
   

                                                                                                             
REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR 

Gradsko vijeće 

 

 
 
 
   
   

Z A P I S N I K 
 

 s 8. sjednice Gradskog vijeća, održane 13. svibnja 2022.  godine u velikoj vijećnici 

zgrade Gradske uprave Daruvar, s početkom u 11,00 sati. 
 

PRISUTNI: Ivor Kovačko, Emina Šimek-Kovačić,  Nikolina Glodić, Nenad Peter,  

Zdenko Franekić, Antun Romozi, Ines Marijanović, Saša Coufal, Igor 

Jareš, Petra Kljajić 

 
   

NEDOSTAJU: Dalibor Jareš, Danijela Štefan, Tanja Herceg, Snježana Sabo 

  Tomislav Karaula (izostanak opravdali) 
    Snježana Hopp (izostanak nije opravdala) 
 

OSTALI PRISUTNI: Damir Lneniček, Vanda Cegledi, Olga Šimon-Danek, 
              Milena Šimić, Danica Cetin Pajer (Gradska uprava Daruvar) 
              

   Predrag Uskoković (Daruvarski portfolio), Vlatka Babić 

(Radio Daruvar), Michael Palijan (Večernji list), Alena Rais (Jednota) 
 

 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 10) i predlaže dopunu Dnevnog reda, obzirom da je Marko Bogdan 

dao ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću zbog zaposlenja u Gradskoj upravi. 

Dopuna se predlaže iza točke 2. Dnevnog reda točkama 3., 4., 5., 6. i 7. 
 

 Na dopunu Dnevnog reda nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 

 

1./ Aktualni sat,   
 2./ Usvajanje zapisnika sa 6. Sjednice Gradskog vijeća Grada  

  Daruvara 



  - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 6. sjednice 

    od 22.4.2022. g.,  

 3./ Izvješće Mandatnog povjerenstva s 3. sjednice od  

  10.5.2022. g., 

  - Zaključak o primanju na znanje, 

 4./ Polaganje prisege, 

 5./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o izboru Povjerenstva  

za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Daruvar, 

 6./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o izboru Povjerenstva 

  za Proračun i financije, 

 7./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o izboru Povjerenstva 

  za odnose s nacionalnim manjinama, 

 8./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

  Daruvara za 2022. g. 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

financiranju programa javnih potreba u kulturi za 2022. g., 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

Programu javnih potreba u sportu za 2022. g., 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

financiranju socijalnog programa za 2022. g., 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa  

održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 

2022. g., 

  -    Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje 

       objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. g., 

 9./ Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

  Proračuna Grada Daruvara za 2022. g., 

 10./ Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 

  31. prosinca 2021. godine, 

  - prijedlog Zaključka o primanju na znanje, 

 11./ Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Daruvara za refinanciranje 

  dugoročnog kredita, 

 12./ Prijedlog Odluke o kratkoročnom kunskom kreditu – dopušteno 

  prekoračenje po poslovnom računu, 

 13./ Prijedlog Odluke o darovanju dugotrajne nefinancijske imovine 

  Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, 

 14./ Prijedlog Odluke o darovanju dugotrajne nefinancijske imovine  

  tvrtki DARKOM d.o.o. Daruvar, 

 15./ Prijedlog Odluka o I. izmjenama i dopunama te ukidanju 

  Odluka o subvenciji: 

- o I. izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju subvencije  

za utvrđivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – EKO 

CERTIFIKATI, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za poticanje 

udruživanja poljoprivrednika, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za edukaciju 

poljoprivrednika, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za ostvarenje 

poljoprivrednih projekata, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za ostvarenje 



turističkih projekata, 

 16./ Prijedlog Odluke o Etičkom kodeksu ponašanja dužnosnika 

  Grada Daruvara, 

 17./ Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kč.br. 1781/41 k.o. Daruvar, 

 18./ Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na 

  području Grada Daruvara za 2021. g., 

 19./ Prijedlog Odluke o donošenju Plana unapređenja zaštite od požara  

za područje Grada Daruvara za 2022. g., 

 20./ Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne 

  zaštite Grada Daruvara za 2022. g., 

 21./ Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

  zaštite Grada Daruvara za razdoblje 2022. – 2025. g., 

 22./ Usmeno izvješće Gradskog izbornog povjerenstva za izbor 

  članova Vijeća mjesnih odbora Grada Daruvara o konačnim 

  rezultatima izbora i provedbi konstituiranja mjesnih odbora, 

 23./ Pitanja i prijedlozi. 

