
                                                                              
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA  

GRAD DARUVAR  

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 s 13. sjednice Gradskog vijeća, održane 30. listopada 2018. godine u velikoj vijećnici 

zgrade Uprave Grada Daruvara, s početkom u 17,00 sati. 

 

PRISUTNI: Snježana Sabo, Saša Coufal, Emina Šimek-Kovačić, Lidija Dujmenović,  

        Miran Husak, Nikolina Glodić, Marijan Fila, Zlatko Getliher, Dinka 

                   Kavalir, Antun Romozi, Stjepan Trkač, Ivana Kljajić-Marović, Igor Jareš,  

                   Branko Kovačić, Mladen Prević, Diana Takač, Sabina Bis, Marijeta Donat 

 

OSTALI PRISUTNI: Damir Lneniček, Vanda Cegledi, Olga Šimon-Danek, Milena   

                      Šimić, (Gradska uprava) 

   Ivana Djedović (Darkom d.o.o. Daruvar), Dunja Grubić 

(TVP Aquae Balissae d.o.o. Daruvar), Tomislav Horvat 

(Gradska tržnica d.o.o. Daruvar), Vanja Lončar (Gradsko stambeno 

d.o.o. Daruvar) 

   Irena Ivanović-Lasta (Radio Daruvar), Michael Palijan (Večernji list), 

Predrag Uskoković (Daruvarski portfolio) 

 

  Predsjednica Gradskog vijeća pozdravlja prisutne, zahvaljuje na odazivu, utvrđuje da 

su na sjednici prisutni svi članovi Gradskog vijeća te se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 Nakon toga predlaže dopunu Dnevnog reda s dvije točke: „Prijedlog Odluke o prodaji 

kč.br. 2288/1 k.o. Daruvar – dio bivšeg Dalit-a i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 

projekt koji se aplicira na mjeru 3.1.1. LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti 

djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“. Dosadašnja točka 20 postaje točka 22. 

  

 Marijan Fila pohvaljuje ovakav način dopune dnevnog reda. Materijali su stigli na 

vrijeme. Ovakav način dopune dnevnog reda je apsolutno korektan jer se moglo sve proučiti. 

To je za svaku pohvalu. 

 Branko Kovačić smatra da je dnevni red prevelik jer se ne može kvalitetno pripremiti 

za sjednicu. Za ovakav dnevni red mora se uzeti osam dana za proučavanje materijala. To 

može biti na uštrb kvalitete rada ovog Vijeća. 

 Snježana Sabo odgovara da je ovakav dnevni red takav zbog posla kojeg ima puno i 

moraju se donositi odluke. Što se tiče izvješća o financijskom poslovanju gradskih tvrtki – to 

ne mora biti na dnevnom redu, ali se dogovorilo s gradonačelnikom da će se to dati na dnevni 

red kako bi vijećnici imali uvid u poslovanje gradskih tvrtki. Smatra da je dovoljno vremena 

bilo da se materijal prouči. Svi imaju obveze, posebno zaposleni vijećnici.  

 

 

 



 Nakon toga uz dopunu, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

 1./ Aktualni sat, 

 2./ Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća od  

  28. lipnja 2018. g. 

  - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika 

  Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća od 

  10. rujna 2018. g. 

  - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika, 

 3./ Izvješće Mandatnog povjerenstva – mirovanje mandata 

  - polaganje prisege, 

 4./ Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

  za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. g. 

 5./ Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.  

  siječnja do 30. lipnja 2018. g. 

- Prijedlog Zaključka o primanju na znanje, 

6./ Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 

 Daruvara za 2017. g. 

 - prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća, 

7./ Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017. g. za: 

 - Darkom d.o.o. Daruvar, 

 - TVP Aquae Balissae d.o.o. Daruvar, 

 - Gradsku tržnicu Daruvar d.o.o. Daruvar, 

 - Gradsko stambeno Daruvar d.o.o. Daruvar, 

8./ Prijedlog Odluke o izboru članova Gradskog savjeta 

 mladih Grada Daruvara, 

9./ Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna DPU 

 „Gradsko groblje“, 

10./ Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

 organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa  

 u mirovanju – parkiranju vozila, 

11./ Prijedlog Odluke o IX. izmjenama i dopunama Odluke o 

  davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada  

  Daruvara, 

 12./ Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji s 

  Ministarstvom hrvatskih branitelja u svrhu provedbe 

  projekta „Uspostava veteranskog centra u Daruvaru“, 

 13./ Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o imenovanju članova 

  Komisije za gospodarenje zelenim površinama Grada 

  Daruvara, 

 14./ Prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o suradnji i 

  prijateljstvu s Gradom Zagrebom, 

 15./ Prijedlog Odluke o brisanju statusa nerazvrstane ceste 

  kč.br. 1652/2 k.o. Daruvar, 

 16./ Prijedlog odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine u 

  Lipovac Majuru – bivša osnovna škola/mjesni dom, 

 17./ Prijedlog Odluke o kriterijima raspodjele sredstava 

  Zajednici tehničke kulture Daruvar, 



 18./ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor 

  aglomeracije Daruvar, 

 19./ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor svih 

  radnji privođenjem svrsi i funkciji prostora bivšeg Dalit-a, 

 20./ Prijedlog Odluke o prodaji kč.br. 2288/1 k.o. Daruvar – dio 

  bivšeg Dalit-a, 

 21./ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt koji se aplicira 

  na mjeru 3.1.1. LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu 

  koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“, 

 22./ Pitanja i prijedlozi. 

 

 Prilikom usvajanja Dnevnog reda prisutno je bilo 17 vijećnika -Marijeta Donat nije 

mogla glasovati jer nije još položila prisegu na dužnost zamjenice vijećnika. 

 

 Nakon toga prešlo se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 AD/1. 

 

 Aktualni sat 

 

 Marijan Fila se javlja za riječ vezano za pisana vijećnička pitanja koja su u prvom 

dijelu aktualnog sata. Izjavljuje da je postavio pisana vijećnička pitanja pročelniku Vukoviću i 

tražio da on da odgovor na njih. On je pitanja proslijedio Upravi Darkom-a, gđi Ivani 

Djedović. Odgovor na pisana vijećnička pitanja treba dati u roku od 15 dana, a ako se ne 

stigne, vijećnika o tome treba obavijestiti putem predsjednice Gradskog vijeća i obrazložiti 

razloge zašto se nije mogao dati odgovor u predviđenom roku. Predsjednica Vijeća će o tome 

obavijestiti gradonačelnika i zahtijevati odgovor u roku od 8 dana. On je pitanja postavio u 

kolovozu i od pročelnika je dobio odgovor. Prema Poslovniku predsjednica Vijeća pisani 

odgovor dostavlja vijećniku, ali i svim vijećnicima na znanje. Odgovori koje je dobio su 

uopćeni i površni i gotovo ne daju nikakavu informaciju. Moli da se ti odgovori dostave svim 

vijećnicima kako bi i oni vidjeli kakve je odgovore dobio. Pročelnik Vuković je bio korektan i 

izjavio je da odgovori moraju biti precizniji i konkretniji i uputio je gđi Ivani Djedović 

zahtjev za konkretnije i preciznije odgovore. 

 Zatim je postavio pitanje u svezi rada komunalnih redara tijekom vikenda. Do 

komunalnih redara nije moguće doći, a dešavaju se razne situacije koje bi oni trebali rješavati, 

npr. auto je udario psa i on ozlijeđen leži uz cestu. Životinju treba preuzeti azil za životinje u 

Pakracu s kojim Grad Daruvar ima ugovor i tamo se životinji treba pružiti odgovarajuća skrb. 

