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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
MANDATNO POVJERENSTVO

KLASA: 021-01/18-01/02
URBROJ: 2111/01-01-20-10
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.

Na temelju članka 55. Statuta Grada
Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj
1/13, 2/18 i 3/18) i članka 55. stavka 1. alineje 2.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/15, 2/18 i
3/18), u svezi Ostavke Lidije Dujmenović na dužnost
zamjenice vijećnika Gradskog vijeća Grada
Daruvara, podnijete 13. siječnja 2020. g., te članka
81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (NN broj
144/12, 121/16 i 98/19), Mandatno povjerenstvo
podnosi Gradskom vijeću Grada Daruvara sljedeće
IZVJEŠĆE
Mandatno povjerenstvo na svojoj 10. sjednici
održanoj dana 02. ožujka 2020. g. izvršilo je uvid u
pisanu i ovjerenu Ostavku Lidije Dujmenović na
dužnost zamjenice vijećnika u Gradskom vijeću
Grada Daruvara, izabranu u vijeće kao zamjenicu
vijećnika u mirovanju (Vladimira Bilek), s
kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste je
Vladimir Bilek. Lidija Dujmenović podnijela je iz
osobnih razloga dana 13. siječnja 2020. g. ostavku na
dužnost u predstavničkom tijelu Grada Daruvara.
Utvrđeno je nadalje da je Zlatko Getliher sljedeći
raspoloživi kandidat na listi grupe birača, koji je
dana 27. veljače 2020. g. podnio pisanu Izjavu o
prihvaćanju dužnosti zamjenika vijećnika.
Shodno utvrđenim novim činjenicama i
uvodno navedenim zakonskim propisima, Zlatko
Getliher je zamjenik vijećnika za Vladimira Bileka,
dok mu je mandat u mirovanju radi obnašanja
nespojive dužnosti.

2020.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Daruvara".
Predsjednica
Mandatno povjerenstva
Ivana Kljajić Marović
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/13-01/01
URBROJ: 2111/01-01-20-6
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 –
ispravak, 123/17 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon),
po prijedlogu Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Grada Daruvara i gradonačelnika Grada Daruvara,
Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 02. ožujka 2020. godine donosi
ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA DARUVARA

Članak 1.
U Statutu Grada Daruvara („Službeni glasnik
Grada Daruvara“, broj 1/13, 2/18 i 3/18),
iz članka 33. stavaka 4., 5. i 6. i članka 44. briše se
riječ „središnje“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
U članak 60. dodaje se novi stavak 3. i glasi:
„Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i
pravilno obavljanje povjerenih poslova državne
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni
nadzor u odgovarajućem upravnom području.“
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Članak 3.
U članku 70. mijenjaju se stavci 4. i 5. te
glase:
„Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene
nedostatke, gradonačelnik je dužan bez odgode o
tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u
čijem je djelokrugu opći akt.
Nadležno tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt u roku 8 dana od zaprimanja
ocijenit će osnovanost odluke gradonačelnika o
obustavi od primjene općeg akta.“
Članak 4.
U članku 71. stavci 2., 4. i 5. mijenjaju se i
glase:
St. 2.) Nadzor zakonitosti pojedinačnih
neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu
donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju
nadležna tijela državne uprave sukladno posebnom
zakonu.
St. 4.) Nadzor nad zakonitosti općih akata
koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko
vijeće obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem
je djelokrugu opći akt, sukladno posebnom zakonu.
St. 5.) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je
dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći
akt(u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt,
zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na
postupak donošenja općeg akta propisan statutom i
poslovnikom, u roku 15 dana od dana donošenja
općeg akta.
Članak 5.
Članak 72. mijenja se i glasi:
„Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni
da su odredbe općeg akta Grada Daruvara u
suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u
postupku donošenja općeg akta počinjene
nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Gradskom

2020.

