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REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

 

GRAD DARUVAR  

Gradsko vijeće  

KLASA: 021-04/16-01/2 

URBROJ: 2111/01-01-16-8 

 

 

 

 Z A P I S N I K 

 

  s 30. sjednice Gradskog vijeća održane 17. listopada 2016. godine u Velikoj vijećnici 

zgrade uprave Grada Daruvara, s početkom u 18,00 sati. 

 

 

PRISUTNI: Željka Kollert, Marcel Medak, Šimun Aščić, Zdenka Čuhnil, 

Branko Kovačić, Vladislav Prpić, Vendel Varga, Ninoslav Medaković, Marijan Fila,  

Diana Takač, Miran Husak, Dinka Kavalir, Mate Karaula, Ranko Jeftimija 

 

IZOSTANAK OPRAVDALI: Vladan Ivković, Željko Kljajić i Bruno Marić 

 

OSTALI PRISUTNI: Dalibor Rohlik, Veronika Pilat, Ivana Djedović, Ratko Vuković, 

   Olga Šimon-Danek, Milena Šimić, (Gradska uprava) 

   Zdenka Kutil (Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar) 

   Jovita Bodulušić (Dječji vrtić „Vladimir Nazor“  Daruvar)  

Romana Rašetić (Vijeće češke nacionalne manjine Grada Daruvara) 

   Snježana Sabo (Bjelovarski list), Mato Pejić (Jednota), 

   Irena Ivanović-Lasta (Radio Daruvar) 

 

 

 

VODITELJICA ZAPISNIKA: Kristina Harambašić, mag. polit. 

 

 

 Predsjednica Gradskog vijeća Željka Kollert pozdravlja prisutne, zahvaljuje na odazivu, 

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

odlučivanje te predlaže Dnevni red kao u pozivu. 
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Nije bilo rasprave te je usvojen sljedeći  

  

 

D N E V N I    R E D 

 

1./  Aktualni sat 

 

2./  Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća od 18. srpnja 2016. g.       

 

3. /  Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Daruvara za razdoblje  

          od 01. 01. do 30. 06. 2016. g. 

 

4./   Izvješće o radu gradonačelnika Grada Daruvara za razdoblje od 01. 01. do 30. 

06. 2016. g. - prijedlog Zaključka o primanju na znanje    

  

5./  Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa 

rada Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar u pedagoškoj godini 2015./16.    

  

6./  Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa 

rada Češkog dječjeg vrtića  F. Mravenca Daruvar u pedagoškoj godini 2015./16.    

 

7./ Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje rada političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara    

 

8./ Prijedlog Odluke o suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji između 

partnerskih gradova Gradske četvrti Praha 15, Češka Republika i Grada Daruvara, 

Republika Hrvatska 

  

 9./   Pitanja i prijedlozi   

 

 

   (Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća). 

 

  Zatim se prešlo na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

  AD/1. 

 

  Aktualni sat 

 

 Željka Kollert izvještava vijećnike da pisanih vijećničkih pitanja nije bilo, a vezano uz 

sadržaje s prošle sjednice, nije bilo potrebe za pisanim odgovorima, osim na pitanje predsjednice 

Kollert u vezi financiranja Vinodara, a odgovor je poslao pročelnik Vuković i e-mailom je 

proslijeđen svim vijećnicima.  

 Ratko Vuković dodaje kako su tu konkretni prihodi i rashodi, jedino nedostaju sredstva 

Ministarstva poljoprivrede, oni će krajem godine isplatiti 33.600,00 kuna. 

 Željka Kollert se zahvalila na odgovoru i dodala kako je Vinodar važna manifestacija za 

Grad Daruvar i lijepo je vidjeti kako se brojke podudaraju s rashodima i prihodima. 

  

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik u svom uvodnom izvješću vijećnicima napominje kako će 

reći par kratkih informacija vezano za poslove oko kojih se vodila rasprava na prošlim sjednicama 

Gradskog vijeća, a radi se o rebalansu, odnosno o Sportskoj dvorani – saniran je ventilacijski sustav 
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po cijeni koju su dobili od jedinog ponuditelja koji je rekao da će to odraditi, saniran je i parket, 

nadalje kupljen je i alat za održavanje okoliša, ali i za održavanje Dvorane, kupljena je skela, koja 

može poslužiti za skidanje lopti, a i da se može doći do cjevovoda, kako bi se sljedeći put 

periodično mogla čistiti cijev vlastitim snagama. U Gradu se odrađivala sanacija nogostupa, ali i 

plinske mreže. 23. i 24. rujna, na poziv Gradske četvrti Praha 15, gradonačelnik Rohlik nazočio je 

na završnoj svečanosti, gdje su koncipirali Sporazum o suradnji, čiji je prijedlog na dnevnom redu 

sjednice. U povratku su posjetili Brno, te su njihovom hejtmanu M. Hašeku uručili priznanje, koje 

je dobio na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, a na kojoj nije mogao nazočiti. U toku studenog, M. 

Hašek će poslati svoj stručni tim, koji bi trebao vidjeti kako mogu pripomoći projektima 

Daruvarskih toplica, u organizaciji njihove rehabilitacijske službe, te na koji način bi pripomogli 

gradskim strateškim ponudama. Nadalje, gradonačelnik Rohlik napominje kako će se na završnom 

računu vidjeti bilanca TVP-a, kada je u pitanju turistička sezona na Malom Lošinju u hostelu kojim 

su upravljali; imali su ukupno 405 korisnika, od čega su 330 bili domaći, a 75 stranaca, dakle 18%. 

Evidentirano je 2590 noćenja i popunjenost je bila 92%, što je logično jer su višekrevetne sobe i 

teško ih je popunjavati, jer se moraju razdvajati muškarci od žena, no lakše je smjestiti kombinacije 

bračnih parova s djecom. Grad Daruvar i TVP su zadovoljni sezonom, a njima će to priskrbiti preko 

100.000,00 kuna zarade, što će iskoristiti za svoj rad u Daruvaru.  

 

Dinka Kavalir odlazi sa sjednice Gradskog vijeća (18,19 sati). 