Međutim, kada veterinari zovu azil oni odgovaraju da njih treba zvati komunalni redar, jer da 

je to garancija da će njihov rad biti i plaćen. Ali komunalni redar od petka od 15,00 sati do 

ponedjeljka do 07,00 sati ne radi. Situacija ima svakakvih. Lisica zna ući u dvorište tijekom 

vikenda i ne želi izaći. Građani tada zovu policiju, ali oni izjavljuju da ne smiju pucati na 

lisicu jer moraju pravdati municiju i da će zvati lovoovlaštenika i lovce. Lovoovlaštenik i 

lovci pak ne smiju pucati u blizini objekata (moraju biti udaljeni 300 m od objekta).  Vlasnik 

objekta tada zove centar 112 koji onda zove policiju i lovce i vrtimo se u krug, odnosno 

prebacuje se vrući krumpir. Centar 112 tada naziva i dežurnu veterinarsku ambulantu, ali i 

vlasnika objekta i postavljaju pitanja i izražavaju bojazan zbog mogućnosti da je lisica 

zaražena bjesnoćom i pitaju da li će veterinari odgovarati ako ona ugrize nekog od ukućana. 

Čim se spomene bjesnoća veterinari su nadležni. No što raditi kada oni koji bi trebali ne žele i 

ne mogu pucati jer to zakon ne dozvoljava. Društvo za zaštitu životinja dodatno komplicira 

situaciju i traži da se lisica uspava i vrati u prirodu. Može se i tako, ali veterinar prvo mora 



utvrditi da li lisica pokazuje znakove bjesnoće ili ne. Ako pokazuje te znakove mora se ubiti i 

ponovno smo na početku – tko će to učiniti. Ako se životinja uspava i vrati u prirodu tada se 

krši pravilo predstavničkog tijela, jer se takva životinja mora smjestiti u sklonište. I opet se 

vraćamo na rad komunalnog redara vikendom. Pita da li se može osigurati rad komunalnog 

redara vikendom kako bi se ovakve situacije izbjegle i da li se može donijeti procedura o 

zbrinjavanju divljih životinja pronađenih van prirodnog staništa.  

 Damir Lneniček odgovara da nije točna informacija da komunalni redari ne rade preko 

vikenda. Dostupni su 24 sata dnevno cijelu godinu. Njihovi brojevi će se staviti na Web 

stranicu Grada. Centar 112 ima njihove brojeve i uredno ih zove kada je to potrebno. Što se 

tiče procedure o zbrinjavanju divljih životinja nije shvatio što Grad treba napraviti. 

 Marijan Fila naglašava da se ta procedura morati donijeti sukladno zakonu. 

 Damir Lneniček izjavljuje da će se prilikom aktivnosti na donošenju te procedure 

pozvati g. Fila kako bi se to sve napravilo kako treba. 

 Marijan Fila je zadovoljan odgovorom. 

 

 Zlatko Getliher postavlja pitanje u svezi hostela u Malom Lošinju – kako je došlo i 

zašto do situacije da kuharica i spremačica u sred sezone daju otkaz. To je pitanje želio 

postaviti g. Vukoviću, ali on danas nije prisutan na sjednici. 

 Damir Lneniček odgovara da to pitanje može postaviti direktorici Termalnog vodenog 

parka kada bude na dnevnom redu izvješće o radu te tvrtke. Ratko Vuković je predsjednik 

Nadzornog odbora, uprava je odgovorna za to. 

 

 Branko Kovačić postavlja pitanje u svezi dva improvizirana parkirališta na ulazu u 

bivši Dalit i preko puta kraj Toplice. Na ta parkirališta građani dolaze i parkiraju te idu u 

Darkom platiti režije. Most preko rijeke je dotrajao i loše je saniran pa građani padaju i postoji 

opasnost od ozljeda. Ako taj prijelaz i dalje bude u funkciji to treba kvalitetno sanirati. Ne zna 

u čijoj je to nadležnosti. Vidi da je sada parkiralište uz rijeku ograđeno pa pita da li to znači 

da to više neće biti u funkciji. Dalitovo parkiralište koriste mnogi građani. Sada je porušeno 

ono lijepo drveće koje je bilo zdravo i šteta je da se srušilo. Tamo više nema hlada na 

parkiralištu. U redu je da je taj zoološki vrt donekle uređen. 

 Damir Lneniček odgovara da mu je drago da se pozdravlja čišćenje prostora bivšeg 

Dalita. Iduće godine će se taj parking urediti. Drveće je u poslovnoj zoni. Sada se vidi i sjaj i 

bijeda tog prostora. Mišljenja o uklanjanju drveća su različita. Što se tiče parkinga kraj 

Toplice, ta površina je u privatnom vlasništvu i vlasnik je zabranio prolaz. Bila je namjera i 

bila je dogovorena obnova mosta na Toplici s Hrvatskim vodama, ali sada to gubi svrhu. Ulaz 

u Darkom je iz Kozarčeve ili stazom uz Toplicu. 

 Branko Kovačić je zadovoljan odgovorom. 

 

 Emina Šimek-Kovačić prenosi zahvalu članice mjesnog odbora Vlaste Klir zbog 

akcije čišćenja groblja u Gornjem Daruvaru u kratkom vremenu. Postavlja pitanje u svezi 

zbrinjavanja plastike na groblju. Mještani žele postaviti dva manja kontejnera na kotačićima 

kako bi se u njih odlagala plastika. Drugo pitanje odnosi se na raskrižje Svačićeve i 

Preradovićeve. Tamo veliki broj djece ide u školu i prelaze to raskrižje, a auti se baš ne 

zaustavljaju. Moli da komisija za promet izađe na teren i da predloži rješenje koje bi osiguralo 

sigurnost djece i građana na tom raskrižju. 

 Damir Lneniček odgovara da mu je drago da su mještani Gornjeg Daruvara 

zadovoljni. Pitanje zbrinjavanja plastike na groblju će se riješiti s Darkomom. Što se tiče 

raskrižja Svačićeva-Preradovićeva na tome se već radi, prvi pokušaj nije uspio, ali od toga se 

neće odustati. 

 Emina Šimek-Kovačić je zadovoljna odgovorima. 



 

 Antun Romozi pohvaljuje uređenje nogostupa i zelenih površina u Jelačićevoj ulici od 

Svačićeve do Gajeve. To je za svaku pohvalu. Predlaže da se na isti način uredi i nogostup i 

parkiralište ispred vrtića. 

 Damir Lneniček se slaže s prijedlogom i izjavljuje da će to iduće godine biti riješeno. 

 

 Stjepan Trkač postavlja pitanje u svezi ulaza iz Svačićeve na Trg kralja Petra 

Krešimira IV (Japanska četvrt), koji nije dobro izveden pa vozači oštećuju vozila na 

nepravilno postavljene rubnike. To pitanje je postavio još prije dva mandata. Zanima ga kako 

je to na tehničkom pregledu moglo proći. Moli da se to riješi. 

 

 Aktualni sat je završen. 

 

 AD/2. 

 

 Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća od  

 28. lipnja 2018. g. 

  - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika 

 Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća od 

 10. rujna 2018. g. 

  - prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika 

 

 Marijan Fila moli da se ispravi tekst u zapisniku s 11. sjednice, na stranici broj 5. 

umjesto riječi evolviraju treba pisati evaluiraju. 

 Stjepan Trkač napominje da u zapisniku s te sjednice u potpisu treba biti on, a ne 

predsjednica Gradskog vijeća, jer ona nije bila na toj sjednici. Sjednicu je vodio on kao 

zamjenik predsjednice. 

