
   

                                                                                                             

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR 
Gradsko vijeće 

 

 
 
    
   

Z A P I S N I K 
 

 s 5. sjednice Gradskog vijeća, održane 24. veljače 2022.  godine u Društveno 

kulturnom centru Daruvar (Hrvatskom domu), s početkom u 11,00 sati. 
 

PRISUTNI:  Ivor Kovačko, Marko Bogdan, Emina Šimek-Kovačić, Igor Jareš, 
  Tomislav Karaula, Nikolina Glodić, Nenad Peter, Zdenko Franekić, 

  Danijela Štefan, Dalibor Jareš, Antun Romozi, Ines Marijanović, 
  Tanja Herceg 
   

NEDOSTAJU: Saša Coufal, Snježana Sabo, (izostanak opravdali) 

   Snježana Hopp (izostanak nije opravdala) 
 

OSTALI PRISUTNI: Vanda Cegledi, Olga Šimon-Danek, 

             Milena Šimić, Danica Cetin Pajer (Gradska uprava Daruvar) 
              
   Fran Grgić (Gradski savjet mladih) 
 

             Predrag Uskoković (Daruvarski portfolio), Irena Ivanović 

                                   Lasta, Vlatka Babić (Radio Daruvar), Michael Palijan (Večernji 

   list), Sanja Klinac (Bjelovarski list), Dijana Puhalo (Moj portal) 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje na odazivu, utvrđuje  

da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova Gradskog vijeća za pravovaljano odlučivanje 

(od 16 članova prisutno je 13) i predlaže dopunu Dnevnog reda točkom 17. "Prijedlog Odluke 

o suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara na kupnju rabljenih vatrogasnih 

auto ljestvi". Dosadašnja točka 17. Pitanja i prijedlozi postaje točka 18. 
 

 Dopuna Dnevnog reda jednoglasno usvojena. 
 (Na sjednici prisutno 13 vijećnika) 
  

 

 
 



 Nakon toga jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

 1./  Aktualni sat, 
 2./ Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 

  Daruvara 
  – prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 4. sjednice 

  od 19.12.2021. g., 
 3./ Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih 
  odbora na području Grada Daruvara, 

 4./ Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Zavičajni 
  muzej Daruvar, 
 5./ Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog 
  plana uređenja Grada Daruvara, 

 6./ Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni i postupku provođenja 
  natječaja za zakup i prodaju građevinskog zemljišta i objekata 
  u "Poduzetničkoj zoni - Dalit", 
 7./ Prijedlog Odluke o koeficijentima za radna mjesta službenika 

  i namještenika u Upravi Grada Daruvara, 

 8./ Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom 
  natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
  Republike Hrvatske na području Grada Daruvara od 16.12.2021. g., 

 9./ Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije 
  za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

  Grada Daruvara, 
 10./ Prijedlog Odluke o poticanju poduzetništva na području Grada 
  Daruvara u 2022. g., 

 11./ Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o 

  stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od 
  požara za 2021. g., 
 12./ Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za 

  područje Grada Daruvara, 
 13./ Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu zakupa poslovnih 

  prostora u Digitalnom inovacijskom centru Daruvar, 
 14./ Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje građevina 

  za gospodarenje komunalnim otpadom - prijedlog Zaključka o 
  primanju na znanje, 
 15./ Izvješće Darkom d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2021. g. na 
  području Grada Daruvara - prijedlog Zaključka o primanju na 
  znanje, 

 16./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o imenovanju Gradskog 

  savjeta za uređenje prostora Grada Daruvara - stručni tim, 

 17./ Prijedlog Odluke o suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
  Grada Daruvara na kupnju rabljenih vatrogasnih auto ljestvi, 
 18./ Pitanja i prijedlozi. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

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



 AD/1. 
 

 Aktualni sat 
 

 Antun Romozi postavlja pitanje u svezi ceste koja od jezera izlazi na cestu Matije 

Gupca. Izlaz je uzak i nepregledan. Trebalo bi pronaći način da se taj izlaz malo proširi, te da 

se živica i čempresi koji su na privatnoj parceli uklone ili orežu kako bi preglednost bila bolja. 

Predlaže i da se istočno od ulaza u Gradsko groblje postave rukohvati kako bi se starijim 

osobama omogućilo lakše kretanje tim dijelom staze. 
 Danica Cetin Pajer odgovara da će se vidjeti na koji način se to može riješiti. 
 

