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 Temeljem članka 15. i 42. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik 

Grada Daruvara" broj 1/21), po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada 

Daruvara i prijedlogu gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara na 

svojoj 33. sjednici, održanoj 19. ožujka 2021. g. donijelo je 

 

 

 

O D L U K U 

o dodjeli  javnih priznanja Grada Daruvara za 2020. g. 

 povodom "Dana Grada Daruvara"   

 

I. 

 

 Počasnom građankom Grada Daruvara proglašava se 

 

 SLAVKA PAVIĆ 

 

 za dugogodišnju suradnju s Gradom Daruvarom na području kulture i darovanje dijela 

zbirke  iz ostavštine Milana Pavića. 

 

 Počasnoj građanki Grada Daruvara dodjeljuje se posebna Povelja Grada i ključevi 

Grada. 

 

II. 

 

 "Posmrtno priznanje" Grada Daruvara dobivaju 

 

DAMIR BARBERIĆ 

počasni građanin Grada Daruvara 

  

– za iznimne zasluge u obrani područja Daruvara tijekom Domovinskog rata na dužnosti 

Zapovjednika Policijske postaje Daruvar. 

 

 

 

 

 

 



    MIROSLAV ŽUGER 

 

 za iznimne zasluge u obrani područja Daruvar tijekom Domovinskog rata obavljajući 

uspješno najzahtijevnije poslove pirotehničara Zapovjednika inženjerskog voda, pripadnika 52. 

Samostalnog bataljuna. 
  

 

JAROSLAV ROLINC  

 

  dugogodišnji liječnik specijalist ginekologije, balneolog i ravnatelj Kupališnog 

lječilišta Daruvar i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“, 

suosnivač  odjela  za provođenje suvremene fizikalne medicine i rehabilitacije i autor  stručnih 

radova o balneološkim vrijednostima Daruvarskih toplica. 

 

 

      III. 

 

 Javno priznanje  "Grb Grada Daruvara, nagrada za životno djelo" dobiva 

 

JOSIP PREVIĆ 

 

 za najbolje nagrađenog profesora fizike u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu, izabran 

na natječaju INE, za izniman doprinos u popularizaciji fizike među učenicima, aktivno 

djelovanje i utjecaj na području tehničkih znanosti te aktivno unaprijeđenje znanstvenog, 

društvenog i sportskog života građana Grada Daruvara. 
  

IV. 

 

 Kolektivna priznanja Grada Daruvara ne  dodjeljuju se za 2020. godinu. 

 
           

Nagradu "Pojedinačno priznanje" dobiva 

 

NENAD PETER 

 

 za dugogodišnje volontiranje u  manifestacijama Grada Daruvara, svojim  kuharskim i 

glazbenim umijećem. 

 

NEDJELJKO PAJTAK 

 

 za dugogodišnje promoviranje kulture na području Grada Daruvara organizacijom 

brojnih kazališnih predstava, koncerata i drugih umjetničkih sadržaja te prikazivanjem 

aktualnih svjetskih filmskih naslova. 

                         

BRANKO KOVAČIĆ 

 

 za dugogodišnje aktivno djelovanje u političkom i društvenom životu Grada Daruvara, 

afirmaciji multietičnosti kroz suradnju s Gradom Daruvarom, volonterski rad u Vijeću srpske 

nacionalne manjine, dugogodišnji aktivan doprinos u radu Gradskog vijeća Grada Daruvara, 

dugogodišnji rad u struci i edukaciji poljoprivrednika. 

 



VLADO BARTOŠ 

 

  za iznimne liječničke zasluge u dugogodišnjem aktivnom radu u djelatnosti zdravstva 

na području Grada Daruvara. 

V. 

 

 Nagradu "Plaketa Grada Daruvara" dobiva 

 

ZDENKO BRANDJES 

 

 za izniman doprinos i zasluge u aktivnom djelovanju i tehničkom unaprijeđenju na   

području dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva. 

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DARUVAR 

 

 za izniman doprinos i zasluge u aktivnom djelovanju u području vatrogastva i doprinos 

u Domovinskom ratu pripadnika Zbora narodne garde, Hrvatske vojske te kroz zaštitu i 

spašavanje ljudi i materijalnih dobara u sklopu vatrogasnog voda kao specijalizirane postrojbe 

pri Stožeru civilne zaštite Daruvar. 

 

MIRA JEŽINAC 

 

 za izniman doprinos i zasluge u volonterskom radu, u pružanju humanitarne pomoći 

potrebitima, dijeljenja hrane, odjeće, odvođenja nemoćnih liječniku i udomljavanja.  

 

Dobrovoljni davatelji krvi za najmanje 75 davanja: 

 

     - DAMIR BOKUN  

 - PETAR ČMRLEC  

 - VLATKO MATOK 

 - ŽELJKO PODSEDNIK 

 - IVICA SANIĆ 

 

VI. 

 

 Javna priznanja Grada Daruvara dodijelit će se i uručiti nagrađenima po pozivu 

gradonačelnika Grada Daruvara na svečanu dodjelu, u skladu s izbornom godinom provođenja 

lokalnih izbora i odredbama Statuta Grada Daruvara. 

 

VII. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Daruvara.  

  

                       Predsjednik 

                                                                                      Gradskog vijeća 

 

                                                                                         Stjepan Trkač, dipl. ing. stroj. 
    

   