 

 Više nije bilo primjedbi, te su donijete sljedeće 

 

O d l u k e 

 

 1./ Zapisnik s 11. Sjednice Gradskog vijeća od 28. lipnja 2018. godine, uz 

izmjene, usvojen je većinom glasova (16 za, 1 suzdržana – Sabina Bis). 

 2./ Zapisnik s 12. Sjednice Gradskog vijeća od 10. rujna 2018. godine, bez 

primjedbi, usvojen je većinom glasova (16 za, 1 suzdržan – Mladen Prević). 

 Na sjednici prisutno 17 vijećnika. 

 

 

 AD/3. 

 

 Izvješće Mandatnog povjerenstva – mirovanje mandata 

  - polaganje prisege 

 

 Ivana Kljajić Marović, predsjednica Mandatnog povjerenstva izvjestila je vijećnike da 

je Uprava Grada Daruvara zaprimila 28. rujna 2018. godine izjavu zamjenika vijećnika Borisa 

Peranović koji je obnašao dužnost zamjenskog vijećnika umjesto gradonačelnika Damira 

Lneniček, kojom stavlja u mirovanje mandat na mjesto zamjenika člana vijećnika u Gradskom 

vijeću Grada Daruvara u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. g., radi prihvaćanja nespojive 

dužnosti – službenika na radnom mjestu „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ u Upravi 



Grada Daruvara, u Upravnom odjelu za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene 

djelatnosti. Kandidacijska lista HDZ – HSU – HSS – nositelj liste Damir Lneniček, dostavila 

je16. listopada 2018. godine prijedlog za Marijetu Donat kao zamjenicu vijećnika Gradskog 

vijeća Grada Daruvara, a Marijeta Donat je istog dana dostavila pisanu izjavu o prihvaćanju 

dužnosti zamjenice vijećnika Damira Lneniček, za vrijeme mirovanja njegovog mandata. 

Mandatno povjerenstvo je na svojoj 6. sjednici održanoj 17. listopada 2018. godine utvrdilo 

činjenično stanje mirovanja mandata imenovanog zamjenika vijećnika te prihvaćanja dužnosti 

zamjenice vijećnika od strane Marijete Donat, koja je obvezna položiti prisegu na sjednici 

Gradskog vijeća na kojoj će prvi put prisustvovati. 

 

 Nakon izvješća Mnadatnog povjerenstva, Marijeta Donat je položila prisegu. 

 

 

 AD/4. 

 

 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

 za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. g. 

 

 Obrazloženje su dale Emina Šimek-Kovačić, predsjednica Povjerenstva za financije i 

proračun i Milena Šimić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun. 

 Emina Šimek-Kovačić izvještava da je Povjerenstvo razmotrilo Polugodišnji izvještaj 

Proračuna i većinom glasova ga prihvatilo (Marijan Fila je bio suzdržan). 

 Milena Šimić napominje da je Polugodišnji izvještaj napravljen u skladu s propisima. 

U prvih šest mjeseci ove godine  ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 

19.183.229,00 kuna što je za 3.507.300,00 kn ili 22,38%  više u odnosu na isto razdoblje 

prošle godine. U odnosu na plan za 2018. g. u prvih šest mjeseci ostvareno je 34,85% prihoda. 

Prihodi od poreza na dohodak i prireza povećani su u odnosu na isto razdoblje 2017. g. za 

74,37% zbog porezne reforme koja se provodi od početka 2018. g., odnosno zbog prihoda od 

fiskalnog izravnanja. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 22.244.660,00 kuna što 

je za 9.802.570,00 kn ili 78,79% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u  odnosu na 

plan za 2018. g. ostvarenje rashoda iznosi 40%. U prvih šest mjeseci 2018. g. Grad Daruvar 

ostvario je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.224.507,00 kn. 

Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 829.645 kn, tako da ukupni 

manjak prihoda i primitaka na dan 30. 06. 2018. g. iznosi 4.054.152 kn. Proračunski korisnici 

ostvarili su ukupno 163.076,00 kn viška u prvoj polovini 2018. g., a preneseni višak iz 2017. 

g. iznosi 645.339,00 kn, tako da na dan 30. 06. 2018. g. ukupni višak proračunskih korisnika 

iznosi 808.415,00 kn. Promatrajući konsolidirani izvještaj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2018. 

g. odnosno Proračun Grada i proračunskih korisnika zajedno, kako to nalažu zakonski propisi, 

u tome razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 3.061.431,00 kn što znači da je 

ukupni manjak na kraju 30. 06. 2018.  g. 3.245.737,00 kn. 

 

 U raspravi su učestvovali Branko Kovačić, Milena Šimić, Sabina Bis, Damir Lneniček 

i Miran Husak. 

 Branko Kovačić je postavio pitanja u svezi izvršenja stavke za intelektualne usluge – 

na što se to odnosi, jer je veliko izvršenje, zatim izvršenja stavke za poticaj 

gospodarstvenicima koja je malo izvršena i izvršenja stavke o financiranju mjesnih odbora 

gdje je također loše izvršenje. 

 Milena Šimić obrazlaže stavke: što se tiče izvršenja stavke za intelektualne usluge radi 

se o pripremi projekata Grada, gdje razni ovlašteni stručnjaci moraju pripremiti 

dokumentaciju za projekte. Službenici Grada za to nisu ovlašteni. Zahtjeva za poticaj za 



poduzetnike u prvoj polovici godine nije bilo (sada je stanje drugačije, ostalo je na toj stavci 

još oko 5.000,00 kn). Aktivnosti u mjesnim odborima također su veće u drugoj polovici 

godine, tako da je i na toj stavci sada veće izvršenje. 

 Sabina Bis traži da se konkretno kaže za koje projekte se plaća stručne osobe. 

 Milena Šimić odgovara da ne može sada sve nabrojiti, ali da se može doći na uvid u 

ured. Radi se o projektima Petrov vrh, dječji vrtić, Hrvatski dom…. 

 Damir Lneniček napominje da je  preduvjet za neku prijavu da moramo imati spremnu 

građevinsku dokumentaciju, a to ne mogu raditi naši službenici. U tim sredstvima su i 

odvjetničke usluge. 

 Miran Husak postavlja pitanje u svezi slabog ostvarenja stavke za reciklažno dvorište. 

 Damir Lneniček odgovara da je bilo nekih izmjena, ali da sada ide sve svojim tokom. 

Reciklažno dvorište treba biti gotovo do kraja godine. 

 

 Više nije bilo pitanja, te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Daruvara za razdoblje od 

01.01. – 30.06.2018. g., usvojen je većinom glasova (15 za, 3 suzdržana – Marijan Fila, 

Miran Husak, Igor Jareš). 

 Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

 AD/5. 

 

 Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.  

 siječnja do 30. lipnja 2018. g. 

- Prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

   

Nije bilo dodatnog obrazloženja. 

 

   Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 

primljeno na znanje. 

 Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 

 AD/6. 

 

 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 

Daruvara za 2017. g. 

 - prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

 

    

 Dodatno obrazloženje dao je Damir Lneniček. Naglasio je da je prvi put Grad nakon 

obavljene revizije poslovanja dobio bezuvjetno mišljenje na što je on kao gradonačelnik i kao 

građanin ovog grada ponosan. Zahvaljuje se stručnim službama Grada na dobro obavljenom 

poslu. 

  U raspravi su učestvovali Marijan Fila, Olga Šimon-Danek, Damir Lneniček i 

Snježana Sabo. 