vijeću da u roku 15 dana od dana primitka upute
otkloni uočene nedostatke.
Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi
nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene
nedostatke u roku iz stavka 1. ovog članka, nadležno
tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od
primjene općeg akta ili pojedinih odedaba općeg akta
(u daljnjem tekstu: odluka o obustavi) koja mora biti
obrazložena.
Odluku o obustavi nadležno tijelo državne
uprave je dužno donijeti u roku od 60 dana od isteka
roka iz stavka 1. ovoga članka.
Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode
predsjedniku Gradskog vijeća Grada Daruvara koje
je donijelo opći akt.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u
Službenom glasniku Grada Daruvara.“
Članak 6.
Dodaje se članak 72.a i glasi:
„Postupajući po odluci gradonačelnika o
obustavi općeg akta, u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave u
čijem djelokrugu je obustavljeni opći akt donijet će:
1. odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o
obustavi, ako odluku ocijeni osnovanom;
2. odluku o ukidanju odluke gradonačelnika o
obustavi, ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka
dostavljaju se bez odgode tijelu koje je
donijelo opći akt, odnosno predsjedniku
Gradskog vijeća ili gradonačelniku te tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka
obvezno se objavljuju u „Službenom
glasniku Grada Daruvara“.
Članak 7.
Dodaje se članak 72.b i glasi:
„Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz
članaka 79., 80. i 80.a Zakona sva tijela državne
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uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog
posebnim zakonom mogu neposredno provoditi
nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom
djelokrugu donosi Gradsko vijeće Grada Daruvara i
donijeti odluku o obustavi.
Odluka o obustavi iz stavka 1. ovog članka
dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog
vijeća Grada Daruvara koje je donijelo opći akt,
gradonačelniku te tijelu nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u
„Službenom glasniku Grada Daruvara“.
Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz
stavka 1. ovog članka nadležno tijelo državne
uprave može provesti u svakom trenutku po
stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine
odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom
ili zakonom.“
Članak 8.

2020.

„Kad tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
obustavi od primjene statut Grada Daruvara ili
pojedine odredbe Statuta, odnosno kad potvrdi
odluku gradonačelnika o obustavi od primjene
Statuta Grada Daruvara ili pojedinih odredbi Statuta,
predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da
pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta
Grada Daruvara s Ustavom i zakonom pred
Ustavnim sudom Republike Hrvatske.“
Članak 10.
U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vlada Republike Hrvatske, po prijedlogu
nadležnog tijela državne uprave, pokrenut će
postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i
zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za
pokretanjem postupka.“

Dodaje se članak 72.c i glasi:
Članak 11.
„ Kada nadležno tijelo državne uprave donese
odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke
gradonačelnika o obustavi, podnijet će Visokom
upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za
ocjenu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od
donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o
potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi.
O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti
općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit
će bez odgode predjednika Gradskog vijeća Grada
Daruvara koje je donijelo obustavljeni opći akt,
gradonačelnika te tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako nadležno tijelo državne uprave ne
podnese Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u
roku iz stavka 1. ovoga članka, obustava od primjene
općeg akta prestaje istekom tog roka.“
Članak 9.
Dodaje se članak 72.d i glasi:

U članku 77. mijenjaju se stavci 1. i 3. te
glase:
„St. 1.) Za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada Daruvara, utvrđenih
zakonom i ovim Statutom te obavljanje povjerenih
poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela
Grada.
St. 3.) U obavljanju povjerenih poslova
državne uprave upravna tijela Grada Daruvara imaju
ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno
zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“
Članak 12.
Dodaje se članak 80.a i glasi:
„Upravna tijela odnosno upravni odjeli Grada
Daruvara u obavljanju povjerenih poslova državne
uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom
stupnju.
Protiv pojedinačnih akata koje donose
upravna tijela/upravni odjeli Grada Daruvara u
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obavljanju povjerenih poslova državne uprave može
se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u
skladu s posebnim zakononom kojim se uređuje
pojedino upravno područje.
Odredbe ovog članka odnose se i na
pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je
odlukom Gradskog vijeća Grada Daruvara, u skladu
sa zakonom, povjereno obavljanje javne ovlasti u
poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada
Daruvara.“
Članak 13.
U članku 95. u stavku 2. riječ „prenijete“
zamjenjuje se rječju „povjerene“.

