daruvara) 

   Irena Ivanović-Lasta (Radio Daruvar),  

Predrag Uskoković (Daruvarski portfolio) 

    

 

  Predsjednica Gradskog vijeća pozdravlja prisutne, zahvaljuje na odazivu, obrazlaže 

hitnost sazivanja sjednice, što je u skladu s člankom 105. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, 

utvrđuje da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova Gradskog vijeća za donošenje 

pravovljanih odluka i predlaže Dnevni red kao u pozivu.  

 

 Na Dnevni red nije bilo primjedbi, te je jednoglasno usvojen sljedeći  

  

   

D N E V N I   R E D 

 

 1./ Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina između Grada 

  Daruvara i Zadruge SKOČAJ iz Đulovca 

 

  Na sjednici pristuno 13 vijećnika. 

 

 

 Nakon usvajanja Dnevnog reda prešlo se na rad po točki Dnevnog reda. 

 

 

 



 

 AD/1. 

 

 Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina između Grada 

 Daruvara i Zadruge SKOČAJ iz Đulovca 

 

 

 Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik. Naglasio je da se nakon usvajanja Odluke 

o pokretanju postupka zamjene nekretnina između Grada Daruvara i Poljoprivredne zadruge 

SKOČAJ iz Đulovca, raspisao javni natječaj za zamjenu nekretnina, sukladno zakonskim 

propisima. Natječaj je proveden i sada se predlaže usvajanje Odluke o zamjeni nekrenina. Još 

jednom ističe da su nekretnine koje će Grad prenijeti u svoje vlasništvo od iznimne važnosti 

za Grad zbog omogućavanja prilaza nekretninama u vlasništvu Grada. Iz tog razloga je hitno 

potrebno uspostaviti pravo služnosti prolaza i provoza na nekretnini Poljoprivredne zadruge 

SKOČAJ na dijelu kč.br. 2284/4 k.o. Daruvar do gradske nekretnine kč.br. 2269/1. 

 Olga Šimon-Danek obrazlaže da je ovo novi princip raspolaganja nekretninama i da 

se, sukladno novim propisima, moralo raspisati javni natječaj za zamjenu nekretnina. Hitno 

treba osnovati pravo služnosti prolaza i provoza (ljudi i vozila). To ne ide baš brzo.  

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Daruvara i Zadruge SKOČAJ iz 

Đulovca, jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 

 

 

 Dnevni red je iscrpljen i predsjednica zaključuje rad sjednice u 14,10 sati. 

 

Voditeljica zapisnika      Predsjednica Gradskog vijeća 

 

Milada Sofka       Snježana Sabo 

 