 Marijan Fila postavlja pitanje u svezi postupka jednostavne nabave. Pitanje postavlja 

pročelnici Olgi Šimon-Danek. U nalazu revizije napomenuto je da u određenim postupcima 

javne nabave nije sve bilo odrađeno kako treba, odnosno da u postupku nije sudjelovao 

ovlašteni predstavnik (osoba s certifikatom) Grada u pripremi i provedbi postupka 

jednostavne nabave, a odnosi se to na najam klizališta, deratizaciju, opremu za dječje igralište, 

kalendare, rokovnike i drugi uredski materijal. Moli pojašnjenje tog propusta. 

 Olga Šimon-Danek odgovara da ne može znati zašto je došlo do tog propusta. Kada je 

primjetila da nije uključena u postupak javne nabave, obavijestila je o tome gradonačelnika. 

Točno je da ona kao osoba s certifikatom mora biti uključena u sve vidove javne nabave. To 

je izmaklo kontroli. O tome se očitovala Državnoj reviziji. 

 Damir Lneniček napominje da je do sada certifikat imala samo jedna osoba, u tijeku je 

osposobljavanje još djelatnika koji će imati certifikat i koji će moći sudjelovati u postupcima 

javne nabave. 

 Snježana Sabo podsjeća da bi svi ti postupci u svezi javne nabave trebali biti 

objavljeni na web stranici Grada. Do sada to nije bilo objavljivano. Što se tiče nalaza revizije, 

već danas su neke stvari ovdje na Gradskom vijeću. Transparentnost poslovanja još uvijek 

nije na razini na kojoj treba biti i to se mora promijeniti.  

 

 Više nije bilo učesnika u raspravi, te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Daruvara za 2017. g., 

jednoglasno se usvaja.  

 Na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

 AD/7. 

 

 Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017. g. za: 

 - Darkom d.o.o. Daruvar, 

 - TVP Aquae Balissae d.o.o. Daruvar, 

 - Gradsku tržnicu Daruvar d.o.o. Daruvar, 

 - Gradsko stambeno Daruvar d.o.o. Daruvar 

 

   Snježana Sabo napominje direktorima tvrtki u gradskom vlasništvu ili suvlasništvu da 

su obvezni izvješća o poslovanju i druge informacije stavljati na svoje web stranice kako bi 

građani bili upoznati s njihovim radom, sukladno zakonskoj regulativi. Isto to moraju raditi i 

gradske ustanove. To rade vrtići, a najbolja u tome je Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar. 

 Milena Šimić izvještava da sve gradske ustanove moraju objaviti svoja izvješća u 

FINI, ali nije problem da se objavljuju i na njihovoj web stranici i na stranici Grada. 

 Emina Šimek Kovačić izjavljuje da su sve gradske ustanove i tvrtke objavile svoja 

izvješća u FINI. Onaj tko zna čitati te izvještaje otići će na FINU, a tko ne zna – ništa mu neće 

značiti ako je to objavljeno na stranicama ustanove ili tvrtke. 

 

- Darkom d.o.o. Daruvar 

 

   Dodatno obrazloženje dala je direktorica Ivana Djedović. Naglasila je da je izvješće 

iscrpno, usvojeno je od nadležnih tijela tvrtke, objavljeno u FINI i konsolidirano, sukladno 

zakonskim propisima. Prema uputi objavit će se i na web stranici Grada. Kao što je iz 



materijala vidljivo za grupu Darkom izražen je gubitak za 2017. godinu. Broj zaposlenih u 

studenom 2017. godine bio je 135, u cijeloj grupi Darkom. Sve je napisano u izvješću. 

 

 U raspravi su učestvovali Branko Kovačić, Ivana Djedović i Marijan Fila. 

 Branko Kovačić pohvaljuje izvještaj koji je kvalitetno napravljen, pregledan i 

razumljiv. Obzirom na strukturu djelatnosti ovaj mali minus može dobiti prolaznu ocjenu. 

Darkom je registriran za oko 80 vrsta poslovanja, pa pita da li je moguće u budućnosti 

obavljati još neke od registiranih djelatnosti, kako bi se osigurala dodatna sredstva i 

omogućilo dodatno zapošljavanje. Ne sviđa mu se to što se jasno nagovještava povećanje 

cijena usluga. Smatra da to treba odgoditi za neku daleku budućnost. Nije siguran da se cijene 

u nekim djelatnostima nisu povećavale unazad deset godina. Nenaplaćena potraživanja su 

velika, pa ako se povećaju cijene i potraživanja će biti veća. Građani imaju sve manje novaca 

i povećanje cijena ne bi bilo dobro. 

 Ivana Djedović odgovara da je stupio na snagu novi Zakon o komunalnim 

djelatnostima pa će samim tim doći i do određenih promjena unutar tvrtke. Što se tiče 

povećanja cijena to će se morati korigirati zbog povećanja ulaznih troškova  koje tvrtke imaju. 

Situaciju treba dobro sagledati. Što se tiče novih djelatnosti – o tome treba dobro promisliti. 

Osnovna djelatnost je komunalna.  

 

 Marijan Fila upozorava da se u zaključku treba ispraviti godina, jer piše 2018., a treba 

pisati 2017. Postavlja pitanje u svezi radova u Lipovac Majuru, gdje su se radovi izvodili, 

prema obavijesti iz Hrvatskih cesta, u cestovnom pojasu ceste koja je u njihovom vlasništvu a 

bez dozvole: kako se to moglo dogoditi i tko će odgovarati za taj propust, da li će se za to 

platiti kazna ili će Grad preuzeti čišćenje ceste kako bi se ublažila posljedica ovog propusta. 

 Ivana Djedović odgovara da će se nedostaci otkloniti u suradnji sa Županijskom 

upravom za ceste, greška je Darkoma. To neće ići na teret korisnika Darkoma, a posebno ne 

na teret Grada. 

 Marijan Fila smatra da se mora znati tko je odgovoran za ovaj propust. Darkom je u 

2016. imao suficit, a u 2017. deficit. Postavlja pitanje u svezi nekontroliranog zapošljavanja u 

Darkomu – svima je jasno da se može zapošljavati kada se pozitivno posluje. Zapošljavanje 

nije dobro kada se posluje s gubitkom, a projekcija gubitka je i za iduće razdoblje. Apelira da 

se to više ne dešava. Moli kvalitetnije odgovore u svezi njegovog pitanja o aglomeraciji, jer 

odgovore koje je dobio od Darkoma su šturi i nedovoljni. Tražio je da se ti odgovori dostave i 

svim vijećnicima. Cijeni ljude koji kada nešto ne znaju to i priznaju. Ako se nešto ne zna 

poštenije je to napisati. 

 Ivana Djedović odgovara da je te odgovore dobila od direktora tvrtke koja vodi 

aglomeraciju. Vijećnici su uvijek mogli, i sada mogu doći u naše tvrtke i tražiti pojašnjenja. 

Na neka pitanja nije jednostavno odgovoriti, ne radi se o hinjenju. Situacija oko aglomeracije 

nije ni malo jednostavna. Pitanja se mogu uputiti i Hrvatskim vodama, pa će se od njih možda 

dobiti konkretniji odgovor. 

 Marijan Fila naglašava da gđa Djedović jako dobro zna da Hrvatske vode neće dati 

odgovor kakav on očekuje. Zahvaljuje na ponudi da dođe u Darkom tražiti pojašnjenja i bolji 

odgovor.  

 

 Više nije bilo pitanja. 