 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 
 

 Zatim se prešlo na rad po pojedinim točkama Dnevnog reda. 

 

 

 AD/1. 

 

 Aktualni sat 
 

 Igor Jareš postavlja pitanje u svezi zaposlenja višeg turističkog savjetnika za turizam. 

Zaposlen je bivši vijećnik ovog Gradskog vijeća – Marko Bogdan kojemu danas ide zamjena. 

Traži više informacija o tom radnom mjestu – kolika će biti plaća i koje su obaveze tog 

djelatnika, što on zapravo ima i što će on donijeti Gradu Daruvaru na tom radnom mjestu a da 

to do sada nismo imali uz turističke djelatnike zaposlene u Turističkoj zajednici Grada 

Daruvara, uz Turističku zajednicu BBŽ-a i sve stručne ljude u Gradskoj upravi. 

 Damir Lneniček odgovara da je to radno mjesto popunjeno sukladno Planu prijma u 

službu u Gradsku upravu. Na natječaj se, na žalost ili sreću, prijavio samo jedan kandidat – 

Marko Bogdan koji ima sve reference. Gotovo 5 godina je bio u privatnom sektoru. Drago mu 

je da se može popuniti tim u Gradskoj upravi. Predstoje velika događanja u gradu i treba nam 

poveznica Grada s Turističkom zajednicom. Napominje da je sada u Gradu zaposlen isti broj 

djelatnika kao prije 10 godina kada je proračun u najmanju ruku bio duplo manji. Netko taj 

proračun treba i odraditi. Ističe i da se određeni dio plaća djelatnika financira kroz projekte. 

 Igor Jareš moli da se odgovori na njegovo pitanje o visini plaće tog zaposlenika. 

 Milena Šimić odgovara da će njegova plaća biti oko 7.000,00 kn. 

 

 Ines Marijanović postavlja pitanje u svezi rješavanja problema cesta kod budućeg 

trgovačkog centra gdje su započeli radovi. Treba voditi računa o sigurnosti prometa u ulici 

Augusta Šenoe i Jelačićevoj ulici. O tome je već postavila pitanje na jednoj od prethodnih 

sjednica Gradskog vijeća. Moli da se o tome na vrijeme vodi računa. Podsjeća i na već 

postavljeno pitanje u svezi Svibanjske ulice - u toj ulici 8 objekata nije spojeno na 

kanalizacijski sustav. Asfalt je u toj ulici poprilično uništen i zarasle su privatne parcele uz 

cestu koje treba očistiti. 

 

 



 Damir Lneniček odgovara da će na pitanje u svezi Svibanjske ulice vijećnica dobiti 

pisani odgovor. Što se tiče rješavanja problema prometnica uz trgovački centar – poslije 

rebalansa će se rješavati staza i pješački prijelaz na Jelačićevoj ulici. Brzina prometa će biti 

smanjena prema prijedlogu Komisije za regulaciju prometa. Sa ŽUC-om će se pregovarati o 

svim problemima koje tamo treba rješavati.  

 

 Nenad Peter postavlja pitanje u svezi otvorenja Veteranskog centra i početku izgradnje 

trgovačkog centra. 

 Damir Lneniček odgovara da radovi na Veteranskom centru idu prema planu i da će se 

Veteranski centar otvoriti krajem ove godine ili najkasnije početkom iduće godine. Radovi na 

izgradnji trgovačkog centra su krenuli. 

 

 Antun Romozi postavlja pitanje o mogućnosti regulacije Toplice uzvodno od jezera. 

Svjedoci smo čestih poplava na tom dijelu. Pita da li Hrvatske vode imaju plan kako da se 

smanji mogućnost poplava u tom dijelu. Pohvaljuje što se realizirala inicijativa Hrvatske 

stranke umirovljenika o smanjenju potrošnje energije na Termalnom vodenom parku 

postavljanjem panel ploča. Također pohvaljuje oslikavanje kugli na centru listovima ginka. 