Članak 14.
Članak 117. briše se.
Članak 15.
Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama
Statuta Grada Daruvara stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/14-01/51
URBROJ: 2111/01-01-20-15
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 –
ispravak, 123/17 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon),
po prijedlogu Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Grada Daruvara i gradonačelnika Grada Daruvara,
Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 02. ožujka 2020. godine donosi

2020.

II. IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA DARUVARA
Članak 1.
U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada
Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj
6/15, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), u članku 4.
mijenja se stavak 1. i glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva
nadležno tijelo
za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave ili osoba
koju nadležno tijelo ovlasti.“
Članak 2.
Ova Odluka o II. Izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Daruvara
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Grada Daruvara“.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 013-01/13-01/3
URBROJ: 2111/01-01-20-3
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka 16. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst,
137/15 – ispravak, 123/17 I 98/19 – u daljnjem tekstu
Zakon), po prijedlogu Povjerenstva za Statut i
Poslovnik Grada Daruvara i gradonačelnika Grada
Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj
25. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2020. godine
donosi

ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PROVEDBI IZBORA
U MJESNIM ODBORIMA GRADA
DARUVARA
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2020.

Članak 1.
Članak 1.
U Odluci o provedbi izbora u mjesnim
odborima Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 5/13 i 1/14), dopunjuje se članak 40.
s novim stavkom 1. koji glasi:
„ Protiv rješenja Povjerenstva za statut i poslovnik
Gradskog vijeća Grada Daruvara podnositelj
prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima
pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.”
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Grada
Daruvara".
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 402-08/20-01/12
URBROJ: 2111/01-01-20-1
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka 10. stavka 3 Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe
i referenduma („Narodne novine“ broj29/19 i 98/19)
i članka 42. Statuta Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara", broj 1/13, 2/18 i 3/18 –
pročišćeni tekst), po prijedlogu gradonačelnika
Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na
svojoj 25. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka
i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara
za 2020. godinu

Ovom odlukom raspoređuju sesredstva za
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s
liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni
vijećnici) zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Daruvara (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za
2020. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada
Daruvara za 2020. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se
jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih
članova Gradskog vijeća prema konačnim
rezultatima.
Za
svakog
člana
Gradskog
vijeća
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci
pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova
Gradskog vijeća podzastupljenog spola.
Članak 3.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se
iznos sredstava od 3.500,00 kuna.
Za svakog člana Gradskog vijeća koji bi
pripadao podzastupljenom spolu utvrđuje se naknada
u iznosu od 350,00 kuna.
Članak 4.
Političkim
strankama
i
nezavisnim
vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću
raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada
Daruvara za 2020. godinu na način utvrđen u članku
2. ove Odluke u i , u iznosima kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
(2 vijećnice) 7.000,00
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
(1 vijećnik i 1 vijećnica) 7.000,00
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –
HSU
(2 vijećnika) 7.000,00
SOCIJADEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP
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(2 vijećnika i 1 vijećnica) 10.500,00
HRVATSKA
NARODNA
STRANKA–
LIBERALNI DEMOKRATI (1 vijećnik) 3.500,00
SAMOSTALNA
DEMOKRATSKA
SRPSKA
STRANKA
(1 vijećnica) 3.500,00
STRANKA
UMIROVLJENIKA
–
SU
(1 vijećnik) 3.500,00
NEZAVISNA VIJEĆNICA – SNJEŽANA SABO
3.500,00
NEZAVISNA VIJEĆNICA – SNJEŽANA HOPP
3.500,00
NEZAVISNI VIJEĆNIK
– ZLATKO
GETLIHER
3.500,00
NEZAVISNA VIJEĆNICA – DINKA KAVALIR
3.500,00
NEZAVISNI VIJEĆNIK
– MLADEN PREVIĆ
3.500,00
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – SABINA
BIS
(1 vijećnica) 3.500,00

2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 810-06/17-01/03
URBROJ: 2111/01-01-20-4
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka 21. stavka 1. i članka 24.
stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15
i 118/18) i članka 42. stavka 1. alineje 9. Statuta
Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara,
broj 1/13, 2/18 I 3/18), po prijedlogu gradonačelnika,
Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 25.
sjednici, održanoj dana 02. ožujka 2020. g. donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o II. izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera
civilne zaštite Grada Daruvara

Članak 3.