 

 - TVP Aquae Balissae d.o.o. Daruvar 

 

 Dodatno obrazloženje dala je Dunja Grubić. Naglasila je da je 2017. godina bila 

uspješnija od prethodnih godina. Bilo je dobro vrijeme što je išlo u korist poslovanju, jer o 



vremenskim uvjetima isključivo ovisi poslovanje TVP-a. Gubitak koji je iskazan zbog 

zakašnjelog rješenja Hrvatskih voda nije realan jer je to trebalo biti knjiženo u 2016. godini. 

PDV je povećan i to se također odrazilo na rezultat poslovanja. Grad Daruvar je pomogao 

poslovanju TVP-a.  

 

 U raspravi su učestvovali Miran Husak, Dunja Grubić, Diana Takač, Branko Kovačić, 

Emina Šimek-Kovačić i Zlatko Getliher. 

 Miran Husak napominje da se zna u kakvoj je situaciji bila zatečena tvrtka od strane 

sadašnje uprave. Tvrtka je u predstečajnoj nagodbi i to bi trebalo što prije riješiti. Bilo je i 

pogrešnih ulaganja, kao npr. u Hrvatski dom. Zanima ga zašto u izvješću nisu navedene neke 

sitnice kao što je prihod od prodaje sladoleda i sl. Što se tiče hostela vidljivo je da je u 2017. 

godini bio smanjen prihod, a povećani rashodi. Pita što se radi na privlačenju ljudi na TVP i 

na marketingu. 

 Dunja Grubić odgovara da se na marketingu radi u okviru raspoloživih sredstava koja 

sredstva nisu velika zbog ulaska u predstečajnu nagodbu. Njima, kao skromnim djelatnicima, 

je zbog toga jako žao. Trude se koliko mogu. Raznosilo se letke po susjednim gradovima i 

općinama. Bitno je naglasiti da nam se gosti vraćaju. I gostima se daju letci kako bi upoznali 

svoje susjede, prijatelje i rodbinu s našim uslugama. Vikendi su važni jer je tada i dolazak na 

TVP povećan. No zbog nedostataka koji postoje ne može se primiti veći broj gostiju jer nema 

ležaljki za više od dva autobusa. Preko tih mogućnosti gubi se na kvaliteti usluge. Za 

promjenu ovog stanja potrebna su veća ulaganja. Što se tiče hostela – to im je dano na 

upravljanje bez njihovog traženja. Grad nam je uvelike pomagao u vođenju hostela. 2016. 

godine nisu imali tu pomoć i to se vidi iz rezultata poslovanja. Uz pomoć Grada rezultat 

poslovanja je znatno veći. No i tamo je promet ograničen. 

 Miran Husak postavlja pitanje kada su 2016. godine bili zaposleni djelatnici koji su 

vodili hostel. 

 Dunja Grubić odgovara da je zaposlenje bilo s početkom sezone u lipnju. 

 Miran Husak smatra da su oni trebali biti zaposleni najmanje tri mjeseca prije sezone, 

te ako bude hostel i dalje na upravljanju u TVP-u to treba drugačije raditi. 

 Dunja Grubić odgovara da to ne dozvoljava financijska situacija. Vrlo je teško 

upravljati objektom na daljinu. 

 Diana Takač pita zašto u ugostiteljskim objektima, u sobama za iznajmljivanje, u 

hotelima u Daruvaru nema letaka o uslugama TVP-a. Mnogi turistički djelatnici u gradu 

Daruvaru ne znaju o tome ništa. Drugo pitanje odnosi se na čišćenje bazena koje se već treću 

godinu obavlja u vrijeme kada je u gradu natjecanje u sviranju na harmonici. Tada je u gradu 

puno ljudi koji bi rado išli na kupanje. 

 Dunja Grubić se slaže s primjedbom za dostavu letaka. A što se tiče čišćenja bazena, 

njima je najoptimalnije vrijeme početak svibnja. I zbog vremenskih uvjeta, ali i zbog dolaska 

djece na ekskurzije . To je značajan prihod. Kada bi to pomakli kasnije, to bi izgubili. 

 Snježana Sabo napominje da bi se to moglo raditi u travnju, a ne u svibnju. 

 Diana Takač izjavljuje da je imala nekoliko grupa koje su htjele ići na kupanje i htjeli 

su ostati duže, ali su otišli jer je bazen bio zatvoren. 

 Dunja Grubić smatra da bazen ima veliki prostor i da bi trebalo imati više zaposlenika, 

ali to zbog financijske situacije nije moguće. 

 Branko Kovačić napominje da se isti problemi već duže vuku. Po njemu je najveći 

problem taj što taj objekt nije završen i zbog toga se ne može niti proširivati ponuda. Pita da li 

postoji mogućnost da se to riješi kroz projekte Europske unije. Čestita djelatnicima TVP-a što 

se trude i što daju svoj maksimum. Ne zna zbog čega daruvarčani ne idu na TVP, posebno u 

vrijeme kada Grad sufinancira ulaznice. Na sufinanciranju ulaznica čestita Gradu. Smatra da 

je izlaz za TVP spajanje s Daruvarskim toplicama. Ne želi to sada elaborirati. 



 Miran Husak napominje da se TVP ne može javljati na nikakve natječaje dok je u 

predstečaju. 

 Emina Šimek-Kovačić postavlja pitanja u svezi najma i dnevnica za službena 

putovanja na Mali Lošinj.  

 Dunja Grubić odgovara da TVP s Gradom ima ugovor o najmu hostela i ti troškovi se 

odnose na to. Što se tiče dnevnica za Mali Lošinj – imali su zaposlene djelatnike i zaštitu na 

radu i zbog toga se išlo na Lošinj više puta i ostajalo se više dana tamo. Tamo je i fiskalna 

kasa i sve to treba kontrolirati. Kada je to radio Grad to nije trebalo. 

 Emina Šimek-Kovačić pita koliko se puta išlo na Lošinj i da li je bila za njih osigurana 

prehrana. 

 Dunja Grubić odgovara da je išlo četiri puta i bila je osigurana prehrana i spavanje. Tu 

se uračunava i priprema objekta. 

 Emina Šimek-Kovačić napominje da je to oko 100 dnevnica. Zna se kako se 

obračunava dnevnica kada je osiguran smještaj i hrana. Ovdje nešto nije u redu. Misli da se 

pogriješilo. 

 Dunja Grubić odgovara da se nije  kuhalo dok se objekt pripremao za sezonu, a sve je 

rađeno po propisima. 

 Zlatko Getliher traži da mu se objasni kako i zašto su obadvije kuharice dale otkaz u 

sred sezone. 

 Dunja Grubić odgovara da se od 2014. godine susreće s problemom zapošljavanja 

osoblja na Malom Lošinju.  Ove godine se posebno teško našlo osobu koja će ići kuhati na 

Lošinj za plaću koju može dati TVP. U ovoj sezoni smo imali osobu koja nije iskusni kuhar, 

bili smo sretni da smo nekoga našli. Pomoćnu kuharicu nismo niti našli za početak sezone. 

Gđa Milada je otišla s kuharicom i jasno su naglasile da ne žele same odrađivati sezonu. Obje 

kuharice su se javile da ne mogu to fizički odrađivati i da će dati otkaz. Mi smo tada bili 

prisiljeni dva izuzetno dobra djelatnika TVP-a poslati na Lošinj, a svi ostali zaposlenici TVP-

a su zbog toga morali više raditi, kako bi se to sve moglo riješiti. Sve se to izdržalo i 

pohvaljuje svoje djelatnike zbog toga. Na Malom Lošinju nije jednostavno biti niti kuhar, niti 

pomoćni kuhar i tko to nije radio vrlo teško to može shvatiti i odraditi. 