 

  Vijećnička pitanja 

 

   

 Branko Kovačić navodi kako je naš Grad mali i po tom parametru sve je manje stanovnika, 

jer mladi ljudi odlaze raditi u inozemstvo, manje se rađa, nego što umire i kad se u tako malom 

gradu događa nešto loše u periferiji, imamo osjećaj kao da se događa u centru. To loše, događa se u 

ulici Petra Zrinskog, gdje su lošom pretvorbom i privatizacijom uništeni industrijski kapaciteti i 

proizvodnja, a time i radna mjesta. To su tvrtke koje su hranile više od pola grada i okolice. Za sve 

ove godine, imali smo više saziva vijeća, imali smo više gradonačelnika, ali ništa od Javora, Dalita, 

Daruvarčanke, ali nismo uspjeli ni u najmanjem djelu revitalizirati i ostale tvrtke u drugom dijelu 

Grada, napominje vijećnik Kovačić. Bilo je pokušaja, ali bez uspjeha. Tu ima proizvodnih 

kapaciteta relativno novih zgrada, čitave tvornice: moderna klaonica, industrija mesa, silos, tvornica 

stočne hrane, možda je ostalo nešto od opreme, iako nema čuvarske službe. Naposljetku, situacija je 

takva, ali s njom se ne trebamo pomiriti, može se bar nešto učiniti u vezi održavanja okoliša takvih 

objekata, iako Grad nije vlasnik. To već postaje opasno, pogotovo oko Javora, gdje su stabla 

promjera 30 cm i više, a da se to prorijedi, možemo napraviti manji park. Oko Dalita, silosa i 

klaonice zastupljena je ambrozija. Osim flore, zastupljena je i fauna, jer u tom kršu ima i divljih 

životinja. Dok se vlasnici tih nekretnina, a to su uglavnom banke, voze negdje na svojim jahtama, 

mi se gušimo u alergenima te narušava se uredan izgled Grada, a prijeti nam opasnost i od požara. 

Ako i dođe potencijalni investitor, pobjeći će glavom bez obzira, napominje vijećnik Kovačić te 

dodaje da oni koji su tamo radili, posebno teško to doživljavaju, posebice kad se sjete kako se tamo 

radilo i sve je bilo čisto i uredno. Može li se naći način da se primoraju vlasnici da to dovedu u red 

ili da to učini Grad putem javnih radova ili na neki drugi način te da im ispostavi račun. Građane 

komunalni inspektor može kazniti i za najmanji propust, a ovi kapitalci koji ostavljaju ovakav nered 

u Gradu, ostaju nekažnjeni. Grad Daruvar nije u tome izuzetak, ima toga i u drugim gradovima – od 

Zagreba pa nadalje, ali u manjim gradovima to više dolazi do izražaja, a mi smo odgovorni ovdje, 

jer je naš Grad lječilišni i turistički, stoga bi se trebalo nešto poduzeti. Svi pojedinci, bez obzira na 

stranačke boje, trebaju se uključiti, a vijećnik Kovačić navodi da je pokušao razgovarati sa ljudima 

iz Darkoma, međutim tehnologija je zastarjela te što vrijeme odmiče, sve je teže, pogotovo jer je 

sve zaraslo.  

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik se zahvalio na pitanju i iako vijećnik Kovačić nije pitao za 

rotor, gradonačelnik je reko kako će reći nešto i u vezi toga. Naime, Hrvatske ceste stoje loše, ove 
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godine neke posebne aktivnosti zbog cijele situacije koja je nastala, nije bilo, nemaju s kim 

komunicirati, ali je Grad svoj dio odradio. Onaj dio prema autobusnom kolodvoru koji nije bio 

imovinsko-pravno riješen i nije bio izparceliran od kad se taj asfalt napravio, stoga je Grad kao 

nadležan za taj dio gradske ceste napravio elaborat i tražio da se po njemu izdvoji taj privatni dio - 

vlasnika obitelji Klubičko. To je jedan zaostatak koji nije riješen kad je cesta napravljena, no 

usprkos tome, projekt se radi. Isto tako, projekt rekonstrukcije ceste Veliki Zdenci – Daruvar, radilo 

se sa cestovnom kanalizacijom, odvodnjom itd., dakle i taj se projekt provodi te se normalno 

financira, a najvažnije, riješeni su imovinsko – pravni odnosi, stoga se ne bi trebalo čekati dugo 

vremena s lokacijskom dozvolom. Najveći problem je bio kod ribnjaka, jer stvarno stanje nije bilo 

usklađeno sa zemljišnim knjigama. To je po izjavi gospodina Sabolovića riješeno, dakle uskoro bi 

se trebala izdati lokacijska dozvola i početi radovi. Što se tiče pitanja vijećnika Kovačića, 

gradonačelnik navodi kako stanje oko Javora ne zna, jer je on u vlasništvu Republike Hrvatske, 

jedino da se kontaktira DUUDI, kako bi ih zamolili da održavaju svoju imovinu. Javni radovi 

odrađuju sve što treba, a posebice je naglasak na uređivanju Dalita, naime, otkad je Darkom uredio 

istočni ulaz, sve izgleda bolje, no neće se kositi u okruženju do ceste. Stečajni upravitelj napominje 

kako nije na njemu da kosi okoliš Dalita, jer za svaku košnju treba izdvojiti oko 50.000,00 kn. Grad 

nije odustao od tog kompleksa, zadnja dražba za Dalitov kompleks iznosila je oko 14.800.000,00 kn 

– zemljište i šest sala. Očekujemo do kraja godine, dodaje gradonačelnik, da bi moglo biti oko 

10.000.000,00 kn, s obzirom da je na svakoj sljedećoj dražbi cijena manja za 20%. Bilo je interesa 

za taj kompleks, dolazili su zainteresirani koji su u mjesec dana trebali nešto pokrenuti, međutim 

stečajni upravitelj odbio je potpisati ugovor, jer svi su tražili minimalno dvije godine da dobiju 

kompleks na korištenje. Ovih dana, nastavlja gradonačelnik, tamo će se loviti lisice, kao što su se 

lovile i u ostalim dijelovima grada. Zamka će biti postavljena u jugozapadnom dijelu kompleksa, jer 

tamo postoji rupa u ogradi. Čuvarska služba je aktivna, jer građani javljaju da navečer ima upaljenih 

baterija, no gradonačelnik zaključuje da nije siguran je li to čuvarska služba ili netko od većinskih 

vlasnika kompleksa.  

 Vijećnik Kovačić dodaje da je gradonačelnik iskusan političar i uvijek će odgovarati onako 

da je svima prihvatljivo. On je sve dobro rekao, nema što drugo reći, no možda bi trebalo nakon 

ovih tehničkih pitanja, pričekati s pitanjem «Jesmo li zadovoljni» dva mjeseca, jer gradonačelnik 

može reći što hoće, no što ako sve ostane kako je bilo. 

 Gradonačelnik odgovara da su u kontaktu sa korisnicima dalitovih stanova koji su u zakupu, 

ljudi nisu znali trebaju li plaćati najamninu stečajnom upravitelju ili ne. Konačno je Državno 

odvjetništvo na osnovu argumenata, jer Dalit nikad nije uvrstio te stanove u temeljni kapital, 

predložilo ljudima koji koriste te stanove da ne plaćaju najamninu, jer stečajni upravitelj nije pravni 

sljednik onoga tko treba dobiti najampninu. Svi stanovi će pripasti Republici Hrvatskoj, a onda će 

Državno odvjetništvo dobiti zadaću na koji način da ih rješava. Vijećnik Kovačić replicira i navodi 

da bi se trebalo postaviti pitanje Hypo banci, ili tko je već vlasnik klaonice, zašto su naveli takvu 

cijenu koja je neprihvatljiva, a okoliš zarasta i propada, a oni su vlasnici koji o tome trebaju brinuti. 