 Damir Lneniček odgovara da Hrvatske vode imaju u planu sanaciju gornjeg toka rijeke 

Toplice kako bi se smanjila mogućnost poplava u tom dijelu. Riješeni su imovinsko-pravni 

odnosi, raspisan je natječaj, izabran je izvoditelj radova. Čeka se da prođe rok za žalbu i kreće 

se u radove. Vrijednost radova je oko 8 miliona kuna. Radovi na postavljanju panel ploča na 

TVP-u su u tijeku. Cijena električne energije je jako puno porasla. 

 

 Aktualni sat je završen. 

 

 AD/2. 
  

 Usvajanje zapisnika sa 6. Sjednice Gradskog vijeća Grada  

 Daruvara 

  - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s 6. sjednice 

    od 22.4.2022. g. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

 Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 22.4.2022. godine, usvojen je 

jednoglasno, bez primjedbi. 
 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 

 

 AD/3. 
 

 Izvješće Mandatnog povjerenstva s 3. sjednice od  

 10.5.2022. g., 

  - Zaključak o primanju na znanje 

 

 Zdenko Franekić, predsjednik Mandatnog povjerenstva izvijestio je da je Marko 

ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću zbog zaposlenja u Gradskoj upravi. Bogdan 

dao ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću zbog zaposlenja u Gradskoj upravi. 

Umjesto njega u Gradsko vijeće predlaže se Petra Kljajić. 



 

 Izvješće primljeno na znanje. 

 

 AD/4. 
  

 Polaganje prisege 

 

 Petra Kljajić položila je prisegu za vijećnicu Gradskog vijeća. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća čestitao je novoizabranoj vijećnici. 

 

 AD/5., 6., 7. 
 

            Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o izboru Povjerenstva  

za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Daruvar 

Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o izboru Povjerenstva 

 za Proračun i financije, 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o izboru Povjerenstva 

 za odnose s nacionalnim manjinama 

 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Olga Šimon-Danek. U ovim Povjerenstvima je bio 

Marko Bogdan i sad se treba imenovati netko umjesto njega. Prijedlog je da se u Povjerenstva 

imenuje Petra Kljajić. 

 

 Nije bilo rasprave te su donijete sljedeće 

 

O d l u k e 

 

 1./ U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Daruvar, umjesto 

Marka Bogdan, imenuje se Petra Kljajić. 

 2./ U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Daruvar, umjesto 

Marka Bogdan, imenuje se Petra Kljajić. 

 3./ U Povjerenstvo za Proračun i financije, umjesto Marka Bogdan, imenuje 

se Petra Kljajić. 

 4./ U Povjerenstvo za odnose s nacionalnim manjinama, umjesto Marka 

Bogdan, imenuje se Petra Kljajić. 

 Odluke jednoglasno usvojene. 

 Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 

 

 

 AD/8.  

 

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

 Daruvara za 2022. g. 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 
financiranju programa javnih potreba u kulturi za 2022. g., 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

Programu javnih potreba u sportu za 2022. g., 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 



financiranju socijalnog programa za 2022. g., 

- Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa  

održavanja komunalne infrastrukture Grada Daruvara za 

2022. g., 

  -    Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje 

       objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. g. 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milena Šimić. Naglasila je da Predloženim Izmjenama i 

dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2022. g. prihodi i primici iznose 81.303.011 kn, a 

rashodi i izdaci 78.872.771,82 kn, razlika je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 

2.430.239,18 kn iz 2021. g. koji će se planira pokriti u 2022.g. U odnosu na Plan proračuna za 

2022. prihodi su veći za 17.667.763 kn (27,7%), a rashodi su veći za 14.834.772 kn (23,2%). 

Izmjene su nužne prvenstveno zbog: povećanja cijena energenata, a posebno el. energije jer je 

cijena povećana čak tri puta, a s obzirom da Ugovor o nabavi el. energije istječe ovaj mjesec 

provedena je javna nabava na koju se javio jedan ponuditelj cijena je znatno veća a ugovor se 

treba sklopiti do 20. 05. kako bi isporuka bila od slijedećeg mjeseca, refinanciranja kredita za 

TVP, financiranja novog proračunskog korisnika – ustanova Zavičajni muzej Daruvar. 