 Zlatko Getliher postavlja pitanje i u svezi visokih troškova telefona i interneta. Smatra 

da se ti troškovi znatno mogu smanjiti i da ovo nije domaćinsko ponašanje. 

 Dunja Grubić odgovara da se u tim troškovima nalaze i troškovi fiskalne blagajne koja 

mjesečno iznosi oko 900,00 kn, a TVP ima šest fiskalnih blagajni. Prije 2013. g. ti troškovi su 

bili daleko veći. 

 Zlatko Getliher nije zadovoljan obrazloženjem i smatra da ti troškovi mogu biti puno 

manji.  

 

 Više nije bilo pitanja. 

 

 - Gradska tržnica Daruvar d.o.o. Daruvar 

 

 Dodatno obrazloženje dao je Tihomir Horvat. Naglasio je da je Tržnica poslovala 

pozitivno, bez obzira na poteškoće s kojima se susreće i bez jednog djelatnika koji je otišao u 

mirovinu.  

 

 U raspravi su učestvovali Branko Kovačić, Tihomir Horvat, Emina Šimek-Kovačić, 

Marijan Fila i Snježana Sabo. 

 Branko Kovačić naglašava da poslovanje Tržnice prati godinama i da je poslovanje 

uvijek u nekom malom plusu. Smatra da se ipak može bolje. Zna da su uvjeti u kojima 

Tržnica posluje složeni i teški. Treba privući naše građane da više kupuju na tržnici, a manje u 



trgovačkim centrima. Što se tiče obveze obavijesti o korištenju pesticida, odnosno o 

popunjavanju tog obrasca – to ne znači baš puno jer i prodavači koji prodaju na tržnici odu u 

trgovačke centre, tamo kupe robu i preprodaju je na tržnici. Trebalo bi uzimati uzorke robe i 

vršiti ispitivanja. Tada bi to nešto značilo. Možda bi se trebalo razmišljati o tome. Vidi da se 

isplaćuju i dnevnice, putni troškovi, božićnica itd. To je u redu, ali ne zna da li sve gradske 

tvrtke to rade. 

 Emina Šimek-Kovačić napominje da ne zna u kojem obiliku su se trebali dostavljati 

materijali za Gradsko vijeće. Tržnica je dostavila troje bilješke uz financijsko izvješće. Dva su 

potpuno identična, a treće je različito u fontu slova i nekim rečenicama. To se ne bi trebalo 

dešavati. A krivo je nešto i zbrojeno. Svi bi trebali dostavljati identično izvješće. Tada bi se 

vijećnici lakše snalazili. 

 Tihomir Horvat izjavljuje da je takav način naslijedio od bivšeg direktora. Ubuduće će 

raditi prema uputama Gradske uprave. 

 Branko Kovačić smatra da bi svakako trebalo spriječiti preprodaju robe na Tržnici. 

 Tihomir Horvat naglašava da se svi koji prodaju svoje proizvode na Tržnici 

kontroliraju od strane Savjetodavne službe, Poljoprivredne inspekcije (koja ih obilazi i na 

njivi i kod kuće) i od strane Udruge hrvatskih tržnica koja provodi certifikate za prodaju 

domaćih proizvoda. Komisija obilazi proizvođače i sve površine na kojima sade svoje 

proizvode. Teško je kontrolirati da li netko kupi nešto u trgovačkom centru i prodaje to na 

tržnici.  

 Marijan Fila se slaže s primjedbom Branka Kovačića. Jedina kontrola kojom bi se 

smanjila preprodaja robe kupljene u trgovačkim lancima je kontrola proizvoda. 

 Tihomir Horvat odgovara da jedino što Tržnica sada može napraviti je to da prijavi 

inspekciji, ukoliko vidi da ima takvih slučajeva. 

 Snježana Sabo napominje da bi trebali sve informacije dati na svoju web stranicu i na 

web stranicu Grada kako bi zaintgeresirani lakše dolazili do informacija. 

 

 Više nije bilo pitanja. 

 

 - Gradsko stambeno Daruvar d.o.o. Daruvar 

  

   Dodatno obrazloženje dao je Vanja Lončar. Naglašava da je financijsko izvješće 

izradio bivši direktor i ono je usvojeno na nadzornom odboru. Društvo je poslovalo s 

gubitkom i ima 2 zaposlena. Došlo je do smjene generacije jer su bivši djelatnici otišli u 

mirovinu. 

  

 U raspravi su učestvovali Emina Šimek-Kovačić, Vanja Lončar, Mladen Prević i 

Diana Takač. 

 Emina Šimek-Kovačić postavlja pitanje za koga Gradsko stambeno radi 

računovodstvene usluge. 

 Vanja Lončar odgovara da je do 2017. godine Gradsko stambeno vršilo 

računovodstvene usluge za Gradsku tržnicu, a sada još to radi za Sportsku zajednicu Grada 

Daruvara i Rukometni klub. 

 Emina Šimek-Kovačić pretpostavlja da će se ubuduće i prihod promijeniti obzirom da 

taj posao više ne obavljaju za Gradsku tržnicu. Pita i koji je razlog da to više za njih ne rade. 

 Vanja Lončar odgovara da je ove godine Gradska tržnica zaposlila djelatnika koji će to 

raditi. 

 Emina Šimek-Kovačić napominje da je došlo greške u materijalu kod iznosa za 

obveze, pa moli da se to ispravi i da se ubuduće to više kontrolira. Došlo je do različitih 

iznosa i kod troškova osoblja. 



 Vanja Lončar se ispričava u ime bivšeg direktora koji je radio ovo izvješće. 

 Mladen Prević pita što se može očekivati u izvještaju za 2018. godinu, da li će biti 

pozitivno poslovanje ili negativno. 

 Vanja Lončar se nada da će se ove godine pozitivno poslovati. Obzirom da u 

Gradskom stambenom sada rade mladi zaposlenici i trošak je manji. Gradsko stambeno nije u 

sustavu PDV-a. 

 Diana Takač pita koliko Gradsko stambeno ima članova Nadzornog odbora. 

 Vanja Lončar odgovara da Nadzorni odbor ima pet članova i ne primaju naknadu. 

 

 Više nije bilo pitanja. 

 

 Igor Jareš i Miran Husak napustili sjednicu (19,10 sati). 

 

 

 AD/8. 

 

Prijedlog Odluke o izboru članova Gradskog savjeta 

 mladih Grada Daruvara 

 

 Obrazloženje je dala pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko pravne 

poslove i društvene djelatnosti – Olga Šimon-Danek. Napomenula je da se već duže vrijeme 

radilo na osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara, ali nije bilo dovoljno kandidata 

za to. Sada se konačno prijavio dovoljan broj kandidata i predlaže se donošenje Odluke o 

izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara. 

 

 U raspravi su učestvovali Zlatko Getliher, Olga Šimon-Danek i Branko Kovačić. 

 Zlatko Getliher postavlja pitanje dali je tih 14 kandidata delegirano iz političkih 

stranaka. 

 Olga Šimon-Danek odgovara da Savjet mladih ima 7 članova i 7 zamjenika članova. 

Delegirani su od strane škola i udruga, kako je i navedeno u Odluci, sukladno zakonskim 

propisima. 

 Branko Kovačić pita da li sada ima dovoljno kandidata i kada se glasa. 

 Olga Šimon-Danek odgovara da imamo minimalan ali dostatan broj kandidata. Glasa 

se na ovoj sjednici. 

 

 Više nije bilo pitanja, te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara, jednoglasno 

je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 Diana Takač i Sabina Bis napustile sjednicu (19,14 sati). 