I.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju
se na račun političkih stranaka odnosno poseban
račun nezavisnih vijećnika/ca tromjesečno u
jednakim iznosima odnosno ako se početak ili
završetak mandata ne poklapaju s početkom ili
završetkom tromješečja, u tom tromjesečju isplaćuje
se iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Uodluci o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Grada Daruvara („Službeni glasnik
Grada Daruvara“, broj 8/17 i 7/19) u članku I. stavak
2. mijenja se i glasi:

Članak 4.

1.
Vanda Cegledi, načelnica, (Gradska
uprava Daruvar)
2. Zdenko Brandejs, zamjenik načelnika,
(Javna vatrogasna
postrojba Grada Daruvara)
3. Miroslav Pilat, član (Veterinarska stanica
Daruvar)
4. Boro Karačić, član, (Darkom Daruvar)
5.
Tihomir Ježinac, član, (Dom zdravlja
BBŽ – Ispostava Daruvar)
6.
Danko Balaško, član, (Elektra Križ,
Pogon Daruvar)
7. Dalibor Čajsa, član, (Policijska postaja
Daruvar)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje rada političkih stranaka i nazavisnih
članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj
5/16).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave
u „Službenom glasniku Grada
Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.

„U Stožer civilne zaštite Grada Daruvara
imenuju se sljedeće osobe:
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8.
Zvonko Kovačić, član, (Centar za
socijalnu skrb Daruvar)
9. Andrea Brletić, članica, (Gradsko društvo
Crvenog križa Daruvar)
10. Danko Stavinoha, član, (Ravnateljstvo
civilne zaštite Bjelovar)
11. Dalibor Pleskalt, član (Hrvatska gorska
služba spašavanja - Stanica Bjelovar).
II.
Sve ostale odredbe koje se ne mijenjaju ovom
Odlukom ostaju i dalje na snazi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, traje za vrijeme mandatnog razdoblja
imenovanja gradonačelnika Grada Daruvara, a
objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-07/20-01/01
URBROJ: 2111/01-01-20-1
Daruvar, 02. ožujka 2020. 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
5. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13, 2/18 i 3/18) i članka 2. stavka
1. i 2. i članka 12. stavka 3. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 4/12 i 1/13), u predmetu prodaje
nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara, po
prijedlogu gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko

2020.

vijeće Grada Daruvara na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 02. ožujka 2020. g. donijelo je
ODLUKU
I.
Grad Daruvar prodat će putem javnog
natječaja i to usmenim javnim nadmetanjem
poslovne zgrade i dvorište na nekretninama u svom
vlasništvu na lokaciji u Daruvaru, Petra Zrinskog:
kč. br. 2281/1, upisana u zk. ul. br. 3214 k.o.
Daruvar, ukupne površine 14406 m2, upisana kao pet
zgrada, trafostanica, dvor u Zrinskoj ul.,
kč. br. 2281/3, upisana u zk. ul. br. 3403 k.o.
Daruvar, ukupne površine 997 m2, upisana kao dvor,
kč. br. 2281/4, upisana u zk. ul. br. 3403 k.o.
Daruvar, ukupne površine 2583 m2, upisana kao
dvorište Petra Zrinskog.
Sve tri nekretnine prodaju se zajedno kao
jedna cjelina odnosno ponuda mora obuhvatiti sve tri
nekretnine.
Početna kupoprodajna cijena za sve tri
nekretnine (zemljište i objekti) iznosi 1.496.369,83
kuna
(slovima:
jedanmilijunčetrstodevedesetšesttisućatristošezdesetd
evet kuna i osamdesettri lipe).
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke prodat će
se najpovoljnijem ponuditelju koji ispuni sve uvjete
javnog natječaja i to usmenim javnim nadmetanjem.
Tržišna vrijednost nekretnina koje su predmet
prodaje procijenjene su prema Procjeni tržišne
vrijednosti nekretnina na lokaciji u Daruvaru,
oznaka: 5/20 od 17.02. 2020.g., izrađenoj od
„FEBUS“ d.o.o. Daruvar - stalni sudski vještak za
građevinsku struku Željko Petrović, dipl. ing. građ.
III.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je isplatu
kupoprodajne cijene izvršiti u pravilu odjednom, u
roku utvrđenom ugovorom.
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Iznimno, u slučajevima propisanim zakonom
i u ostalim posebno opravdanim slučajevima,
kupoprodajnu cijenu kupac može isplatiti i u
obrocima.
Sve troškove koji nastanu u svezi
kupoprodaje, troškove procjene zemljišta, troškove
objave javnog natječaja, troškove poreza na promet
nekretninama i troškove
zemljišno - knjižne
provedbe, snosit će kupac.
Uz ponudu se mora priložiti dokaz o uplati
jamčevine u visini 10 % od početne cijene
nekretnina. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun
Grada Daruvara broj HR6023400091806700003,
model 68, šifra 7706 – OIB.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Daruvara
da temeljem ove Odluke raspiše i objavi javni
natječaj za prodaju nekretnina iz točke I., pod
uvjetima navedenim u točki I. i II., imenuje
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, donese
odluku o najpovoljnijoj ponudi i sklopi ugovor s
odabranim ponuditeljem.
Na temelju uvodno citiranih odredbi Odluke
o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Daruvara, natječaj
će se provesti usmenim javnim nadmetanjem,
sukladno članku 15. iste Odluke.
V.
Gradsko vijeće Grada Daruvara pridržava
pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu
ponudu kao i da odustane od prodaje nekretnine koja
je predmet ove Odluke, prije okončanja javnog
natječaja.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Daruvara".
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.