Zašto Grad ne bi nekoga platio i ispostavio račun, jer u protivnom narast će prašuma, dodaje 

vijećnik Kovačić. Gradonačelnik navodi da su plaćali 24-satnu čuvarsku službu, koja ih je  koštala 

80.000,00 eura godišnje te su osnovali trgovačko društvo i prenesli sve nekretnine koje je banka 

uzimala pod hipoteku, prije nego što ih je preuzela nova banka, da se rasterete i poprave bilancu. 

Uredno plaćaju komunalnu naknadu te sve što trebaju.  

 Zdenka Čuhnil postavlja pitanje gradonačelniku Rohliku u vezi pješačkih prijelaza, rade li ih 

stručnjaci ili netko tko ne zna ništa o struci. Naime, kad je prije pola godine - godinu dana vijećnik 

Prpić postavio pitanje vezano uz Kolodvorsku ulicu i za dotični pješački prijelaz, vijećnica Čuhnil 

navodi kako je mislila da je to netko stručan i postavio, pa se pitala zašto sad vijećnik Prpić to 

pitanje postavlja i zašto je to njihovo pitanje. Vijećnica Čuhnil dodaje kako je neki dan skoro 

doživjela automobilsku nesreću u istoj ulici, ali uz zgradu Kolodvorske, jer je pješački prijelaz 

doslovce nalijepljen na tu zgradu. Kada se ide od Frankopanske ulice, ima se čisti pregled, međutim 

kada se ide od kolodvora, ljudi uz zgradu doslovce ispadaju na cestu, navodi vijećnica Čuhnil te 

dodaje kako je čovjek pred njom kočio, jer je dodirnuo pješaka, stoga se pita treba li netko poginuti 
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da bi se konačno u Daruvaru počeli stručno postavljati pješački prijelazi. Nadalje, vijećnica Čuhnil 

dodaje kako će si dozvoliti jedan komentar: imamo džunglu u gradu, a što se tiče Javora, džunglu 

smo i predali, neka to sredi DUUDI, ali i mi smo odgovorni za to stanje.  

 Dinka Kavalir dolazi na sjednicu Gradskog vijeća (18,28 sati) 

 Gradonačelnik Rohlik odgovara kako zna da je on kriv i da je dežurni krivac za sve one koji 

ne naprave svoj posao. Očigledno da komunikacija i s Hrvatskim željeznicama napreduje, jer su 

reagirali na usmene razgovore, pa su za Dan grada i Vinodar očistili svoj dio što je Grad jako 

iznenadilo, ali će očito napismeno morati tražiti svakih mjesec dana da nešto odrade. Javni radovi 

su došli prekasno kako bi nešto više odradili, pogotovo uređenje grada u ono vrijeme kada je trava 

najviše rasla. Apetita za javne radove ima sve više, ipak teško da oni mogu držati cijeli grad na 

visokoj razini, ako se tu ne uključi i Darkom koji je tražio pojačanu radnu snagu u toj sezoni. Što se 

tiče prijelaza, gradonačelnik dodaje kako je u konačnici odgovoran za pješačke prijelaze, no postoji 

Komisija za regulaciju prometa koju čine stručnjaci. Gradonačelnik Rohlik se slaže da je kod 

spornog pješačkog prijelaza vidljivost loša, a bilo bi bolje i da se ukine, jer je tamo ilegalan prijelaz 

preko željezničke pruge. Srećom, željeznicom ne prometuju vlakovi, stoga se ne može ništa 

dogoditi, osim da netko ne iščaši nogu prilikom prijelaza pruge. Slijedom inicijative vijećnice 

Čuhnil, gradonačelnik obećaje da će to proslijediti Komisiji za regulaciju prometa. Vijećnica Čuhnil 

napominje kako će se ovo riješiti, a džunglu ćemo morati ipak mi rješavati.  

 Vijećnik Šimun Aščić postavlja dva pitanja. Prvo, usmenim Prijedlogom izmjene Zakona o 

lokalnoj upravi i samoupravi predviđeno je da se plaće u lokalnoj zajednici (gradovi i općine) 

uklope u 15% do 01. siječnja 2018. g., stoga vijećnika Aščića zanima koliko Grad trenutno izdvaja 

za plaće te kaže kako je vjerojatno više od 15%, jer je to sudbina svih nerazvijenih općina i gradova, 

a mi smo takvi te ako je tako kako se to planira riješiti. Drugo, vijećnik Aščić navodi kako već treći 

put postavlja pitanje o tome kada će se asfaltirati njegova ulica (Javorov Gaj), kako je i obećano na 

prethodnim sjednicama Gradskog vijeća.  

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik se slaže  kako su uzeli nešto sezonaca da se može održavati 

hortikultura, jer im nitko drugi to nije mogao ponuditi te je mišljenja da su dosta profitirali sa 

zaposlenicima na jednoj minimalnoj plaći i sve je korektno odrađeno. S pojačanom radnom snagom 

odrađena je i komunalna naknada u rekordnom roku, no ako donesu Zakon o oporezivanju imovine, 

gradonačelnik bi volio da se naziv «naknada» isključi, jer je to lokalni porez. Sve je u profitu, 

jednim dijelom premještanja službe za naplatu parkiranja iz Gradske uprave, iako on bi volio da 

može i prometne redare, no Zakon to ne dozvoljava, no takva se kombinacija odvija sa Gradskim 

stambenim – Gradska tržnica, kako bi im se dala dodatna djelatnost da imaju naplatu parkiranja, 

iako mogu obavljati i dodatne djelatnosti koje trenutno obavlja Tržnica. Nadalje, Javorov Gaj je sad 

u kontigentu, ono što je s Darkomom dogovoreno, isto tako danas su počeli na Trgu kralja 

Tomislava skidati tlakavce i kao privremeno riješenje staviti asfalt. Tlakavci se nisu pokazali dobri 

za ovaj intenzitet prometa i sad se očekuje značajno poboljšanje. Ono što je ove godine u planu od 

nekoliko ulica, ići će se redom, od prilaza groblju u Doljanima, a zatim i Javorov Gaj.  

 Vijećnik Vladislav Prpić postavio je dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na TVP, dakle 

građane zanima zašto je bio zatvoren u rujnu ove godine, kada turistička sezona još uvijek traje. 