 Tomislav Karaula napominje da se u zadnjih nekoliko sjednica konstantno ponavljaju 

pojmovi poput  turisti, turizam, turistička ponuda i tako dalje. Pružanje zadovoljstva kupcima 

za određeni profit osnovni je postulat Marketinga.  Slušajući o tome zapitao se o kojem mi 

turizmu ovdje govorimo. Ako smatramo da nam je ginko i Julijev park te Rimska park šuma 

bez atrakcija naša turistička ponuda,  tada možemo samo sanjati o turizmu i turistima. Ovo 

nije cinično ismijavanje svih onih koji se trude za turizam u gradu, ovo je samo pozitivna 

kritika i poziv koji glasi: “Daruvarčane i Daruvarčani, probudimo se." Moramo prepoznati 

potrebu turista, razviti ideju. Istražiti tržište, što drugi nude, tko je naša konkurencija, pronaći 

ideje te ih implementirati u naš grad. Promovirati ih i na kraju ostvariti razmjenu odnosno 

dobit. Grad koji leži na izvorima tople vode, grad koji odiše čistim zrakom, grad s bezbroj 

neotkrivenih ljepota, grad s radišnim ljudima i obrtnicima. To je grad kakvog trebamo 

prezentirati ka van. Tu je i turistička ponuda koju moramo obogatiti. Događanja, okupljanje 

obrtnika u zadrugu, aktivni turizam, planinarenje, biciklizam, glazbene večeri, književni klub, 

plesna škola, kušaonice, tradicionalne kuhinje i ostalo. Ne smijemo postati grad za „ jedan 

vikend “. Prije svega nužan promotivni video na stranim jezicima kojim ćemo moći uistinu 

prezentirati naš najljepši mali grad. Sve to su ideje kako poboljšati našu turističku ponudu. 

Stoga okupimo se oko istog stola. Stola ideja i argumentiranih kritika, stola prijedloga i 

pohvala. Njegujmo duh zajedništva.  Oslobodimo se ega i krenimo zajedno disati. Kada 

jednom stvorimo kritičnu masu koja razmišlja proaktivno i pozitivno tada imamo pozitivnu 

konkurenciju u kojoj svatko osjeća izazov da postigne još više i podigne ljestvicu onima koji 

tek dolaze. Probudimo uspavanog grofa Jankovića i krenimo djelovati. Moje pitanje 

gradonačelniku glasi: Kakav plan grad Daruvar i Turistička zajednica grada te koje ciljeve i 

rok imaju  za razvoj turističke ponude u gradu? 
 Danica Cetin Pajer naglašava da je ovo tema na kojoj se radi. Grad Daruvar ima 

potpisan ugovor o izradi akcijskog plana razvoja turizma. Nismo čekali nacionalnu strategiju 

niti strategiju BBŽ. I danas smo s tom tvrtkom imali sastanak, a nastavit ćemo ga poslije 

Vijeća. Poziva sve zainteresirane da se jave u Gradsku upravu ako žele aktivno sudjelovati u 

provedbi akcijskog plana.  
 

 Emina Šimek Kovačić postavlja pitanje da li se može postaviti više rasvjetnih tijela u 

Kranjčevićevoj ulici prema šetnici. Također smatra da bi se na šetnicama trebalo postaviti više 

koševa za smeće i kućne ljubimce. 

 Danica Cetin Pajer odgovara da će otići na teren i vidjeti kako se to može riješiti. Radi 

se na postavljanju više koševa uz šetnice. 
 

 Ines Marijanović traži da se riješi pitanje ulice Augusta Šenoe u kojoj je već sada 

veliki promet i kojom se jako brzo vozi. Izgradnjom novog trgovačkog centra to će biti još 

veći problem. Prilikom izgradnje treba voditi računa o tome da se izlaz iz tog centra na ulicu 

Augusta Šenoe riješi tako da bude siguran za promet. Ta ulica je jako uska i nije sigurna za 



tako veliki promet. Bilo bi dobro da se ona proširi. Treba riješiti i pješačke prijelaze i na neki 

način da se smanji brzina kretanja vozila. Isto to odnosi se i na izlaz na Jelačićevu ulicu gdje 

se također ne poštuje propisana brzina kretanja vozila. I tamo je problem pješački prijelaz koji 

nije siguran. Treba ga kvalitetno obilježiti i svakako kontrolirati brzinu kretanja vozila. Zna da 

to nisu gradske ceste, ali vjeruje da postoji način da se to riješi. 
 Danica Cetin Pajer odgovara da u ponedjeljak ima sastanak u Bjelovaru vezano za tu 

temu i da će se vidjeti što se može kroz projekt riješiti. 
 

