
 

 

         

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

        Gradsko vijeće  

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara, sazvane po hitnom postupku, održane 

05. listopada 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, Marijan Fila, Sabina Bis, Igor Jareš, Diana Takač  i Dinka Kavalir  

 

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

Nikolina Glodić, Zlatko Getliher, Emina Šimek-Kovačić, Miran Husak i Snježana Sabo  

 

 Ostali prisutni putem e-maila i osobno u Upravi Grada Daruvara: Olga Šimon-Danek, 

Anita Idžanović, (Gradska uprava)  

 

Voditeljica zapisnika: Anita Idžanović  

 

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 svih 18 članova Gradskog vijeća, te da postoji kvorum, 

otvara se rad sjednice, obrazlaže se da je sjednica sazvana po hitnom postupku što dozvoljava 

Poslovnik o radu Gradskog vijeća te predlaže Dnevni red kao u pozivu.  

Predsjednik Gradskog vijeća napominje da je dana, 05. listopada s početkom u 07,45h 

održana sjednica Povjerenstva za financije i proračun te da je za donošenje Polugodišnjeg 

Izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020. g., dva člana glasalo 

za (Emina Šimek – Kovačić i Snježana Hopp) te jedan protiv (Marijan Fila).  

 

Predsjednik utvrđuje da na prijedlog Dnevnog reda nije bilo primjedbi i jednoglasno je  

usvojen sljedeći: 

 

D N E V N I  R E D 

 

1./ Usvajanje zapisnika s 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara 



- prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika s 28. sjednice od 01. 07. 2020. g. 

 - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 29. sjednice od 22. 07. 2020. g. 

2./ Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od           

01. 01. do 30. 06. 2020. g.  

3./ Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 0. 2020. g.  

 4./ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg vrtića 

„Vladimir Nazor“ Daruvar  

 5./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg 

vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar  

6./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ 

Daruvar za otvaranje nove odgojno obrazovne skupine jasličke dobi  

  7./ Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na projekt koji se aplicira na mjeru 

3.1.1. LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama 

i/ili teškoćama u razvoju“ 

8./   Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Grada Daruvara  

  

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća zamolio je sve on-line prisutne vijećnike 

putem e-maila i telefona da pristupe glasovanju po pojedinim točkama Dnevnog reda. 

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

usvojene kako slijedi.  

 

   

AD/1. Usvajanje zapisnika s 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara 

- prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika s 28. sjednice od 01. 07. 2020. g. 

 - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 29. sjednice od 22. 07. 2020. g. 

 

 Zapisnici su usvojeni sa 17 glasova za, 1 suzdržan (Branko Kovačić), te je većinom 

glasova svih vijećnika donijet sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Zapisnika s 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/2. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za 

razdoblje od  01. 01. do 30. 06. 2020. g.  

 

Usvojen s 14 glasova za, 1 glas suzdržan (Branko Kovačić) i 3 glasa protiv (Igor Jareš, 

Marijan Fila i Diana Takač) te je većinom glasova svih vijećnika donijet sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Prima se na znanje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 01. 

01. do 30. 06. 2020. g. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 



AD/3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2020. g.  

 

Usvojeno jednoglasno te se donosi slijedeći  

 

ZAKLJUČAK 

Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 

2020. g.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg 

vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar  

 

Usvojena je jednoglasno sa 18 glasova te je donijeta sljedeća  

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti za promjenu sjedišta/adrese Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ 

Daruvar. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/5.  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 

Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar 

 

Usvojena je jednoglasno sa 18 glasova te je donijeta sljedeća  

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir 

Nazor“ Daruvar. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

AD/6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Vladimir 

Nazor“ Daruvar za otvaranje nove odgojno obrazovne skupine jasličke dobi  

 

Usvojena je jednoglasno sa 18 glasova te je donijeta sljedeća  

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti za otvaranje nove odgojno obrazovne skupine jasličke dobi. 

 

 Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

  

 

 



AD/7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na projekt koji se aplicira na 

mjeru 3.1.1. LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim 

potrebama i/ili teškoćama u razvoju“ 

 

Usvojena je jednoglasno sa 18 glasova te je donijeta sljedeća  

 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na projekt koji se aplicira na mjeru 3.1.1 LAG-a „Izgradnja 

dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“. 

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

  

 

 

 AD/8. Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Grada 

Daruvara 

Usvojena je jednoglasno sa 18 glasova te je donijeta sljedeća  

 

ODLUKA 

O imenovanju mrtvozornika na području Grada Daruvara.  

 

Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

 

Sjednica završena u 13,43 sati. 

 

 

 

 

 

          Voditeljica zapisnika                                           Predsjednik 

                  

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

          