Vijećnik Prpić napominje kako na drugo pitanje ne očekuje sada odgovor, no gradonačelnik je na 

prošlim sjednicama dao odgovor vezano za upravna vijeća i nadzorne odbore, da postoji kontrola od 

strane vijećnika, no vijećnik Prpić smatra kako to nije tako i moli da se svim vijećnicima u pisanom 

obliku dostavi tko su predstavnici ovoga Vijeća u upravnim vijećima i nadzornim odborima  

Ustanova u vlasništvu Grada.  

 Ratko Vuković odgovara kako je razlog zatvaranja, odlukom Nadzornog odbora i Uprave,  

to što u rujnu počinje škola i time se taj mjesec pokazao kao najgori u cjelogodišnjem poslovanju 

TVP-a. Kada počinje škola, očito je da su se roditelji istrošili za knjige i ostalu školsku opremu, 

osim toga počinju i berbe grožđa. Ratko Vuković napominje da od 2013. g., otkad je on u 

Nadzornom odboru, rujan je najgori mjesec u poslovanju i zato su odlučili dati zaposlenicima dva 

tjedna godišnjeg odmora. Gradonačelnik Dalibor Rohlik dodaje kako će pisano odgovoriti na drugo 

pitanje vijećniku Prpiću.  
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 Miran Husak se zahvaljuje predsjednici vijeća Željki Kollert na dostavljenom pisanom 

odgovoru Ratka Vukovića te se nada da će se taj trend dostavljanja odgovora svim vijećnicima 

nastaviti i u budućnosti. Drugo, vijećnik Husak navodi da ga je zasmetalo što smo turistički grad, a 

ambrozija je ove godine preko ljeta jako narasla; prva, druga i treća zona grada bila je puna 

ambrozije. Ljudima u dvorištu raste kao grm, a nitko to ne sankcionira i nitko to ne održava, no 

mišljenja je da svatko pred svojom kućom treba riješiti stvari, a onda gledati druge, no nažalost to 

se ne radi. Postoji i komunalno redarstvo, a isto tako postoji i Odluka na nivou Države vezano za 

rješavanje ambrozije. Vijećnik Husak bi volio da se u Daruvaru više pažnje posveti tome, jer su 

pretolerantni prema ljudima koji ne vode brigu o sebi, sugrađanima i o Gradu općenito. Dosta je 

bilo prigovora i od ljudi koji nisu iz Daruvara, ali su došli u Grad zbog odmora te jednostavno nisu 

mogli izdržati koncentraciju alergena ambrozije u zraku. Vijećnik Husak bi molio da svi zajedno 

sjednu i dogovore se kako to riješiti, kako bi se poboljšala situacija i da se to ne ponovi i iduće  

godine.  

 Gradonačelnik Rohlik napominje kako se slaže s vijećnikom Husakom te dodaje kako 

ambroziju nije jednostavno rješavati, jer svatko od nas treba ukloniti ambroziju kod sebe. Za 

sljedeću sezonu Grad će se bolje pripremiti, treba vidjeti kakve odluke treba donijeti kako bi se 

propisale određene sankcije u skladu sa Zakonom. To je veliki broj čestica i gradonačelnik 

pretpostavlja da ako nekome napiše da mora ukloniti ambroziju s njegove čestice, njive ili oranice, 

treba se pozvati na česticu, što je veliki posao. Drugi gradovi isto tako imaju sve više obveza, ali 

imaju po tri ili četiri komunalna redara, koji su nužni kako bi obavljali te poslove. Grad Daruvar 

nije u takvoj mogućnosti. Glavna komunalna redarica je na porodiljnom, stoga su uzeli novog 

djelatnika kao zamjenu, koji jako dobro obavlja čak dva posla – kao komunalni i poljoprivredni 

redar. Gradonačelnik navodi kako bi bilo dobro i stimulirati ljude, pa ako netko donese sto grančica 

dobije određenu svotu novaca. Prošlih godina su školska djeca izlazila na teren i tako uništavala 

veliki broj ambrozije, ali treba vidjeti na koji način nagraditi takvu djecu. Željka Kollert dodaje da 

je dio oko Termala i TVP-a bio pun zarasle ambrozije. Ratko Vuković napominje kako su građani 

prijavljivali i komunalni redar je poslao veliki broj obavijesti, a bilo je i nešto kazni, ne samo za 

ambroziju, nego su postojale i zapuštene poljoprivredne površine koje više nisu oranice ili livade, 

nego šikare na koje se ljudi bune. Javlja se i problem velikih broja parcela bez vlasnika.  

 Marcel Medak je prenio pozdrave od vijećnika Brune Marića i vezano uz to pitao je li itko 

ispred Grada izrazio osudu ovog događaja te ako nije, vijećnik Medak smatra kako bi trebalo 

osuditi takav čin, barem s razine Gradskog vijeća. Nadalje, vezano za parcelu dolje kod Stanice za 

tehnički pregled, postavljena je reklama Jaković, pa vijećnika Medaka zanima za koju namjenu je ta 

tvrtka dobila prostor za oglašavanje, jer tamo je i odlagalište smeća, stoga traži odgovor od 

gradonačelnika.   

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik navodi kako je pokušavao stupiti u kontakt s Brunom 

Marićem kako bi mu dao potporu i osudio takav događaj, ali su svi mobiteli bili isključeni, no čuo 

se s Radio Daruvarom. Čitajući komentare od sportskih novina, koji se pozivaju na upitno stanje u 

Hrvatskom nogometnom savezu, gradonačelnik navodi kako osobno ne može reći je li to problem 

ili ne, ali mediji sve više štete pojedincima te treba osuditi bilo kakvo nasilno rješavanje problema. 

Vijećnik Marić je taj dan bio na raspravi na Općinskom sudu u Splitu, a napad se dogodio u 

restoranu, gdje je vijećnik sa svojim odvjetnikom otišao nešto pojesti. Gradonačelnik Rohlik dodaje 

kako nema riječi za takav čin i pita se hoće li Država promjenom Zakona o sportu napraviti malo 

reda u Nogometnom savezu, jer nije bilo ni lijepo za vidjeti one izgrede na prvenstvu, kada je 

Hrvatska igrala protiv Češke, kada su se pojavile baklje, čime šaljemo negativni signal Europi i 

svijetu. Gradonačelnik moli vijećnika Medaka da mu pomogne kako bi stupio u kontakt s Brunom 

Marićem i iako se nije direktno očitovao, nego kroz komentar s Radio Daruvarom, navodi kako je 

to trebao ponovno učiniti. Marcel Medak dodaje kako je i to dovoljno, jer nije znao da se 

gradonačelnik očitovao. Gradonačelnik napominje kako je bilo upita za Jakovića, naime, on je pri 

kraju s projektnom dokumentacijom. Trenutno to izgleda loše, jer je tamo navezeno nešto 

građevnog materijala, ali to je privremeno i činjenica je da će po projektu trebati dići razinu, 

konkretno platoa, gdje će biti servis za kamionska vozila, a i praonica za vozila itd. Gradonačelnik 
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dodaje kako postoji rok, koji se nada da će ispoštivati, no malo je zapelo zbog projektiranja, jer 

tamo postoji jedan električni kabel koji ide visoko kroz parcelu, pa su mislili da će to moći 

kvalitetnije iskoristiti i prebroditi, međutim to se nije dogodilo.   