2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-02/20-01/02
URBROJ: 2111/01-01-20-1
Daruvar, Daruvar, 02. ožujka 2020. g.

Na temelju članka članka 42. stavka 1. alineje
3. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara, broj 1/13, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), u
svezi članka 14. Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir
Nazor“ Daruvar, po zahtjevu Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar i
prijedlogu gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada
Daruvara na svojoj 25. sjednici, održanoj 02. ožujka
2020. g. donijelo je sljedeću
ODLUKU
o prethodnoj suglasnosti Dječjem vrtiću Vladimir
Nazor Daruvar
na prodaju nekretnine kč. br. 930 k. o. Daruvar
I.
Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar
daje se prethodna suglasnost za prodaju nekretnine u
njihovom vlasništvu 1/1 dijela i to kč. br. 930,
upisana u z. k. ul. br. 3537 k. o. Daruvar, dvor i
zgrada u ul. J. Jelačića, površine 1219 m2.
II.
Nekretninu iz točke I. ove Odluke vlasnik
kao ustanova u vlasništvu Grada Daruvara mora
prodati temeljem provedenog postupka javnog
natječaja, a početna kupoprodajna cijena ne smije biti
manja od procijenjene tržišne vrijednosti, sukladno
pisanoj procjeni ovlaštenog sudskog vještaka
građevinske struke.

28
Službeni glasnik Grada Daruvara

Broj 2

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-02/20-01/02
URBROJ: 2111/01-01-20-2
Daruvar, Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka članka 42. stavka 1. alineje
3. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara, broj 1/13, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), u
svezi članka 14. Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir
Nazor“ Daruvar, po zahtjevu Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar i
prijedlogu gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada
Daruvara na svojoj 25. sjednici, održanoj 02. ožujka
2020. g. donijelo je sljedeću
ODLUKU
o prethodnoj suglasnosti Dječjem vrtiću Vladimir
Nazor Daruvar
na prodaju nekretnine kč. br. 931/2 k. o. Daruvar
I.
Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar
daje se prethodna suglasnost za prodaju nekretnine u
njihovom vlasništvu 1/1 dijela i to kč. br. 931/2,
upisana u z. k. ul. br. 3537 k. o. Daruvar, dvor u ul.
Svačićevoj, površine 169 m².
II.
Nekretninu iz točke I. ove Odluke vlasnik
kao ustanova u vlasništvu Grada Daruvara mora
prodati
temeljem
provedenog

2020.