Sukladno tome, a prateći ostvarenje prihoda za prva 4 mjeseca ove godine povećavaju se:  

prihodi od poreza i prireza i gradski porezi za 1.250.000 kn, primljene tekuće i kapitalne 

donacije od fizičkih osoba (ošasna imovina) za 1.045.000 kn, prihodi od nefinancijske 

imovina (zemljišta i poslovni građevinski objekti – u „Poduzetničkoj zoni Dalit“ i bivša 

zgrada Elektrometala) za 5.291.000 kn, primici od zaduživanja zbog refinanciranja 

dugoročnog kredita za izgradnju Termalnog vodenog parka u iznosu od 10.000.000 kn i 

175.000 kn za prodaju bivše zgrade Elektrometala na rate. Povećane su neke stavke rashoda 

kao što su: električna energija (za javnu rasvjetu i ostala potrošnja u objektima za oko 900.000 

kn zbog značajnog povećanja cijene, investicijska ulaganja na poslovnim prostorima Dalit, 

Centar robotike i druge objekti u vlasništvu Grada, izdaci za povrat glavnice kredita za TVP 

(10.000.000 kn), dane donacije Darkomu d.o.o. i HGSS-u za opremu, kapitalne donacije 

Pučkom otvorenom učilištu (120.000 kn), Zavičajni muzej Daruvar – novi proračunski 

korisnik (487.500 kn), ulaganja u opremanje sanitarnog čvora u Dvorcu, projektna 

dokumentacija, Dom za starije i nemoćne za 100.000 kn, ulaganja u poduzetnički inkubator za 

građevinske radove 1.250.000 kn, usklađenja proračunskih korisnika za njihove vlastite i 

namjenske prihode i rashode. Sve navedeno je značajno za  Grad i šest proračunskih korisnika 

kao i ostale ustanove  te se predlaže Gradskom vijeću da predložene izmjene usvoji. 

 Emina Šimek Kovačić izjavljuje da je Povjerenstvo za financije i proračun razmotrilo 

Rebalans i glasalo s 1 glasom za i 1 suzdržanim glasom. 

 

 Nije bilo rasprave te su donijete sljedeće 

 

O d l u k e 

 

1./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Daruvara za 2022. 

g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor Jareš). 

2./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa 

javnih potreba u kulturi za 2022. g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor 

Jareš). 
3./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o Programu javnih potreba u 

sportu za 2022. g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor Jareš). 
4./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog 

programa za 2022. g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor Jareš). 



5./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Daruvara za 2022. g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 

suzdržan – Igor Jareš). 

6./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2022. g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – 

Igor Jareš). 
Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 

 

 AD/9 
 

 Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

 Proračuna Grada Daruvara za 2022. g. 

 

 Milena Šimić je istaknula da se mijenjaju članci 9., 12., 13., 14. i 17. Odluke obzirom 

na novi Zakon o proračunu i zaduživanje Grada. 

 Emina Šimek Kovačić izjavila je da je Povjerenstvo za financije i proračun razmotrilo 

ovu Odluku i glasalo s 1 glasom za i 1 suzdržanim glasom. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Daruvara 

za 2022. g., usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor Jareš). 
 Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 

 

 

 AD/10. 
 

 Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 

 31. prosinca 2021. godine  

  - prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

 

 Nije bilo rasprave, Izvješće primljeno na znanje. 

 

 AD/11. 
 

 Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Daruvara za refinanciranje 

 dugoročnog kredita 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milena Šimić. Detaljno upoznala članove Gradskog 

vijeća sa svrhom i namjerom donošenja Odluke o zatvaranju postojećeg kredita s novim 

kreditom od 10.000.000 kn i fiksnom kamatom 1,4% te da je otplata u kunama. 
 Emina Šimek Kovačić izjavljuje da je Povjerenstvo za financije i proračun za ovu 

Odluku glasalo s 1 glasom za i 1 suzdržanim glasom. 

 

 

 

 

 



 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o zaduženju Grada Daruvara za refinanciranje dugoročnog kredita, 

usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor Jareš). 
 Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 
 

 

 AD/12. 
 

