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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-13/18-01/02
URBROJ: 2111/01-01-19-5
Daruvar, 6. ožujka 2019. g.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 41. stavka 1.
alineje 2. i 5. Statuta Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara", broj 1/13, 2/18 i 3/18),
sukladno članku 2. stavku 2. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Grada Daruvara („Službeni glasnik
Grada Daruvara“ broj 4/12 i 1/13), po prijedlogu
Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za
zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara,
javno objavljenom u „Večernjem listu“ dana 18.
veljače 2019. godine, Gradsko vijeće Grada
Daruvara na svojoj 17. sjednici održanoj dana 06.
ožujka 2019. g. donijelo je

ODLUKU
I.
Utvrđuje se da je Grad Daruvar stvarni
vlasnik kč. br. 2280/2, upisana u zk. ul. br. 3403
k.o. Daruvar, upisana kao put površine 226 m2,
kč.br. 2281/8, upisana u zk. ul. br. 3214 k.o.
Daruvar, upisana kao dvije zgrade, dvor u
Zrinskoj ul., površine 581 m2 i kč. br. 2281/9 k.o.
Daruvar, upisana u zk. ul. br. 3214 k.o. Daruvar,
upisana kao pješački ulaz u Zrinskoj ul., površine
1442 m2. Tržišna vrijednost nekretnina koje su u
vlasništvu Grada Daruvara utvrđena je u u iznosu
520.384,57 kuna – elaborat Procjene tržišne
vrijednosti nekretnina br. 48/18 od 11. prosinca
2018. g., izrađen od „FEBUS“ d.o.o. Daruvar,
stalnog sudskog vještaka za građevinsku struku Željko Petrović, dipl. ing. građ.

2019.

II.
Utvrđuje se da je Poljoprivredna zadruga
SKOČAJ, Đulovac, Ulica bana Josipa Jelačića 6,
stvarni vlasnik kč. br. 2280/1, upisana u zk. ul. br.
2583 k.o. Daruvar, upisana kao cesta u Zrinskoj
ul., površine 1602 m2 i kč. br. 2284/2, upisana u
zk. ul. br. 2583 k.o. Daruvar, upisana kao cesta u
Zrinskoj ul., površine 4301 m2.
Tržišna vrijednost nekretnina koje su u
vlasništvu Poljoprivredne zadruge SKOČAJ
utvrđena je u iznosu 525.000,00 kuna prema
elaboratu Procjene tržišne vrijednosti nekretnina
br. 48/18 od 11. prosinca 2018. g., izrađen od
„FEBUS“ d.o.o. Daruvar, stalnog sudskog
vještaka za građevinsku struku - Željko Petrović,
dipl. ing. građ.
III.
Grad Daruvar i Poljoprivredna zadruga
SKOČAJ iz Đulovca izvršit će zamjenu
nekretnina navedenih u točki I. i II. ove Odluke
na način da će Grad Daruvar postati vlasnik kč. br.
2280/1, upisana u zk. ul. br. 2583 k.o. Daruvar,
upisana kao cesta u Zrinskoj ul., površine 1602
m2 i kč. br. 2284/2, upisana u zk. ul. br. 2583 k.o.
Daruvar, upisana kao cesta u Zrinskoj ul.,
površine 4301 m2, a Poljoprivredna zadruga
SKOČAJ iz Đulovca postat će vlasnik kč. br.
2280/2, upisana u zk. ul. br. 3403 k.o. Daruvar,
upisana kao put, površine 226 m2, kč.br. 2281/8,
upisana u zk. ul. br. 3214 k.o. Daruvar, upisana
kao dvije zgrade, dvor u Zrinskoj ul., površine 581
m2 i kč. br. 2281/9 k.o. Daruvar, upisana u zk. ul.
br. 3214 k.o. Daruvar, upisana kao pješački ulaz u
Zrinskoj ul., površine 1442 m2.
IV.
Zamjena predmetnih nekretnina izvršit će
se po principu „nekretnine za nekretnine“, bez
obveze naknade razlike u vrijednosti nekretnina.
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V.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Daruvara da sklopi ugovor o zamjeni nekretnina s
Poljoprivrednom zadrugom SKOČAJ iz Đulovca,
sukladno odredbama ove Odluke, kojim će se
regulirati posebni uvjeti, prava i obveze obje
ugovorne strane.