 Željka Kollert postavlja pitanje u vezi Sportske dvorane, iako je gradonačelnik u uvodnom 

dijelu spomenuo Dvoranu i polovično odgovorio na njeno planirano pitanje. Ovo ljeto je u Dvorani 

odrađen veliki dio posla, stoga je predsjednica Kollert pohvalila domare gospodina Mahu i 

gospodina Goršu te tajnika Sportske zajednice Miroslava Lončara, a zahvalila se i gradonačelniku 

što je na pregovorima za rebalans prihvatio vijećničke sugestije i što je odvojeno dosta sredstava za 

radove u Dvorani. Gradonačelnik je već napomenuo što je tamo odrađeno, no vijećnicu Kollert 

zanima koliko je novaca utrošeno, koliko je novaca ostalo i što se još planira odraditi. Svakako ne 

treba odgovornost za čistoću i održavanje prebaciti na Sportsku zajednicu, nego i na sam Grad koji 

je vlasnik i ovo je jedan lijepi primjer da je Grad nakon dugog niza godina odradio tamo dosta 

posla.  

 Ranko Jeftimija i Ivana Djedović odlaze sa sjednice Gradskog vijeća (18,51 sati). 

 Gradonačelnik Rohlik napominje kako ih je predsjednica Kollert dosta nahvalila, ali 

jednostavno on osobno nije imao saznanje da ventilacija, od kad je tamo ugrađena, nije bila 

servisirana. Svi znaju što to znači za takvo okruženje, a znaju i da je bio problem što je paučina 

padala na sjedalice i cijelu dvoranu svaki put kad bi se ta ventilacija uključila. Utrošeno je oko 

60.000,00 kn, a treba se vidjeti i sa tajnikom Sportske zajednice, što treba još kupiti za lakše 

održavanje. Gradonačelnik je skrenuo pozornost i na parkiralište, koje je gradsko, da je prepuno 

opušaka te da se treba očistiti, stoga ako je lijepo i u Dvorani, treba biti i oko nje. Raznim 

animacijama Sportske zajednice sređene su i svlačionice, Daruvarske toplice su pomogle srediti 

pipe i tuševe koji nisu bili ispravni, a zbog gubitka topline su dograđena i jedna plastična vrata. Ima 

puno posla, napominje gradonačelnik te dodaje kako bi pod hitno trebali raditi na energetici, što je 

prioritet, no nada se da će i Sportska zajednica predložiti što treba napraviti kako bi nešto i uštedjeli.  

 Željka Kollert se zahvalila na odgovoru i dodala da se uštedjelo i samim time što je 

pronađen kvar na vodovodu, a i što 1.000,00 kn mjesečno imaju manju ratu za vodu te se složila da 

treba raditi na energetici.  

  

  Aktualni sat je završen. 

 

 

  AD/2. 

 

  Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća od 18. srpnja 2016. g. 

 

 

 Željka Kollert napominje da je zapisnik dobiven u materijalima. 

 

 

 Nije bilo učesnika u raspravi te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća od 18. srpnja 2016. godine, jednoglasno 

je usvojen. 

 

  (Na sjednici prisutno 13 članova Gradskog vijeća). 

 

 

 Diana Takač i Zdenka Čuhnil odlaze sa sjednice Gradskog vijeća (18,55 sati). 
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  AD/3. 

 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Daruvara za razdoblje  

          od 01. 01. do 30. 06. 2016. g. 

 

 

  U raspravi su sudjelovali Dalibor Rohlik, Marijan Fila i Branko Kovačić.  

  

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik u uvodnom dijelu napominje kako vjeruje da su vijećnici 

pročitali Izvještaj o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci. U prihode i rashode su prvi put ove 

godine, kako to nalaže Zakon o proračunu, uključeni i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih 

korisnika, pa je nešto veće ostvarenje prihoda i rashoda u prvih šest mjeseci u odnosu na isto 

razdoblje prošle godine. Teško je to uspoređivati, jer prvi put se primjenjuje ova zakonska odredba. 

Prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 14.178.690,00 kn, što je za 16.8% više u odnosu na isto 

razdoblje prošle godine i u odnosu na Plan proračuna za 2016. g. ostvarenje iznosi 39.3%. U prvih 

šest mjeseci 2016. g., u odnosu na isto razdoblje prošle godine, povećani su prihodi od poreza na 

dohodak i prireza 12.3%; u prvih šest mjeseci prikupljeno je 966.082,00 kn iz prireza. Već drugu 

godinu ne primaju se tekuće pomoći iz proračuna, jer imaju visoki indeks razvijenosti, što znači da 

su previsoko razvijeni, napominje gradonačelnik. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 

13.807.830,00 kn, što je za 13.3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine; u odnosu na Plan 

za 2016. g. ostvarenje rashoda iznosi 41.8%. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje povećani su 

rashodi za zaposlene za 21.5%, jer su tu rashodi zaposlenika Gradske uprave te sva četiri 

proračunska korisnika. Smanjeni su materijalni rashodi za 6.5%, dok su povećani izdaci za otplatu 

glavnice primljenih zajmova, zbog kratkoročnog zaduženja kod Privredne banke. U radoblju od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2016. g. ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 

iznosu od 140.000,00 kn. Proračunski korisnici Dječji vrtić «Vladimir Nazor», Češki dječji vrtić 

Ferda Mravenec Daruvar i Javna vatrogasna postrojba pozitivno su poslovali u prvih šest mjeseci, 

dok je Pučka knjižnica i čitaonica iskazala manjak prihoda u iznosu od 21.740,00 kn. U 

obrazloženju posebnog dijela Proračuna detaljno su prikazana ukupna planirana sredstva za 2016. g. 

i utrošena sredstva do 30. lipnja po programima i aktivnostima. Ono što nije obuhvaćeno u ovom 

Izvještaju o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci – zna se da je Grad išao na kreditno zaduženje 

zbog povrata poreza, tijekom kolovoza i rujna Grad Daruvar je izvršio povrat poreza i prireza po 

godišnjim prijavama za 2015. g. u ukupnom iznosu od 1.864.960,00 kn. To je u odnosu na prošlu 

godinu više za 842.000,00 kn ili 82%. Sve pripreme oko 1.100.000,00 kn, dodaje gradonačelnik, 

nisu vrijedile te priznaje da je ovo zaduženje pomoglo, no u minus od 500.000,00 kn nisu ušli, ali 

vidjet će se još sve do kraja godine. 