 Prijedlog Odluke o kratkoročnom kunskom kreditu – dopušteno 

 prekoračenje po poslovnom računu 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milena Šimić. Detaljno upoznala članove Gradskog 

vijeća sa svrhom i namjerom donošenja ove odluke a to je pred financiranje projekata 

prekogranične suradnje koji su pred završetkom a za njihovu realizaciju bilo je potrebno 

osigurati sredstva iz gradskog proračuna. Kada će sredstva biti uplaćena na naš poslovni račun 

teško je reći zbog toga što se provjera provodi na nacionalnoj razini ali i kod partnera u 

projektu. 

 Emina Šimek Kovačić izjavila je da je Povjerenstvo za financije za ovu Odluku 

glasalo s 1 glasom za i 1 suzdržanim glasom. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o kratkoročnom kunskom kreditu – dopušteno prekoračenja po 

poslovnom računu, usvojena je većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – Igor Jareš). 
 Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 
 

 AD/13. 

 

 Prijedlog Odluke o darovanju dugotrajne nefinancijske imovine 

 Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milena Šimić. Detaljno upoznala članove Gradskog 

vijeća sa svrhom i namjerom donošenja ove Odluke a to je da se stručna oprema koja je 

nabavljena iz projekta prekogranične suradnje prenese na HGSS kojemu ona služi a koji će 

onda o toj imovini brinuti. 
 Emina Šimek Kovačić izjavila je da je Povjerenstvo za financije za ovu Odluku 

glasalo jednoglasno. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o darovanju dugotrajne nefinancijske imovine Hrvatskoj gorskoj službi 

spašavanja, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 



 

 AD/14. 
 

 Prijedlog Odluke o darovanju dugotrajne nefinancijske imovine  

 tvrtki DARKOM d.o.o. Daruvar 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milena Šimić. Detaljno upoznala članove Gradskog 

vijeća sa svrhom i namjerom donošenja ove Odluke a to je da se komposteri koji su 

nabavljeni iz projekta Fonda za zaštitu okoliša i Grada Daruvara prenesu na Darkom d.o.o. 

komunalno društvo koje ih je rasporedilo građanima. 
 Emina Šimek Kovačić izjavila je da je Povjerenstvo za financije za ovu Odluku 

glasalo jednoglasno. 
 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o darovanju dugotrajne nefinancijske imovine tvrtki DARKOM d.o.o. 

Daruvar, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 10 vijećnika. 

 

 Igor Jareš napušta sjednicu. 
 

 

 AD/15. 
 

 Prijedlog Odluka o I. izmjenama i dopunama te ukidanju 

 Odluka o subvenciji: 

- o I. izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju subvencije  

za utvrđivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – EKO 

CERTIFIKATI, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za poticanje 

udruživanja poljoprivrednika, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za edukaciju 

poljoprivrednika, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za ostvarenje 

poljoprivrednih projekata, 

- o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za ostvarenje 

turističkih projekata 
 

  Dodatno obrazloženje dala je Danica Cetin Pajer. Naglasila je da je provedena analiza 

i utvrđeno je da je, osim Odluke za eko certifikate gdje je iznos smanjen, sve druge odluke 

potrebno ukinuti jer nema zainteresiranih za njih. 

 

 Nije bilo učesnika u rasprave te su donijete sljedeće 

 

O d l u k e 

 

1./ Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o odobrenju subvencije za 

utvrđivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji – EKO CERTIFIKATI, jednoglasno je 



usvojena. 

2./ Odluka o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za poticanje 

udruživanja poljoprivrednika, jednoglasno je usvojena. 

3./ Odluka o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za edukaciju 

poljoprivrednika, jednoglasno je usvojena. 

4./ Odluka o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za ostvarenje 

poljoprivrednih projekata, jednoglasno je usvojena. 

5./ Odluka o ukidanju Odluke o odobrenju subvencije za ostvarenje 

turističkih projekata, jednoglasno je usvojena. 

Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 

 

  

AD/16. 

 

 Prijedlog Odluke o Etičkom kodeksu ponašanja dužnosnika 

 Grada Daruvara 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Olga Šimon-Danek. Ovaj Etički kodeks potrebno je 

usvojiti, kao što je to davnih godina usvojeno i za Gradsku upravu. 

 

 Nije bilo pitanja niti prijedloga te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o Etičkom kodeksu ponašanja dužnosnika Grada Daruvara, jednoglasno 

je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 
 

 

 AD/17. 
 

 Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kč.br. 1781/41 k.o. Daruvar 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Olga Šimon-Danek. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o prodaji zemljišta kč.br. 1781/41 k.o. Daruvar, jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 
 

 AD/18. 
 

 Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na 

 području Grada Daruvara za 2021. g. 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milada Sofka. Ovaj dokument se izrađuje svake godine. 

Nakon analize stanja civilne zaštite na području Grada Daruvara u 2021. g., utvrđeno je da su 

svi postojeći ljudski kadrovi, oprema, mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti 



zadovoljavali potrebe civilne zaštite na području Grada Daruvara. 

 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 

 

O d l u  k a 

 

 Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za 

2021. g., jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 

 

 

 AD/19. 
 

 Prijedlog Odluke o donošenju Plana unapređenja zaštite od požara  

za područje Grada Daruvara za 2022. g. 

 

Dodatno obrazloženje dala je Milada Sofka. Kao i prethodni i ovaj dokument se radi 

svake godine. Prije usvajanja na Gradskom vijeću Plan je dostavljen Ravnateljstvu civilne 

zaštite Bjelovar na pregled i mišljenje. Mišljenje Ravnateljstva je da se Plan provodi kroz više 

naznačenih aktivnosti i mjera, organizacijskih, tehničkih i urbanističkih, provodi zaštita 

odlagališta otpada i provode se organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara 

otvorenog prostora, te da će te sve mjere doprinijeti sigurnosti ljudi i imovine na području 

Grada Daruvara. Mjere su strukturirane tako da su određeni nosioci istih aktivnosti što se 

smatra preventivnim djelovanjem na smanjenju požara. Sredstva za provedbu Plana su 

osigurana u Proračunu Grada Daruvara. 

 

Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o donošenju Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada 

Daruvara za 2022. g., jednoglasno je usvojena. 
 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 
 

AD/20. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne 

 zaštite Grada Daruvara za 2022. g. 

 

Dodatno obrazloženje dala je Milada Sofka. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada 

Daruvara donosi se na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada 

Daruvara i Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Daruvara, a donosi se s 

ciljem poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja. 

 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 

 

 

 

 



O d l u k a 

 

Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Daruvara za 

2022. g., jednoglasno je usvojena. 

Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 

 

 

 AD/21. 

 

 Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

 zaštite Grada Daruvara za razdoblje 2022. – 2025. g. 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Milada Sofka. Ove Smjernice donose se svake četiri 

godine za svaku od operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju 

nastanka nesreća ili katastrofa. Smjernice se temelje na razmjeru opasnosti, prijetnji i 

posljedica većih nesreća i katastrofa koje su utvrđene Procjenom ugroženosti, a s ciljem 

zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava civilne zaštite. 

 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara za 

razdoblje 2022. – 2025. g., jednoglasno su usvojene. 
 Na sjednici prisutno 9 vijećnika. 
 

 AD/22. 

 

 Usmeno izvješće Gradskog izbornog povjerenstva za izbor 

 članova Vijeća mjesnih odbora Grada Daruvara o konačnim 

 rezultatima izbora i provedbi konstituiranja mjesnih odbora 

 

 Olga Šimon-Danek izvijestila je članove Gradskog vijeća o provedenim izborima za 

izbor članova Vijeća mjesnih odbora i provedbi konstituiranja mjesnih odbora. Izbori su 

provedeni sukladno izbornom zakonu. Mjesni odbori su konstituirani u rokovima koji su 

određeni zakonom. 

 

 Izvješće primljeno na znanje. 
 

 AD/23. 

 

 Pitanja i prijedlozi 

 

 Ines Marijanović je postavila pitanje u svezi nedavnog natječaja za Poduzetničku zonu 

– da li se netko prijavio i da li se nešto riješilo. 

 Olga Šimon-Danek odgovara da se natječaj proveo. Bila je samo jedna ponuda i g. 

Jakovića i s njim se sklopio ugovor. 

 



 Više nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

 Predsjednik zaključuje rad sjednice u 12,10 sati. 
 
 

VODITELJICA ZAPISNIKA              PREDSJEDNIK 
 

         Milada Sofka                   Ivor Kovačko 
  
 


