
 

 

                                  
REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR  

GRADSKO VIJEĆE  

  

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

 s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, sazvane po hitnom postupku, održane 

22. srpnja 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, Marijeta 

Donat, Emina Šimek-Kovačić, Marijan Fila, Miran Husak, Snježana Sabo. 

 

 Prisutni putem e-maila: Snježana Hopp,  Diana Takač, Ivana Kljajić Marović, Mladen 

Prević, Nikolina Glodić, Sabina Bis i Zlatko Getliher. 

 

 Odsutni: Igor Jareš i Dinka Kavalir – nisu opravdali izostanak.  

 

 Ostali prisutni putem e-maila i osobno u Upravi Grada Daruvara: Vanda Cegledi, Olga 

Šimon-Danek, Ratko Vuković, (Gradska uprava)  

 

Voditelica zapisnika: Olga Šimon-Danek 

 

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

e-maila i telefonom sukladno pisanim uputama Ministarstva uprave. Nakon što je predsjednik 

utvrdio da je na sjednici prisutno 16 članova Gradskog vijeća, te da postoji kvorum, otvara se 

rad sjednice te predlaže usvajanje Dnevnog reda kao u pozivu. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća poziva vijećnike na glasanje o usvajanju dnevnog reda. 

Predsjednik utvrđuje da je od 16 prisutnih vijećnica/ka jednoglasno prihvaćen i usvojen 

Dnevni red. 

  

 Usvojen je sljedeći: 

 

D N E V N I  R E D 

 

1./ Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 



 2./ Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za provođenje postupka Javne nabave za 

opremanje dograđenog jasličkog i vrtićkog dijela Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar        

 3./ Prijedlog Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora  dugogodišnjim zakupnicima  

         - prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u Daruvaru, Trg k. Tomislava 21,  

           dugogodišnjem zakupniku Zlatku Čunčić, vlasniku TO „TEHNO-SHOP“ iz Daruvara; 

         - prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u Daruvaru, S. Radića 7,  

            dugogodišnjem zakupniku Batinjani Beton j. d.o.o. iz Batinjana 129, Đulovac 

  4./ Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji Termalnom vodenom parku   

       „Aquae Balissae“ d. o. o. Daruvar 

  5./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne  

       usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

  6./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne  

       usluge parkiranja na području Grada Daruvara 

  7./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne  

       usluge javnih tržnica na malo 

8./   Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne  

       usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Daruvara 

9./  Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

       području Grada Daruvara  
 

Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća zamolio je online prisutne vijećnike putem e-

maila i telefona da priostupe glasovanju po pojedinim točkama Dnevnog reda. 

Nakon prikupljenih rezultata glasovanja, utvrđuje se da su sve točke Dnevnog reda 

usvojene 

 

 

AD/1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 
 

 Usvojena s 15 glasova za, 1 suzdržan (Miran Husak), te je većinom glasova svih 

vijećnika donijeta sljedeća 

 

ODLUKA 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom 

 

AD/2. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za provođenje postupka Javne nabave 

za opremanje dograđenog jasličkog i vrtićkog dijela Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ 

Daruvar        

   

Usvojena s  13 glasova za, 3 glasa suzdržana (Miran Husak, Marijan Fila i Diana 

Takač) te je većinom glasova svih vijećnika donijeta sljedeća 

 

ODLUKA 

o prethodnoj suglasnosti za provođenje postupka Javne nabave za opremanje dograđenog 

jasličkog i vrtićkog dijela Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar        

  

 

AD/3. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora  dugogodišnjim zakupnicima  

         - prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u Daruvaru, Trg k.    

           Tomislava 21,  

           dugogodišnjem zakupniku Zlatku Čunčić, vlasniku TO „TEHNO-SHOP“ iz  



            Daruvara; 

         - prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u Daruvaru, S. Radića 7,  

            dugogodišnjem zakupniku Batinjani Beton j. d.o.o. iz Batinjana 129, Đulovac 

 

 

Usvojena s 12 glasova za, 2 protiv (M. Fila i D. Takač), 2 suzdržana (M. Husak i 

Sabina Bis) )te je većinom glasova svih vijećnika donijeta sljedeća 

 

 

ODLUKA 

o kupoprodaji poslovnih prostora  dugogodišnjim zakupnicima  

         - prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u Daruvaru, Trg k. Tomislava 21,  

           dugogodišnjem zakupniku Zlatku Čunčić, vlasniku TO „TEHNO-SHOP“ iz Daruvara; 

         - prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u Daruvaru, S. Radića 7,  

            dugogodišnjem zakupniku Batinjani Beton j. d.o.o. iz Batinjana 129, Đulovac 

 

 

AD/4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji Termalnom vodenom  

           parku   

       „Aquae Balissae“ d. o. o. Daruvar 

 

Usvojena je jednoglasno sa 16 glasova te je donijeta sljedeća  

 

 

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji Termalnom vodenom parku 

„Aquae Balissae“ d. o. o. Daruvar 

 

 

AD/5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

           komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

Usvojena je jednoglasno sa 16 glasova te je donijeta sljedeća  

 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne        usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

 

AD/6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

            komunalne  usluge parkiranja na području Grada Daruvara 

 

Usvojena je jednoglasno sa 16 glasova te je donijeta sljedeća  

 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne  usluge parkiranja na području Grada Daruvara 

 



 

AD/7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

           komunalne usluge javnih tržnica na malo 

 

Usvojena je jednoglasno sa 16 glasova te je donijeta sljedeća  

 

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge javnih tržnica na malo 

 

 

 AD/8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

                       komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada 

                       Daruvara 

 

Usvojena je jednoglasno sa 16 glasova te je donijeta sljedeća  

 

   

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Daruvara 

 

 

AD/9. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim  

           djelatnostima na području Grada Daruvara  

 

Usvojena je jednoglasno sa 16 glasova te je donijeta sljedeća  

 

 

ODLUKA 

o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Daruvara 

 

  

Sjednica završena u 13,30 sati. 

 

 

 

          Voditeljica zapisnika                                             Predsjednik 

                  

    Olga Šimon-Danek, mag. iur.                              Stjepan Trkač, dipl. ing. stroj.  

          