 Zdenko Franekić postavlja pitanje u svezi početka financiranja mladih obitelji - kad se 

kreće s tim. U  ime Likovne grupe DA pita da li mogu dobiti sredstva za rad jer su im 

potrebna, a natječaj još nije gotov. 
 Olga Šimon-Danek odgovara da će vijećnik dobiti pisani odgovor. 
 

 Aktualni sat završen. 
 
 

 AD/2. 
 

 Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 
 Daruvara 

 – prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 4. sjednice 
               od 19.12.2021. g. 
 

 Nije bilo rasprave te je donijet sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća od 19.12.2021. g., usvojen je jednoglasno, 

bez primjedbi. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/3. 
 

 Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih 

 odbora na području Grada Daruvara 
 

 Olga Šimon-Danek obrazlaže da se danas treba donijeti ova Odluka zbog rokova za 

provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora. Našim Statutom su osnovani mjesni odbori i to 

njih 7: Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Daruvarski vinogradi, Vrbovac-Markovac, 

Ljudevit Selo i Lipovac Majur. Našom Odlukom propisan je postupak provođenja izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora. Predmetna odluka je temeljni akt za raspisivanje i provođenje 

izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. Nakon raspisivanja izbora izbori se moraju provesti 

najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, a ne smije proći manje 

od 30 dana. Za sve dodatne informacije i obrasce zainteresirani koji žele dati svoje kandidate 

u mjesne odbore mogu se obratiti u Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne poslove 

i društvene djelatnosti. 

 

 

 
 
 



 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Daruvara, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/4. 
 

 Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Zavičajni 
 muzej Daruvar 
 

 Obrazloženje je dala Olga Šimon-Danek. Naglasila je da su ispunjeni svi traženi uvjeti 

za osnivanje Zavičajnog muzeja koje je tražilo Ministarstvo. Nakon donošenja naše Odluke 

ide se na registraciju u Trgovački sud. 
 

 U raspravi su učestvovale Danijela Štefan, Olga Šimon-Danek i Vanda Cegledi. 
 

 Danijela Štefan postavlja pitanje u svezi napisa u lokalnom mediju u svezi v.d. 

ravnatelja Zavičajnog  muzeja. On je zaposlenik Gradskog muzeja Bjelovar pa se postavlja 

pitanje da li može biti u isto vrijeme i v.d. ravnatelja Zavičajnog muzeja Daruvar. U više 

navrata je od strane novinara tako nazvan, pa i od strane gđe Cegledi.  Zanima ju pravna 

regulativa ove priče. On je možda stavljen u nezgodan položaj. Možda se radi o proceduralnoj 

pogreški ili se možda radi o greški novinara koji su ga tako nazvali. 
 Olga Šimon-Danek odgovara da je naša odluka legitimna, sukladna zakonu. 

Privremeni ravnatelj se mora osnovati temeljem zakona, bez obzira što još uvijek ustanova 

nije osnovana i bez obzira da li je osoba zaposlena ili nije. On nije kod nas zaposlen, ali ima 

sve ovlasti i odgovornosti ravnatelja u ovom trenutku. 

 Vanda Cegledi pojašnjava da će se nakon osnivanja ustanove raspisati natječaj za 

ravnatelja. I njoj ova situacija nije bila logična, ali joj je objašnjeno da to tako mora biti. Ovo 

je sada na volonterskoj bazi. 
 

 Više nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o osnivanju javne ustanove Zavičajni muzej Daruvar, jednoglasno je 

usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/5. 
 

 Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog 
 plana uređenja Grada Daruvara 
 

 Dodatno obrazloženje dala je Danica Cetin Pajer. Obrazložila je da se u ove izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara ide na zahtjev poduzetnika. Pivovara 

Daruvar je tražila da se to napravi jer ide u proširenje proizvodnje, ali im je dvorište 

evidentirano kao mješovita namjena, a treba biti poduzetnička zona. Poliklinika Arcadia ima 

isto takav zahtjev. Imamo i zahtjev da se neke čestice prenamjene u građevinsko zemljište jer 



postoji veliki interes za gradnju kuća i stanova. Grad ove izmjene neće koštati ništa. Sve to 

ide na teret poduzetnika koji su to tražili. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Daruvara, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/6. 
 

 Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni i postupku provođenja 

 natječaja za zakup i prodaju građevinskog zemljišta i objekata 

 u "Poduzetničkoj zoni - Dalit" 
 

 Dodatno obrazloženje dala je Danica Cetin Pajer. Obrazložila je da je došlo do pravne 

zavrzlame, pa se to sada ispravlja. Ovdje su sada evidentirani i vlasnici nekretnina a ne samo 

zakupci. Komunalne naknade se svi oslobađaju u 100%-tnom iznosu prvih 5 godina za sve 

djelatnosti, a nakon toga iznosi 50% od iznosa utvrđenog rješenjem o komunalnoj naknadi. 

Grad Daruvar odriče se i 50% komunalnog doprinosa za sve poduzetnike koji grade u toj 

poduzetničkoj zoni. Svi poduzetnici oslobađaju se 100% utvrđene naknade za priključenje na 

sustav električne energije koji iznos se utvrđuje na bazi do najviše 500 Kw. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

  Odluka o uvjetima, cijeni i postupku provođenja natječaja za zakup i prodaju 

građevinskog zemljišta i objekata u "Poduzetničkoj zoni - Dalit", jednoglasno je 

usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/7. 
 

 Prijedlog Odluke o koeficijentima za radna mjesta službenika 
 i namještenika u Upravi Grada Daruvara 
 

 Dodatno obrazloženje dala je Olga Šimon-Danek. Naglasila je da se ova Odluka 

predlaže kako bi pojedini službenici mogli napredovati u službi i zbog toga što se već dugi niz 

godina nije mijenjao koeficijent. Grad ne smije imati namještenike koji imaju plaću manju od 

zakonskog minimuma. 
 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o koeficijentima za radna mjesta službenika i namještenika u Upravi 

Grada Daruvara, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 



 

 AD/8. 
 

 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na Javnom 
 natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
 Republike Hrvatske na području Grada Daruvara od 16.12.2021. g. 
 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Daruvara od 16.12.2021. g., jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/9 
 

 Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije 

 za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

 Grada Daruvara 
 
 Tomislav Karaula, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja izvještava da Ratko 

Vuković i Borivoj Vujić više ne rade u Gradskoj upravi te je potrebno imenovati nove članove 

Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Daruvara. 

Umjesto Ratka Vuković predlaže se Danica Cetin Pajer za predsjednicu Komisije, umjesto 

Borivoja Vujić Olga Šimon-Danek, a umjesto Olge Šimon Danek  na njeno prethodno mjesto 

predlaže se Ivana Milek-Husak. Emina Šimek Kovačić i Antun Romozi i dalje ostaju članovi 

Komisije. 
 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje natječaja 

za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Daruvara, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/10. 
 

 Prijedlog Odluke o poticanju poduzetništva na području Grada 
 Daruvara u 2022. g. 
 

 Dodatno obrazloženje dala je Danica Cetin Pajer. Sredstva za zapošljavanje mogu 

koristiti poduzetnici i obrtnici koji će u 2022. godini zaposliti osobe s prebivalištem na 

području Grada Daruvara, Općina Dežanovac, Končanica, Sirač i Đulovac, na određeno ili 

neodređeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 

30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak 

obavljanja registrirane djelatnosti. I za zapošljavanje i za samozapošljavanje je poticaj 

10.000,00 kn za jednu osobu. Poticaj od 35.000,00 kn će biti kod tvrtki kojima je glavna 

djelatnost prema NKD-u IT sektor, programiranje ili robotika. Novina je i dodjela dodatnih 



bodova za  mlade poduzetnike i obrtnike i start-up poduzeća u području IT sektora, 

programiranja i robotike. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o poticanju poduzetništva na području Grada Daruvara u 2022. g., 

jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/11. 
 