 Ranko Jeftimija i Zdenka Čuhnil dolaze na sjednicu Gradskog vijeća (18,58 sati). 

 Marijan Fila, kao predsjednik Povjerenstva za financije i proračun, izvjestio je vijećnike da 

su 20. listopada održali 19. sjednicu Povjerenstva. Na sjednici su bili prisutni dva člana 

Povjerenstva – Vladan Ivković i Marijan Fila te su nakon provedene rasprave zauzeli pozitivno 

stajalište, dakle oba člana su glasali za Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, što isto 

predlažu i Gradskom vijeću.  

 Branko Kovačić dodaje da bi rado komentirao ovaj Izvještaj, jer je detaljno prikazan, ima 

puno stranica i odmah na početku u komparaciji s 2015. g. imamo 2.000.000,00 kn veće prihode, no 

kada se cjelovito proučava, vijećnik Kovačić napominje da se umorio, jer kada Izvještaj ima toliko 

puno tabela, teško ga je pručavati na tabletu, pa bi bilo dobro da se vijećnicima dostavi pismeno, 

stoga će se moći kvalitetnije o tome raspravljati. Gradonačelnik dodaje kako onda vijećnici mogu 

vratiti tablete. Željka Kollert napominje da je zaista teško proučavati materijale na tabletu, no ipak 

je Gradsko vijeće htjelo tablete zbog uštede.  

 Diana Takač dolazi na sjednicu Gradskog vijeća (19,00 sati). 
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 Nakon rasprave donijeta je sljedeća  

 

O d l u k a 

 

1./ Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada 

Daruvara za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. g., jednoglasno je usvojena. 

 

 (Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća). 

 

  

  AD/4. 

    

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Daruvara za razdoblje od 01. 01. do 30. 

06. 2016. g. - prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

  

  

U raspravi su sudjelovali Dalibor Rohlik i Branko Kovačić.  

 

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik u uvodnom dijelu napominje kako su nastojali uskladiti  

najbitnije stvari, kako se ne bi ponavljali, tamo gdje postoji kontinuitet suradnje s Ustanovama, 

institucijama itd., može se vidjeti veliki broj aktivnosti na koje su dali naglasak. Teško je pisati, jer 

bilo je puno radnih sastanaka, puno kontakata, često puta vijećnici nisu zadovoljni s rezultatom, a 

kasnije jesu, no gradonačelnik dodaje kako je deset puta putovao u Zagreb zbog 100.000,00 kn, po 

nekom projektu. Ovo Izvješće je sažetak aktivnosti gradonačelnika. 

 Branko Kovačić napominje da je prezentacija gradonačelnika jako dobro obrađena i vidi se 

sve što su radile službe i gradonačelnik. Kada se bolje pogleda, zaista se vidi da je sve dobro 

odrađeno, no spominju se i javni radovi, o kojima su vijećnici raspravljali. Što se tiče javnih radova, 

vijećnik Kovačić dodaje da kada vidi te ljude da po ulici skupljaju prašinu, djeluje mu to 

ponižavajuće, kao da su ti ljudi robovi. Mišljenja je da bi oni više trebali raditi na važnijim 

stvarima, npr. uklanjanje korova i krša po Gradu. Posljedni put kad su skupljali prašinu po cesti, 

skupljena je u hrpama i tako je to stajalo danima na cesti te je ispalo gore nego što je bilo. Ako javni 

radovi skupljaju prašinu tako, onda se trebalo odmah nakon njih to očistiti i odvesti. Vijećnik 

Kovačić zaključuje da usprkos svemu tome, ljudi se otimaju za posao u javnim radovima, jer 

nemaju drugih mogućnosti.  

 Gradonačelnik Rohlik napominje da postoje određeni uvjeti koji se radovi trebaju napraviti 

te dodaje da njemu nije ništa ispod časti – ako je mogao krečiti, dok je bio bez posla i nije ga bilo 

sram, ne vidi zašto bi bio problem raditi s lopatom. Ti ljudi koji su uključeni u javne radove, tako se 

ni ne osjećaju, jer njima je stvarno drago da su došli do posla. Gradonačelnik Rohlik bi volio da 

može zaposliti 50 – 60 ljudi, jer onda bi Grad imao potencijal, no s druge strane, teško je nadzirati 

tako veliki broj ljudi – potrebno je imati četiri do pet nadzornika da vode posao. Osim toga, 

potrebna su i sredstva za rad, a javni radovi ne smiju niti sve raditi. Gradonačelnik napominje kako 

dogovaraju novu strategiju s Darkomom – zna se da su išli s dosta agregata, koji ostane na cesti, 

uđe u slivnike, zatim postoji problem čišćenja slivnika, dakle Darkom treba smisliti nove načine 

kako to odraditi. Željka Kollert dodaje kako su javni radovi puno pomogli i oko Sportske dvorane, a 

gradonačelnik se s tim složio.  

  

 Nakon rasprave donijet je sljedeći  

 

Z a k lj u č a k 

 

1./ Prima se na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Daruvara za 
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razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. g.  

(Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća). 

 

 Zdenka Kutil i Jovita Bodulušić dolaze na sjednicu Gradskog vijeća (19,05 sati). 

 

 

  AD/5. 

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar u pedagoškoj godini 

2015./16. 

  

  

 Željka Kollert je pozdravila Jovitu Bodulušić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ 

Daruvar i zahvalila se na dostavljenim materijalima. 

 

 Veronika Pilat dodala je da su Izvješća oba vrtića zaista iscrpna i da, ako su ih vijećnici 

pročitali, sve je jasno. Zahvalila se ravnateljicama na iscrpnim Izvješćima.  

 Željka Kollert napominje kako je zamjenica gradonačelnika Veronika Pilat sve rekla i slaže 

se da su materijali oba vrtića opsežni te je ovo plus odgojno obrazovnim djelatnicima da se puno 

radi i da zaista ima materijala za izvješća.  

 

Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

   

1./ Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar u pedagoškoj godini 2015./16., 

jednoglasno je usvojena. 

 

 (Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća). 

 

    

AD/6.  

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada Češkog dječjeg vrtića  F. Mravenca Daruvar u pedagoškoj 

godini 2015./16.    

 

  

 Željka Kollert je pozdravila Zdenku Kutil, ravnateljicu Češkog dječjeg vrtića  F. Mravenca 

Daruvar i zahvalila se na dostavljenim opsežnim materijalima. 

 

Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

 

O d l u k a 

 

    

    

1./ Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada 

Češkog dječjeg vrtića  F. Mravenca Daruvar u pedagoškoj godini 2015./16., 
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jednoglasno je usvojena.  

(Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća). 

 

 

 Zdenka Kutil i Jovita Bodulušić odlaze sa sjednice Gradskog vijeća (19,12 sati). 

 

AD/7.  

