
 

 

                                  
REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR  

GRADONAČELNIK  

  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 s 26. sjednice Gradskog vijeća, sazvane po hitnom postupku, održane 16. travnja 2020. 

godine s početkom u 13,00 sati, način održavanja – elektronska sjednica putem e-maila i 

iznimno telefona.  

 

Osobno prisutan u Upravi Grada Daruvara: predsjednik Stjepan Trkač  

 

Prisutni telefonskim putem: Antun Romozi, Saša Coufal, Branko Kovačić i Marijeta Donat. 

 

Prisutni putem e-maila: Emina Šimek-Kovačić, Snježana Sabo, Snježana Hopp, Dinka 

Kavalir, Igor Jareš, Diana Takač, Miran Husak, Ivana Kljajić Marović, Mladen Prević, 

Nikolina Glodić, Marijan Fila, Sabina Bis i Zlatko Getliher.  

 

Ostali prisutni putem e-maila i osobno U Upravi Grada Daruvara: Damir Lneniček, Vanda 

Cegledi, Vladimir Bilek, Olga Šimon-Danek, Ratko Vuković, Milena Šimić (Gradska uprava)  

 

Voditeljica zapisnika: Anita Idžanović 

 

 S obzirom na izvanrednu situaciju pandemije koronavirusa, održana je sjednica putem 

e-maila i telefonom sukladno pisanim uputama Ministarstva uprave. Nakon utvrđivanja da su 

na sjednici prisutni svi članovi Gradskog vijeća (18 prisutnih), otvara se rad sjednice, 

obrazlaže da je sjednica sazvana po hitnom postupku što dozvoljava Poslovnik o radu 

Gradskog vijeća, te predlaže Dnevni red kao u pozivu. 

 

 Na prijedlog Dnevnog reda nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1./ Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. g. – 

prijedlog Zaključka o  primanju na znanje  

2./ Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve Grada Daruvar 

- za mjesec prosinac 2019. g. – prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

- za mjesec ožujak 2020. g. - prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

3./ Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

4./  Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

5./ Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja  



6./ Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za nadzor aglomeracije 

Daruvar 

7./ Izvješće o stanju provedbe provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. g.  

8./ Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Daruvara za 2020. g.  

9./ Prijedlog III. Izmjene Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada 

Daruvara za razdoblje od 2017. – 2020. godine 

10./ Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za 

2019. g. 

11./ Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika na Županijskom sudu u Bjelovaru 

12./ Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika na Općinskom sudu u Bjelovaru 

13./ Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

14./ Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone – Dalit 

15./ Prijedlog Popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Daruvara koji su predmet    

kupoprodaje sadašnjim zakupcima 

16./ Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kč. br. 474/6, 478/7 i 482/5 u k. o. Daruvar 

17./ Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između 

Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne povezanosti 

u jedinstvenu cjelinu.  

 

Nakon toga prešlo se na rad po pojedinim točkama Dnevnog reda. 

 

 

AD/1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. g 

 

 Nije bilo rasprave te je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika. 

 

AD/2. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske pričuve Grada   

Daruvar 

 

Nije bilo rasprave te je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika. 

 

 

AD/3. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 

Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

O I. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja, jednoglasno 

usvojena.  

 



Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

  

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik, jednoglasno 

usvojena. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/5. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu 

javnih  priznanja 

 

Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, jednoglasno 

usvojena.   

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/6. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za nadzor 

aglomeracije Daruvar 

 

Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za nadzor aglomeracije Daruvar, 

jednoglasno usvojena.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/7. Izvješće o stanju provedbe provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za 2019. g. 

 

Nije bilo rasprave te je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Jednoglasno se usvaja Izvješće stanju provedbe provedbenog Plana unaprjeđenja 

zaštite od požara za 2019. g.,  jednoglasno usvojen.  



 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

 AD/8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Daruvara za 2020. g.  

  

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

o II. izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za nadzor aglomeracije Daruvar, 

jednoglasno usvojena.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/9. Prijedlog III. Izmjene Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

Grada Daruvara za razdoblje od 2017. – 2020. godine 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

o III. izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara 

za razdoblje od 2017. – 2020. godine, jednoglasno usvojena.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/10. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Daruvara za 2019. g. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za 2019. g., 

jednoglasno usvojena.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

AD/11. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika na Županijskom sudu u 

Bjelovaru 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 



O imenovanju sudaca porotnika na Županijskom sudu u Bjelovaru, jednoglasno 

usvojena.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/12. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika na Općinskom sudu u 

Bjelovaru 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

O imenovanju sudaca porotnika na Općinskom sudu u Bjelovaru, jednoglasno 

usvojena.  

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/13. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

 

        ODLUKA 

 

o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, jednoglasno usvojena. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/14. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone – 

Dalit 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

 

        ODLUKA 

 

o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Dalit, jednoglasno 

usvojena.   

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/15. Prijedlog Popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Daruvara koji su 

predmet kupoprodaje sadašnjim zakupcima 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

 



        ODLUKA 

 

o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Dalit. Usvojena je 

većinom glasova ( 13 za, 3 protiv – Igor Jareš, Diana Takač i Marijan Fila, 2 

suzdržana – Mladen Prević i Dinka Kavalir). 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/16. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kč. br. 474/6, 478/7 i 482/5 u k. o. Daruvar 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

        ODLUKA 

 

o prodaji zemljišta kč. br. 474/6, 478/7 i 482/5 u k. o. Daruvar. Usvojena je većinom 

glasova ( 13 za, 3 protiv – Igor Jareš, Diana Takač i Marijan Fila, 1 suzdržan – Miran 

Husak).  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/17. Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i 

aktivnosti djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez 

propusnice između Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač 

zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu cjelinu. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća  

 

 

        ODLUKA 

 

O Suglasnosti na Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između 

Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne povezanosti 

u jedinstvenu cjelinu. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

  

Sjednica završena u 13,45 sati. 

 

 

 

 

    Voditeljica zapisnika                                  Predsjednik 

     Gradskog vijeća  

  

Anita Idžanović, bacc. admin. publ.            Stjepan Trkač, dipl. ing. stroj.  

          