2019.

23400093510435685 – Račun zaštićenih
primanja.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednica
Gradskog vijeća
Snježana Sabo
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/19-02/09
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-2
Daruvar, 26. veljače 2019. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 7.
Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada
Daruvara", broj 1/13 2/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst) po zamolbi Dine Petr iz Donjeg Daruvara,
Bjelovarska ulica 11, gradonačelnik
Grada
Daruvara donio je sljedeću

ODLUKU

Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-09/19-04/05
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-1
Daruvar, 05. ožujak 2019. godine
Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik
Grada Daruvara“, broj 2/18) i članka 66. stavka 1.
alineje 18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara", broj 1/13, 2/18, 3/18 pročišćeni tekst), gradonačelnik donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva u
postupku jednostavne nabave
i početku postupka jednostavne nabave
- nabava opreme za dječja igrališta – u
Zagrebačkoj, Ružičkovoj i Zrinskoj ulici
r.br. nabave 47. I. Izmjene i dopune Plana
nabave radova, roba i usluga za 2019. godinu

I.
1./ Po zamolbi Dine Petr, OIB:
(97782498934) iz Donjeg Daruvara, Bjelovarska
ulica 11, odobrava se novčana pomoć zbog teške
financijske situacije, a u svrhu liječenja sina Tea u
iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tritisuće kuna).
2./ Iznos iz točke 1. ove izreke isplatit će
Upravni odjel za financije i proračun Grada
Daruvara iz sredstava Proračuna Grada Daruvara
na račun podnositelja zahtjeva, HR31

I.
Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14,
OIB: 35688993528, javni je naručitelj sukladno
članku 6. stavku 1. točki 4. Zakona o javnoj
nabavi.
Ovom Odlukom imenuje se Stručno
povjerenstvo
za
provođenje
postupaka
jednostavne nabave opreme za dječja igrališta – u
Zagrebačkoj, Ružičkovoj i Zrinskoj ulici.
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2019.

II.
V.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja u
postupku jednostavne nabave su:
1. Boris Peranović, mag. iur.,
2.
Olga Šimon Danek, mag. iur. – ovlašteni
predstavnik Naručitelja s važećim Certifikatom u
području javne nabave Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta KLASA: 406-01/14-05/989;
URBROJ: 526-06-02-03/2-18-4 od 02. siječnja
2018. g. i sa završenim specijalističkim
programom izobrazbe u području javne nabave,
Potvrda Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva,
KLASA:
406-01/09-01/171;
URBROJ: 526-15-03-01/1-09-1128 od 30.
prosinca 2009. g.
3. Ratko Vuković, univ. spec. oec.
III.
Stručno povjerenstvo priprema i provodi
postupke jednostavne nabave sukladno važećim
odredbama uvodno citiranog Pravilnika o
provedbi postupaka jednostavne nabave.
IV.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi
174.880,00 kn bez PDV-a.
Poziv za dostavu ponuda objavit će se na
internet stranicama Grada Daruvara
https://daruvar.hr/javna-nabava/ dana 05. ožujka
2019. godine i poslati na adrese tri gospodarska
subjekta, kako slijedi :
1. Usluga d.o.o., Kalvarija 16, 34550 Pakrac, email : usluga.pakrac@gmail.com
2. LEPOGLAVEC d.o.o., Dravska 53, 40324
Goričan, e-mail : lepoglavec@lepoglavec.hr
3. IDA DIDACTA d.o.o., Ul. Biskupa Josipa
Galjufa 5, 10000, Zagreb,
e-mail : nfo@idadidacta.hr

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Daruvara.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/08
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-6
Daruvar, 20. veljače 2019. g.

Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima,
cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i
objekata u Poduzetničkoj zoni - Dalit („Službeni
glasnik Grada Daruvara“ broj 9/18) i članka 66.
stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/13,
2/18 i 3/18), po prijedlogu Povjerenstva za
raspolaganje građevinskim zemljištem i objektima
u Poduzetničkoj zoni - Dalit, sa sjednice održane
dana 12. veljače 2019. g., a po raspisanom Javnom
natječaju, KLASA: 372-03/19-01/08, URBROJ:
2111/01-02-02/1-19-1 od 25. siječnja 2019. g.,
donosim sljedeću
ODLUKU
I.
Poslovni prostor u „Poduzetničkoj zoni –
Dalit“ u Daruvaru, Stjepana Radića 46, sagrađen
na kč. br. 2284/1, upisan u zk. ul. br. 3403 k.o.
Daruvar, prostor bivšeg računovodstva, ukupne
površine 348,52 m2, koji se sastoji od prostorija i
dva sanitarna čvora u prizemlju te dva prostora u
potkrovlju, daje se u zakup na određeno vrijeme
do deset godina, tvrtki Design all j.d.o.o., OIB
51174583245, Daruvar, Antuna Mihanovića 24,
za obavljanje proizvodne djelatnosti.
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2019.

Mjesečna zakupnina za predmetni
poslovni prostor iznosi 500,00 kuna s PDV- om
(slovima: petsto kuna).

ODLUKU

II.

Poslovni prostor u „Poduzetničkoj zoni –
Dalit“ u Daruvaru, Stjepana Radića 46, sagrađen
na kč. br. 2284/3, upisan u zk. ul. br. 3412 k.o.
Daruvar, prostor unutar bivšeg restorana prehrane,
ukupne površine 58,28 m2, koji se sastoji od jedne
prostorije, daje se u zakup na određeno vrijeme do
deset godina, OBRTU ZA OZVUČAVANJE I
GLAZBENU PRODUKCIJU „LIPOTON“,
MBO 91528526, Br. obrtnice 07010200484, vl.
Elio Lipovski, OIB 43437685127, Daruvar,
Ivana Gundulića 39, za obavljanje ostale
djelatnosti (skladištenje opreme).
Mjesečna zakupnina za predmetni
poslovni prostor iznosi 218,75 kuna s PDV- om
(slovima: dvjestoosamnaest kuna i sedamdesetpet
lipa).

S odabranim zakupnikom sklopit će se
ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se
pobliže regulirati međusobna prava, obveze i
odgovornosti obje ugovorne strane.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.

Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/08
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-5
Daruvar, 20. veljače 2019. g.

I.

II.
S odabranim zakupnikom sklopit će se
ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se
pobliže regulirati međusobna prava, obveze i
odgovornosti obje ugovorne strane.
III.

Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima,
cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i
objekata u Poduzetničkoj zoni - Dalit („Službeni
glasnik Grada Daruvara“ broj 9/18) i članka 66.
stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/13,
2/18 i 3/18), po prijedlogu Povjerenstva za
raspolaganje građevinskim zemljištem i objektima
u Poduzetničkoj zoni - Dalit, sa sjednice održane
dana 12. veljače 2019. g., a po raspisanom Javnom
natječaju, KLASA: 372-03/19-01/08, URBROJ:
2111/01-02-02/1-19-1 od 25. siječnja 2019. g.,
donosim sljedeću

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.

Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/08
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-4
Daruvar, 20. veljače 2019. g.

Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima,
cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i
objekata u Poduzetničkoj zoni - Dalit („Službeni
glasnik Grada Daruvara“ broj 9/18) i članka 66.
stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Daruvara
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 1/13,
2/18 i 3/18), po prijedlogu Povjerenstva za
raspolaganje građevinskim zemljištem i objektima
u Poduzetničkoj zoni - Dalit, sa sjednice održane
dana 12. veljače 2019. g., a po raspisanom Javnom
natječaju, KLASA: 372-03/19-01/08, URBROJ:
2111/01-02-02/1-19-1 od 25. siječnja 2019. g.,
donosim sljedeću
ODLUKU
I.
Poslovni prostor u „Poduzetničkoj zoni –
Dalit“ u Daruvaru, Stjepana Radića 46, sagrađen
na kč. br. 2281/1, upisan u zk. ul. br. 3214 k.o.
Daruvar, ukupne površine 96,81 m2, koji se sastoji
od četiri prostorije, daje se u zakup na određeno
vrijeme do deset godina, tvrtki BATINJANI
BETON j.d.o.o., OIB 02913537985, Batinjani
(Općina Đulovac) Batinjani 129, za obavljanje
ostale djelatnosti (skladištenje stvari i opreme).
Mjesečna zakupnina za predmetni
poslovni prostor iznosi 364,00 kune s PDV- om
(slovima: tristošezdesetčetiri kune).

2019.

pobliže regulirati međusobna prava, obveze i
odgovornosti obje ugovorne strane.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.

Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-04/19-01/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-4
Daruvar, 25. veljače 2019. g.

Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 18.
Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13, 2/18 i 3/18) i točke VI.
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje
u zakup Hostela Daruvar u Malom Lošinju,
usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom),
KLASA: 372-04/19-01/01, URBROJ: 2111/0102-02/1-19-1 od 21. veljače 2019. g.,
gradonačelnik Grada Daruvara donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog
natječaja
za davanje u zakup Hostela Daruvar u Malom
Lošinju
(usmenim javnim nadmetanjem)

II.

I.

S odabranim zakupnikom sklopit će se
ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će se

U Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja za davanje u zakup Hostela Daruvar u
Malom Lošinju, usmenim javnim nadmetanjem,
imenuju se:
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1. Olga Šimon – Danek, mag. iur.
2. Ratko Vuković, univ. spec. oec.
3. Milena Šimić, mag. oec.

2019.

svrhu održavanja
astronomije.

manifestacije

10

Dana

II.
II.
Zadaća Povjerenstva je provesti usmeno
javno nadmetanje (licitaciju) za davanje u zakup
Hostela Daruvar u Malom Lošinju, te izrada
zapisnika o održanom usmenom javnom
nadmetanju (licitaciji) sa zaključkom o prijedlogu
za odabir najpovoljnije ponude.

Prostor iz točke I. ove Odluke daje se na
korištenje AD Kumova slama, bez naknade, na
određeno vrijeme i to u razdoblju od 21. ožujka do
16. travnja 2019. godine.
AD Kumova slama je dužna nakon isteka
roka iz stavka I. točke II. ove odluke predati
prostor Hrvatskog doma u istom stanju u kakvom
je prostor primljen.

III.
Ova Oduka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.

Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/19-01/10
URBROJ: 2111/01-02-02/1-19-1
Daruvar, 27. veljače 2019. g.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 4. i
18. Statuta Grada Daruvara (“Službeni glasnik
Grada Daruvara” broj 1/13, 2/18 i 3/18) po
zahtjevu Astronomskog društva Kumova slama,
Petra
Preradovića
79,
Daruvar,
OIB:
55980051668, 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
Astronomskom društvu Kumova slama, Petra
Preradovića 79, Daruvar, OIB: 55980051668 u

III.
AD Kumova slama je dužna 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
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„Službeni glasnik Grada Daruvara“ službeno je glasilo Grada Daruvara
Izdavač: Grad Daruvar. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 14
Glavna i odgovorna urednica: Olga Šimon – Danek, mag. iur., pročelnica
Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko – pravne poslove i društvene djelatnosti
Telefon: (043) 331 -241 i (043) 633 – 321; telefax: (043) 331 – 285, e-mail: olga.simon@daruvar.hr
Pretplata za 2015. godinu iznosi 250,00 kn
i uplaćuje se na žiro račun Proračuna Grada Daruvara, IBAN: HR60 2340009 – 1806700003
s pozivom na broj 7706 – OIB
Tisak: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar
Naklada: 50 primjeraka
„Službeni glasnik Grada Daruvara“ izlazi po potrebi.