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje rada političkih 

stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara    

  

  Olga Šimon-Danek u uvodnom dijelu napominje da je ova Odluka donijeta gotovo 

identično kao i prošla, a radi se o tome da je na snazi novi Zakon i da se mora uskladiti Odluka s 

važećim propisima, jer se dosadašnja Odluka poziva na Zakon koji više nije na snazi. Sadržaj 

Odluke je sadržajno isti, samo je u uvodnom dijelu promijenjen važeći Zakon.  

  

Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

 

O d l u k a 

 

1./ Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje rada političkih stranaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Daruvara, 

jednoglasno je usvojena. 

 

 

 (Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća.) 

 

 

AD/8. 

 

Prijedlog Odluke o suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji između 

partnerskih gradova Gradske četvrti Praha 15, Češka Republika i Grada 

Daruvara, Republika Hrvatska 

 

 

 U raspravi su sudjelovali Branko Kovačić, Željka Kollert, Veronika Pilat i Dalibor Rohlik. 

  

 Veronika Pilat napominje kako je gradonačelnik Dalibor Rohlik bio u Češkoj i nije potpisao 

Sporazum, naime ovo je tek nacrt Sporazuma, koji će se potpisati u Daruvaru, kada dođu 

predstavnici Gradske četvrti Praha 15. Sporazum o suradnji bazira se na kulturnom i gospodarskom 

nivou.  

 Branko Kovačić navodi kako je to hvalevrijedan Sporazum te da je to jaka postava, ako 

govorimo o gradskoj četvrti Praga, samim time što je Češka Republika u mnogim ovlastima ispred 

nas, pa bi bilo dobro, ne samo da nadmašimo taj nivo kulturne suradnje, već i nivo privredne 

suradnje. Kulturno je isto tako bitno, zbog češke manjine, no vrlo je bitna gospodarska suradnja. 

Nadalje, vijećnik Kovačić upitao je vijećnike, koji poznaju češki jezik, da mu kažu hrvatski 

prijevod češke riječi „hejtman“. Zdenka Čuhnil odgovara da riječ „hejtman“ znači „župan“.  

 Željka Kollert napominje kako je dobrodošao svaki sporazum o suradnji, pogotovo u 

gospodarskom dijelu, no čula je kako je u Daruvaru bila nekakva agencija koja je razgovarala s 

ljudima i dosta ljudi ide raditi u Češku, tj. u Škodu. Ž. Kollert se nada da to nije takav oblik 

suradnje – da dođu tu i odvuku radnu snagu, već da će se i jedan dio poslova odrađivati i u 
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Daruvaru.  

 Veronika Pilat napominje da je Škoda željela pripomoći, zbog toga što je gradonačelnik 

Rohlik kontaktirao s njima, no dodaje da ne zna koliko je ljudi otišlo u Škodu, jer su se tražila 

određena zanimanja. Ovo je suradnja između dva grada, odnosno dio grada na kulturnoj, 

manjinskoj i gospodarskoj razini. 

 Gradonačelnik Dalibor Rohlik navodi kako su od Gradske četvrti Praha 15 dobili prijedlog 

Sporazuma i upravo je Grad Daruvar dodao gospodarske kontakte i euro projekte, stoga su oni 

ponovno morali ići na Vijeće kako bi napravili izmjenu i dopunu. Inače suradnja nije takva da se 

druže gradonačelnici, nego kada dođu sljedeći mjesec na potpisivanje, gradonačelnik napominje 

kako bi volio da tome nazoči većina prisutnih. Isto kao i s Letohradom, treba surađivati na 

kulturnom i socijalnom dijelu – institucije i udruge, a u gospodarskom dijelu treba dogovoriti koja 

su to područja, industrije i poduzetnici, koji bi htjeli sa Češkom surađivati. Gradonačelnik navodi 

kako zna da SAB d.o.o. ima problema s plasmanom svoje robe na češkom tržištu, pokušali su s pilot 

projektom, no on se nije dobro pokazao, što je bio problem u izboru partnera u Češkoj Republici, no 

gradonačelnik se nada da će se naći prostora za robu koja je konkurentna kako kod nas, tako i na 

češkom tržištu.  

 

 Nakon rasprave donijeta je sljedeća 

 

 

O d l u k a 

 

1./ Odluka o suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji između 

partnerskih gradova Gradske četvrti Praha 15, Češka Republika i Grada 

Daruvara, Republika Hrvatska, jednoglasno je usvojena. 

 

 

 (Na sjednici prisutno 14 članova Gradskog vijeća.) 

 

    

  AD/9. 

 

  Pitanja i prijedlozi      

     

  Branko Kovačić navodi kako je netko pohvalio što se uklonilo cvijeće u centru Vijećnice, 

no napominje kako njemu ono jako nedostaje te dodaje kako bi žene – od gospođe Pilat do gospođe 

Ivanović još ljepše izgledale kada bi bilo i cvijeća, barem u manjem dijelu, jer tu se ne održavaju 

samo sjednice Gradskog vijeća, već i ostali sastanci.  

 Veronika Pilat zahvalila se vijećniku Kovačiću no napomenula je kako je cvijeće ipak bilo 

previsoko, pa se vijećnici nisu mogli vidjeti, stoga treba naći nešto što je adekvatno za taj prostor, 

nešto puno niže, a opet da ukrašava prostor.  

 Šimun Aščić navodi kako je na jednoj od prošlih sjednica postavio pitanje za ulaz u Gajevu 

ulicu iz Osnovne škole, naime od Bille je na cesti puna crta, stoga svakodnevno, od 9. mjeseca se 

krše propisi, a gradonačelnik je obećao da će kontaktirati Auto službu, da se vidi što napraviti. 

Srećom, policajci su bili domaći pa nisu zaustavljali, iako kad bi se poštivala pravila, vijećnik kaže 

da mora otići do Lidla i okrenuti se pa ići nazad. Gradonačelnik navodi kako će reagirati.  

 Marcel Medak se osvrnuo na Zamolbu koju su vijećnici dobili od Mjesnog odbora Donji 

Daruvar te dodao kako bi bilo dobro da ju netko pojasni, a zatim je dao i prijedlog da bi ovakve 

stvari, zbog stanja u Gradskoj blagajni, trebalo aplicirati prema nekom od Fondova ili pronaći 

alternativu. Vijećnik Medak smatra kako bi njihova zadaća bila u budućnosti da osiguraju neka 

sredstva u gradskom proračunu za sufinanciranje i da se malo poradi na tim projektima, kako bi se 

što više toga kandidiralo. Naravno, napominje vijećnik Medak, ne može se raditi bez vlastitog 
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učešća.  