 

 

 

 

 

 



 

  AD/9. 

 

 Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna DPU 

„Gradsko groblje“ 

 

   Obrazloženje je dao gradonačelnik Damir Lneniček. Izvjestio je vijećnike da su ove 

izmjene DPU-a prošle zakonsku proceduru (javni uvid) jer je to preduvjet za donošenje 

izmjena ovih dokumenata.  

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna DPU „Gradsko groblje“, jednoglasno je 

usvojena. 
 Na sjednici prisutno 14 vijećnika. 

 

 Na sjednicu se vratili Igor Jareš i Miran Husak (19,15 sati). 

 

 AD/10. 

 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

organizaciji i načinu naplate parkiranja, te regulaciji prometa  

u mirovanju – parkiranju vozila 

 

  Dodatno obrazloženje dali su gradonačelnik Damir Lneniček i pročelnica Olga Šimon-

Danek. Odluka se mijenja na zahtjev Gradskog društva crvenog križa Daruvar koje je 

predložilo da se žene koje su dobrovoljne darivateljice krvi s prebivalištem na području Grada 

Daruvara,  a koje su darivale krv 35 puta i više izjednače s muškarcima koji su darivali krv 50 

puta i više, a vezano za pravo besplatnog parkiranja vozila na području Grada Daruvara. 

 

 Marijan Fila pohvaljuje ovaj prijedlog. 

  

 Nije bilo rasprave, te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja, te regulaciji prometa u mirovanju – parkiranju vozila, jednoglasno je 

usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 

 AD/11. 

 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

 davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada  

 Daruvara 
 



 Nije bilo rasprave, te je jednoglasno donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Daruvara, jednoglasno je usvojena. 

Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 AD/12. 

 

 Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji s 

 Ministarstvom hrvatskih branitelja u svrhu provedbe 

 projekta „Uspostava veteranskog centra u Daruvaru“ 

 

 Damir Lneniček izjavljuje da je projekt pri kraju i da se nada da će uskoro krenuti 

aktivnosti na izgradnji. 

 Miran Husak smatra da je ovo sada dobro definirano, u odnosu na definirano u 

prošlom sazivu. Pita da li je točna informacija da se mijenja lokacija veteranskog centra. 

 Damir Lneniček odgovara da informacija nije točna. Lokacija se ne mijenja. To je 

investicija ministarstva. 

 

 Više nije bilo pitanja te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji s  Ministarstvom hrvatskih 

branitelja u svrhu provedbe projekta „Uspostava veteranskog centra u Daruvaru“, 

jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 AD/13. 

 

 Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o imenovanju članova 

 Komisije za gospodarenje zelenim površinama Grada 

 Daruvara 

 

 Lidija Dujmenović izvještava vijećnike da je Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

razmotrilo prijedlog I. izmjena Odluke o imenovanju članova Komisije za gospodarenje 

zelenim površinama Grada Daruvara. Po prijedlogu gradonačelnika umjesto Damira Lujanca 

trebala je biti Lidija Premec. Povjerenstvo se nije s tim složilo jer smatra da bi u toj Komisiji 

trebao biti netko iz Darkoma i predložilo je da to bude Matea Župić. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 U Komisiju ta gospodarenje zelenim površinama Grada Daruvara, umjesto 

Damir Lujanac, imenuje se Matea Župić. 

 Odluka jednoglasno usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 



 

 AD/14. 

 

 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o suradnji i 

 prijateljstvu s Gradom Zagrebom 

 

 Damir Lneniček napominje da je zahvaljujući suradnji g. Bandića i g. Bileka otvorena 

jedna pozitivna priča za Grad Daruvar. Šteta je ne iskoristiti pomoć koju Grad Zagreb može 

dati našem Gradu. Jedan od preduvjeta za to je i potpisivanje povelje o suradnji. 

 

 Nije bilo pitanja te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu s Gradom Zagrebom, 

jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 AD/15. 

 

 Prijedlog Odluke o brisanju statusa nerazvrstane  

ceste kč.br. 1652/2 k.o. Daruvar 

 

   Dodatno obrazloženje dala je Olga Šimon-Danek. Naglasila je da se u suradnji s 

Zemljišno knjižnim odjelom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Daruvaru 

razgovaralo o načinu rješavanja imovinsko pravnih odnosa, a sve u svrhu izgradnje rotora na 

državnoj cesti D5. Katastarska čestica br. 1652/2 upisana u z.k.ul.br. 3836 k.o. Daruvar 

površine 533 m2 ovom Odlukom prestaje biti javno dobro u općoj uporabi. Obzirom da je ista 

u vlasništvu Grada Daruvara ona se predaje u vlasništvo Republike Hrvatske, na održavanje i 

upravljanje Hrvatskim cestama koje su obvezne izraditi geodetski elaborat novog stanja radi 

provedbe novog statusa nekretnine u zemljišnim knjigama. Budući da se radi o javnom dobru 

u općoj uporabi s kojom nekretninom se ne može prometovati, ova Odluka je jedino moguće 

rješenje koje bi moglo proći provedbu u zemljišno knjižnom odjelu. 

 

 U raspravi su učestvovali Marijan Fila i Olga Šimon-Danek. 

 

 Marijan Fila postavlja pitanje u svezi prometovanja javnim dobrom. Imali smo 

situaciju u prošlom mandatu kada se radilo o nerazvrstanoj cesti, a da bi se moglo napraviti 

ono što je bilo planirano trebalo je s Republike Hrvatske prenijeti dio čestice na Grad 

Daruvar. Tada je rečeno od strane pročelnice da to nije moguće. Kako se to sada može, a prije 

nije. Što se promijenilo. 

 Olga Šimon-Danek odgovara da se nije ništa promijenilo i da Grad mora u suradnji s 

nadležnim službama to pokušati riješiti. Ova odluka se veže uz članak 103. Zakona o cestama, 

ali to nije to. Ovo je prvi korak u nekoj prijelaznoj fazi rješavanja. Kada rotor bude pri kraju 

tada će se ta čestica prenijeti u vlasništvo RH. 

 

 

 

 

 



 

Više nije bilo pitanja te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o brisanju statusa nerazvrstane ceste kč.br. 1652/2 k.o. Daruvar, 

jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

  

AD/16. 

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine u 

 Lipovac Majuru – bivša osnovna škola/mjesni dom 
 

  Damir Lneniček napominje da se ova zgrada već dugi niz godina koristi kao mjesni 

dom i prostor za rad mjesnog odbora i Grad vrši investicijska ulaganja u tu zgradu, i zbog 

toga je zatraženo da se ona bez naknade prenese u vlasništvo Grada. Župan je na to dao 

suglasnost. 

 

 Nije bilo pitanja te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine u Lipovac Majuru – bivša osnovna 

škola/mjesni dom, jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 AD/17. 

 

 Prijedlog Odluke o kriterijima raspodjele sredstava 

 Zajednice tehničke kulture Daruvar 

 

 Olga Šimon-Danek obrazlaže da se po preporuci revizije treba usvojiti ova Odluka. 

Takvu odluku se usvajalo i za raspodjelu sredstava Sportske zajednice Grada Daruvara. 

 

 Nije bilo rasprave, te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o kriterijima raspodjele sredstava Zajednice tehničke kulture Daruvar, 

jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AD/18. 