posebnog/pojedinačnog postupka javnog natječaja, a
početna kupoprodajna cijena ne smije biti manja od
procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine u iznosu
od 16.000,00 kuna (šesnaesttisuća kuna), oznaka
elaborata 1/20, izrađen od Febus d. o. o. Daruvar.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2111/01-01-20-3
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju članka
55. Statuta Grada
Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj
1/13, 2/18 i 3/18- pročišćeni tekst) i članka 5. stavka
5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Daruvara
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/15, 2/18 i
3/18- pročišćeni tekst ), Gradsko vijeće Grada
Daruvara na svojoj 25. sjednici održanoj 02. ožujka
2020. g. donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Zapisnika s 23. sjednice
Gradskog vijeća Grada Daruvara
I.
Usvaja se Zapisnik s 23. sjednice Gradskog
vijeća Grada Daruvara održane 27. studenog 2019. g.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2111/01-01-20-3/1
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.

2020.

ODLUKU
o osiguranju sredstava Pučkom otvorenom
učilištu Daruvar
za investicijski program : Projektiranje scenske
tehnike pozornice
I.

Na temelju članka
55. Statuta Grada
Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj
1/13, 2/18 i 3/18- pročišćeni tekst) i članka 5. stavka
5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Daruvara
("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/15, 2/18 i
3/18- pročišćeni tekst ), Gradsko vijeće Grada
Daruvara na svojoj 25. sjednici održanoj 02 ožujka
2020. g. donijelo je sljedeći

U svezi Ugovora br. 14-0350-20 o korištenju
sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
Grad Daruvar će Pučkom otvorenom učilištu
Daruvar osigurati sredstva u iznosu od 150.000,00 kn
za investicijski program: Projektiranje scenske
tehnike pozornice.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Zapisnika s 24. sjednice
Gradskog vijeća Grada Daruvara

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

I.
Usvaja se Zapisnik s 24. sjednice Gradskog
vijeća Grada Daruvara održane 23. prosinca 2019. g.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, dipl. ing. Stroj.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/20-01/13
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-1
Daruvar, 19. veljače 2020. god.
Na temelju članka 66. stavka 1. alineje 4. i
18. Statuta Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada
Daruvara“, broj 1/13, 2/128 i 3/18 – pročišćeni tekst)
gradonačelnik Grada Daruvara donio je slijedeću

II.

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

KLASA: 372-03/20-01/03
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-3
Daruvar, 11. veljače 2020. 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
10. veljače 2020. g., a po raspisanom Javnom
natječaju, KLASA: 372-03/20-01/03, URBROJ:
2111/01-02-02/1-20-1 od 22. siječnja 2020. g.,
donosim sljedeću
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ODLUKU
I.
Poslovni prostor u „Poduzetničkoj zoni –
Dalit“ u Daruvaru, Stjepana Radića 46, koji se nalazi
na I. katu poslovne zgrade sagrađene na kč. br.
2283/2 k.o. Daruvar, ukupne površine 1940,50 m2, a
koji se sastoji od prve prostorije – ured (12,50 m2),
druge prostorije – proizvodni dio (1901 m2) i
sanitarnog čvora (27 m2) daje se u zakup na
određeno vrijeme do deset godina, tvrtki VESNA
TEKSTILNA INDUSTRIJA d.o.o., Matije Gupca
12, Daruvar, OIB: 31352432777 za obavljanje
proizvodne djelatnosti.
Mjesečna zakupnina za predmetni poslovni
prostor iznosi 2.450,00 kuna s PDV- om (slovima:
dvijetisućečetrstopedeset kuna).
II.
S odabranim zakupnikom sklopit će se
ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkoj
zoni - Dalit, kojim će se pobliže regulirati
međusobna prava, obveze i odgovornosti obje
ugovorne strane.

2020.