 Gradonačelnik je odgovorio da je Grad aplicirao taj projekt sanacije krovišta u Ministarstvu 

regionalnog razvoja, te napominje kako će vijećniku Medaku isprintati tko je što dobio. Sada Grad 

lobira da dobiju obavijest je li neki od tih projekata spreman i u proračunu, jer se na rebalansu 

skinuo Dom u Donjem Daruvaru radi odbijenice iz Ministarstva regionalnog razvoja – to je onih 

2.500.000,00 kn na cijelu Županiju, što su dobili svi u okruženju osim Daruvara. Aplicirano je i 

LED rasvjeti s 200.000,00 kn, a ovih dana su dobili i signal da ima jedan dio koji nisu odradili te da 

ima šanse da Grad dobije barem tih 200.000,00 kn što bi se do kraja godine moglo i realizirati. 

Gradonačelnik je zamolio za potporu u tom lobiju prema Ministarstvu, jer bez toga nema ništa. 

Vijećnik Medak je pitao gradonačelnika je li se žalio na tu odluku. Gradonačelnik Dalibor Rohlik 

odgovara da se nisu žalili i ne vidi razloga zašto bi to učinio. Vijećnik Marcel Medak navodi kako 

su i Daruvarskim toplicama odbili projekt koji je prošao sve faze, bez argumentacije, stoga su se 

žalili i vijećnik napominje kako će ići do kraja. Gradonačelnik navodi kako smo ispod crte, jer smo 

treća kategorija razvijenosti, čak su ponudili financiranje Doma 50%-50%, što je jako nepovoljno 

za Grad Daruvar. Pokušali su projekt Vatrogasnog doma financirati i putem LAG-a, kako bi 

konačno nešto iskoristili od njih za ruralni dio, međutim Vatrogasni dom je u Gradu Daruvaru, jer je 

tabla s natpisom Donji Daruvar kod Groblja, stoga je automatski bio isključen.  

 Željka Kollert se zahvaljuje vijećniku Medaku i napominje kako je imala namjeru pojasniti 

pismo koje je pristiglo nakon rebalansa, kada su skinuta namjenjena sredstva. Ž. Kollert dodaje 

kako smatraju da nije u redu da to financira Grad Daruvar, nego bi se trebalo financirati putem 

projekata. Predsjednica Kollert napominje da želi reći nešto i o Ždral trailu – kada je u Lipiku bio 

košarkaški turnir, pohvalila ga je i rekla kako imamo dobar primjer u susjedstvu, no sad i Grad 

Daruvar ima jako dobar primjer, koji bi i ostali Klubovi i Sportske zajednice trebali prepoznati i 

slijediti takav primjer. Ždral trail i Klub Skok su uspjeli organizirati u Gradu Daruvaru događaj na 

razini Hrvatske, s čim bi se trebali ponositi. Vijećnica Diana Takač napominje kako Klub Skok nije 

inicijator, već je Ivana Djedović. Ž. Kollert odgovara da ona nije spomenula inicijatora, već je rekla 

da je Ždral trail održan u organizaciji Kluba Skok, no tu su svakako bitni Ivana Djedović i njen 

suprug. Puno ljudi je bilo uključeno u ovaj događaj, no obitelj Djedović kao privatne osobe nisu 

mogli samostalno napraviti Ždral trail, već uz pomoć Kluba Skok. Vijećnica Diana Takač 

napominje kako je Klub suorganizator, a predsjednica Kollert odgovara kako će to provjeriti. Kada 

je riječ o očitovanju na događaj o Bruni Mariću, Ž. Kollert dodaje kako se čula s vijećnikom 

Marićem isti dan te se svakako slaže s gradonačelnikom da bi oboje trebali otići u službeni posjet i 

dati mu podršku. Predsjednica smatra da ovakav nasilan način obračunavanja nije primjeren 

civiliziranom društvu. Nadalje dodaje kako dvorac na Diošu više nije prazan, jer se u njega uselio 

Slaven Vujić ili poznatije Tata Slaven, ako netko prati njegov blog ili Facebook, čovjek ima viziju 

da taj Dvorac oživi i da tamo borave djeca s poteškoćama u razvoju, kako bi se socijalizirala. 

Predsjednica Kollert napominje kako je dogovorila s gradonačelnikom i Slavenom Vujićem 

sastanak, međutim on se teško razbolio, jer je tamo bio izložen hladnoći, stoga će pokušati 

dogovoriti novi sastanak s gradonačelnikom i Darkomom. Svi mi bi u okviru svojih mogućnosti 

trebali dati podršku takvom projektu, pogotovo jer Dioš neće propadati, smatra predsjednica Kollert 

te dodaje da je njoj u posebnom sjećanju – i vijećnik Prpić se sjeća izviđača, odnosno zimovanja u 

Dvorcu, stoga ih vežu lijepa sjećanja. Veronika Pilat napominje kako se Gimnazija Daruvar sprema 

pomoći tom projektu tako što rade kreativne proizvode, koje će prodavati preko Grada Daruvara, a 

prihod će biti namijenjen sanaciji. Taj objekt je u jako derutnom stanju, treba jako puno novaca da 

bi se on osposbio i da bi netko mogao tamo živjeti. Veronika Pilat nije sigurna da Slaven Vujić ima 

toliko novaca, stoga vjeruje da očekuje pomoć. Željka Kollert dodaje da bi svi trebali pomoći unutar 

svojih mogućnosti ili ako znamo nekoga tko bi mogao pomoći. Zdenka Čuhnil napominje da bi se 

trebao napraviti ozbiljan projekt, jer vizije su jedno, a nedostaju sredstva, jer kada bi svi prodali ono 

što posjeduju, ne bi bilo dovoljno sredstava, prema tome treba pomoći da se dođe do zajedničkog 

projekta s Općinom Končanica, što bi Fondovi sigurno financirali, jer se radi o spomeniku kulture, 

a s druge strane postoji i socijalni program. Ž. Kollert dodaje da su programi već u pripremi – 

Općina Končanica je pomogla putem javnih radova.  
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 Vijećnik Vladislav Prpić navodi kako se na jednoj od prošlih sjednica raspravljalo o 

Darkomu i uređenju groblja, stoga ih pohvaljuje da su nakon komentara o uređenju groblja zaista 

počistili i uredili groblje, no to je bilo samo taj put. Vijećnik Prpić napominje kako su se nakon 

druge, treće i četvrte košnje nemarno odnosili prema groblju, dakle ne paze kada kose i sva trava 

ostaje na grobnicama. Oni koji često posjećuju groblja uređuju i grobnice, no oni koji ne žive u 

Gradu Daruvaru, kada dođu, neugodno se iznenade. Treba ponovno upozoriti zaposlenike Darkoma, 

koji rade na održavanju groblja, da zaštite grobnice i vode više računa o tome.    

 

 

Dnevni red je iscrpljen, predsjednica zaključuje rad sjednice u 19,30 sati. 

 

 

 

       Voditeljica zapisnika             Predsjednica 

Kristina Harambašić, mag. polit.          Željka Kollert 