 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o 

 stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

 požara za 2021. g. 
 

 Olga Šimon-Danek izvještava da se ovo izvješće podnosi svake godine, sukladno 

zakonskim propisima. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o stanju provedbe Provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za 2021. g., jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/12. 
 

 Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za 
 područje Grada Daruvara 
 

 Olga Šimon-Danek napominje da se nakon Procjene ugroženosti od požara mora 

donijeti Plan zaštite od požara. Neki dijelovi Plana nisu dostavljeni jer su označeni oznakom 

tajnosti. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Daruvara, 

jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 

 

 

 

 

 
 
 



 AD/13. 
 

 Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu zakupa poslovnih 
 prostora u Digitalnom inovacijskom centru Daruvar 
 

 Obrazloženje je dala Danica Cetin Pajer.  Pri kraju je provedba ovog projekta, odnosno 

izgradnja Digitalnog inovacijskog centra u Daruvaru.  Ovom Odlukom se predlažu uvjeti i 

način zakupa poslovnih prostora u Centru. Prostor će biti opremljen svom potrebnom 

opremom za rad. Idući tjedan se montira namještaj, instalacija i oprema. Uskoro ćemo 

raspisati natječaj i vrlo brzo tamo možemo imati stanare. Nada se da će biti mladih osoba koje 

će biti zainteresirane za najam prostora u tom Centru, uz sve poticaje koje im Grad ovog 

trenutka omogućuje. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o uvjetima i načinu zakupa poslovnih prostora u Digitalnom 

inovacijskom centru Daruvar, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/14. 
 

 Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje građevina 
 za gospodarenje komunalnim otpadom - prijedlog Zaključka o 

 primanju na znanje 
 
 Nije bilo rasprave. 
  

 Izvješće primljeno na znanje. 
 

 AD/15. 
 

 Izvješće Darkom d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2021. g. na 
 području Grada Daruvara - prijedlog Zaključka o primanju na 
 znanje 
 

 Danica Cetin Pajer naglašava da je vidljivo da se smanjuje količina komunalnog 

otpada i da se povećava količina iskoristivog otpada. Svijest građana je povećana. 
 

 Nije bilo rasprave. 
 

 Izvješće primljeno na znanje. 
 

 AD/16. 
 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o imenovanju Gradskog 
 savjeta za uređenje prostora Grada Daruvara - stručni tim 
 

 Olga Šimon-Danek napominje da se umjesto Borivoja Vujić u ovaj stručni tim 

predlaže Tea Mik. Gradski savjet je savjetodavno radno tijelo Gradske uprave Daruvar. 



 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o I. izmjenama Odluke o imenovanju Gradskog savjeta za uređenje 

prostora Grada Daruvara - stručni tim, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/17. 
 

 Prijedlog Odluke o suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
 Grada Daruvara na kupnju rabljenih vatrogasnih auto ljestvi 
 

 Olga Šimon-Danek obrazlaže da se auto ljestve koje ima Javna vatrogasna postrojba 

Grada Daruvara više ne mogu servisirati jer nema za njih dijelova, a oni bez njih ne mogu 

obavljati svoju djelatnosti, potrebno je dati suglasnost za kupnju rabljenih auto ljestvi. Nove 

nismo u mogućnosti nabaviti jer one koštaju oko 5.000.000,00 kn. 
 

 Nenad Peter smatra da se ova Odluka svakako treba podržati jer naša Javna vatrogasna 

postrojba je najbolja postrojba u širem okruženju. Moramo im omogućiti da svoj posao 

odrađuju kvalitetno kao i do sada, jer oni to zaslužuju. 
 

 Nakon toga donijeta je sljedeća 
 

O d l u k a 
 

 Odluka o suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Daruvara na kupnju 

rabljenih vatrogasnih auto ljestvi, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 13 vijećnika. 
 

 AD/18. 
 

 Pitanja i prijedlozi 
 

 Nije bilo pitanja, predsjednik zaključuje rad sjednice u 12,10 sati. 
  
  
 

VODITELJICA ZAPISNIKA              PREDSJEDNIK 
 

         Milada Sofka                   Ivor Kovačko 
  
 