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
zakup građevinskog zemljišta i objekata u
Poduzetničkoj zoni – Zapad II, sa sjednice održane
dana 31. siječnja 2020. g., a po raspisanom Javnom
natječaju, KLASA: 372-03/20-01/02, URBROJ:
2111/01-02-02/1-20-1 od 15. siječnja 2020. g.,
donosim sljedeću
ODLUKU
I.
Poslovni prostor u „Poduzetničkoj zoni –
Zapad II“ u Daruvaru, Petra Zrinskog 26, koji se
nalazi u prizemlju poslovne zgrade sagrađene na kč.
br. 1826/6 k.o. Daruvar, koji se sastoji od dvije
prostorije ukupne površine 150,42 m2 (prostorija br.
3 površine 75,21 m2 i prostorija br. 4 površine 75,21
m2) daje se u zakup na određeno vrijeme do deset
godina, tvrtki ŽDRAL KOMERC d.o.o., Stjepana
Radića 14, Daruvar, OIB: 71256018579 za
obavljanje proizvodne djelatnosti.
Mjesečna zakupnina za predmetni poslovni
prostor iznosi 188,03 kuna s PDV- om (slovima:
stoosamdesetosam kuna i tri lipe).

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

KLASA: 372-03/20-01/02
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-3
Daruvar, 10. veljače 2020. g.
Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima,
cijeni i postupku zakupa građevinskog zemljišta i
objekata u Poduzetničkoj zoni – „Zapad II“
(„Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 12/19) i

S odabranim zakupnikom sklopit će se
ugovor o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkoj
zoni – Zapad II, 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.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/20-01/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-1
Daruvar, 03. ožujka 2020. g.
Na temelju članka 66. stavka 1.
alineje 18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara", broj 1/13, 2/18, 3/18 pročišćeni tekst), u svezi Statuta Dječjeg vrtića
„Vladimir Nazor“ Daruvar, po zahtjevu Dječjeg
vrtića „V. Nazor“ Daruvar, Upravnog vijeća,
KLASA: 601-12/20-01/03; URBROJ: 2111-32-2001 od 24. veljače 2020. g., gradonačelnik Grada
Daruvara donosi sljedeću

2020.

Na temelju članka 66. stavka 1.
alineje 18. Statuta Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara", broj 1/13, 2/18, 3/18 pročišćeni tekst), u svezi Statuta Dječjeg vrtića
„Vladimir Nazor“ Daruvar, po zahtjevu Dječjeg
vrtića „V. Nazor“ Daruvar, KLASA: 601-12/2001/01; URBROJ: 2111-32-20-01 od 24. veljače
2020. g., gradonačelnik Grada Daruvara donosi
sljedeću

ODLUKU
I.

ODLUKU

Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar
(u daljnjem tekstu: Vrtić) daje se prethodna
suglasnost na davanje u zakup prostora Vrtića
LOGOS-LOGOPEDSKOM CENTRU, obrtu za
terapiju govora, Lj. Gaja 10, Bjelovar.

I.

II.

Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar
(u daljnjem tekstu: Vrtić) daje se prethodna
suglasnost na donošenje Odluke o oslobađanju od
plaćanja smještaja u vrtiću za dijete Una Dimitra
Bedi.
II.
Razliku prihoda koja će nastati uslijed
oslobađanja plaćanja smještaja za dijete
imenovano u točki I. ove Odluke, snosit će Grad
Daruvar.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 012-04/20-02/01
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-1
Daruvar, 03. ožujka 2020. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/20-02/08
URBROJ: 2111/01-02-02/1-20-2
Daruvar, 02. ožujka 2020. g.
Na temelju čl. 66. st. 1. alineje 7. Statuta Grada
Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara, broj 1/13
1/18 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), rješavajući po
zahtjevu Savete Janković, Vrbovačka cesta 80,
Daruvar, gradonačelnik Grada Daruvara donosi
ODLUKU
I.
SAVETA JANKOVIĆ (OIB: 28969461685)
iz Vrbovca, Vrbovačka cesta 80, Daruvar priznaje se
pravo na jednokratnu pomoć za osnovne životne
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potrebe u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću
kuna).
II.
Iznos iz točke 1. ove izreke isplatit će Upravni
odjel za financije i proračun Grada Daruvara iz
sredstava Proračuna Grada Daruvara s pozicije 268 na
račun
podnositeljice
zahtjeva,
HR9823900013290703222 kod Hrvatske poštanske
banke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Daruvara“.
Gradonačelnik
Damir Lneniček, univ. spec. oec.

2020.
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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 2020. 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.