 

 Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor 

 aglomeracije Daruvar 

 

  Lidija Dujmenović izvještava da je Povjerenstvo za izbor i imenovanja predložilo i 

jednoglasno usvojilo prijedlog da se u Povjerenstvo za nadzor aglomeracije imenuju Emina 

Šimek-Kovačić za predsjednicu, a za članove Mladen Prević, Lidija Dujmenović, Marijan 

Fila i Miran Husak. Mladen Prević je izjavio da iz osobnih razloga nemože prihvatiti članstvo 

u ovom Povjerenstvu, te je telefonskom sjednicom predloženo i usvojeno da se u to 

povjerenstvo umjesto Mladena Prević imenuje Saša Coufal. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 U Povjerenstvo za nadzor aglomeracije Daruvar imenuju se: Emina Šimek-

Kovačić za predsjednicu, a za članove Saša Coufal, Lidija Dujmenović, Marijan Fila i 

Miran Husak. 

 Jednoglasno usvojeno. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 

 AD/19. 

 

 Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor svih 

 radnji privođenjem svrsi i funkciji prostora bivšeg Dalit-a 

 

 Lidija Dujmenović izvještava da je Povjerenstvo za izbor i imenovanja predložilo i 

većinom glasova usvojilo prijedlog da se u Povjerenstvo za nadzor svih radnji privođenjem 

svrsi i frunkciji prostora bivšeg Dalit-a imenuju: Dinka Kavalir za predsjednicu, a za članove 

Antun Romozi, Zlatko Getliher, Marijan Fila i Miran Husak. 

 

 Nije bilo pitanja te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 U Povjerenstvo za nadzor svih radnji privođenjem svrsi i funkciji prostora bivšeg 

Dalit-a, imenuju se: Dinka Kavalir za predsjednicu, a za članove Antun Romozi, Zlatko 

Getliher, Marijan Fila i Miran Husak. 

 Jednoglasno usvojeno. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 Marijan Fila predlaže da se Povjerenstvo za Dalit sastaje jednom mjesečno zbog 

protočnosti i pravovremenih informacija. 

 

 

 

 



 

 AD/20. 

 

 Prijedlog Odluke o prodaji kč.br. 2288/1 k.o. Daruvar – dio 

 bivšeg Dalit-a 

 

 Dodatno obrazloženje dao je Damir Lneniček. Naglasio je da je ovo najatraktivnija 

parcela u Dalitu. Poduzetnici su iskazali interes za kupnju te parcele, jer se najam ne bi 

isplatio. Procjena je napravljena od ovlaštenog sudskog procjenitelja. Proces dražbe će biti 

javan i najvjerovatnije će biti u to uključen i javni bilježnik. 

 

 U raspravi su učestvovali Snježana Sabo, Damir Lneniček, Mladen Prević i Dinka 

Kavalir. 

 Snježana Sabo moli gradonačelnika da izvjesti vijećnike o prvim stanarima u prostoru 

Dalit-a. 

 Damir Lneniček odgovara da je u najmu daruvarska tvrtka  Kobid. Imaju za sada 30 

zaposlenih. 

 Mladen Prević pita koji su poduzetnici zainteresirani za ovu česticu, naravno ako to 

nije tajna, i što će se tamo obavljati od djelatnosti. 

 Damir Lneniček odgovara da za sada ne bi o imenima. Vidjet će se kada se prijave na 

javni natječaj. Tamo će se obavljati trgovačko-uslužna djelatnost. 

 Dinka Kavalir pita da li Grad ima utjecaja na to koje će se djelatnosti tamo obavljati. 

 Damir Lneniček odgovara da je to regulirano GUP-om. U narednom razdoblju će se 

ići u izmjene GUP-a i vidjet će se koje će to promjene biti potrebne. 

 

 Više nije bilo pitanja te je donijeta sljedeća 

 

O d l u k a 

 

 Odluka o prodaji kč.br. 2288/1 k.o. Daruvar – dio  bivšeg Dalit-a, 

jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 

 AD/21. 

 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt koji se aplicira 

 na mjeru 3.1.1. LAG-a „Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu 

 koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili teškoćama u razvoju“ 

 

 Dodatno obrazloženje dao je Damir Lneniček. Naglasio je da mu je drago da je nakon 

niza godina otvorena mogućnost da se i ovakvo igralište aplicira na mjeru 3.1.1. LAG-a. 

Samim tim obogatit će se ponuda planinarskog doma. Planira se i rekonstrukcija ceste prema 

Petrovom vrhu i objekta planinarskog doma. 

 

 Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća 

 

 

 

 



 

O d l u k a 

 

 Odluka o davanju suglasnosti na projekt koji se aplicira na mjeru 3.1.1. LAG-a 

„Izgradnja dječjeg igrališta koje mogu koristiti i djeca s posebnim potrebama i/ili 

teškoćama u razvoju“, jednoglasno je usvojena. 

 Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

 

 AD/22. 

 

 Pitanja i prijedlozi 

 

 Marijan Fila zahvaljuje vladajućoj koaliciji na prihvaćanju prijedloga oporbe za bolji i 

kvalitetniji rad ovog Vijeća i Grada. Pita pročelnicu Olgu Šimon-Danek vezano za zahtjeve 

stranaka za prisustvo na sjednicama Gradskog vijeća. U prošlom sazivu zahtjev je podnio 

Miloslav Malina i nije mu se odobrio, kao niti Vlatki Babić kada se raspravljalo o medijima. 

U ovom sazivu je prilikom rasprave o aglomeraciji predsjednica Vijeća pozvala predstavnike 

Ljudevit Sela i Gornjeg Daruvara na sjednicu Vijeća. Traži pojašnjenje o tome. Ako ih se 

pozove da li oni mogu samo prisustvovati ili učestvovati i u radu, jer je gđa De Bona 

učestvovala u radu Vijeća. Sjednice Vijeća su javne. Da li to znači da i drugi mogu 

učestvovati u radu Vijeća. 

 Olga Šimon-Danek izjavljuje da je zatečena, te da će dati pisani odgovor na ovo 

pitanje. Ne zna kako je bilo sročeno očitovanje za g. Malinu. Pročitat će ga i dat će odgovor. 

Njegov interes je bio privatni, a ne opći. Tada se pozvala na Zakon o lokalnoj samoupravi. Što 

se tiče gđe De Bona – u tom nije sudjelovala, to je određeno od predsjednice Gradskog vijeća. 

U radu se ne može učestvovati, svoja mišljenja moraju najaviti. Tada se odlučuje da li je to 

opravdani interes građana ili je to privatni interes. 

 Marijan Fila napominje da je g. Malina iza gđe De Bona tražio da prisustvuje sjednici, 

a vezano za aglomeraciju. 

 Olga Šimon-Danek odgovara da će to sve provjeriti i dati pisani odgovor i dostavit će 

se to svim vijećnicima. 

  

 Antun Romozi postavlja pitanje u svezi spajanja Gradske tržnice i Gradskog 

stambenog Daruvar – kako teku pripremne u svezi toga. Da li će i održavanje sportskih 

objekata biti jedna od njihovih djelatnosti. 

 Damir Lneniček odgovara da se na tome radi i to ide svojim tijekom. Gradskoj tržnici 

će se pripojiti Gradsko stambeno i parkiranje na području grada. Imat će niz djelatnosti. Za 

sada neće preuzeti brigu o sportskim objektima. O tome ćemo raspravljati kasnije. Preuzet će 

brigu o dvorcu. 

 

 Branko Kovačić pohvaljuje rekonstrukciju Jelačićeve ulice od Svačićeve do Gajeve, 

lijeva strana. Lijepo je uređeno i predlaže da gradonačelnik svečano otvori tu rekonstrukciju 

jer je to ogledni primjerak.  

 

 Stjepan Trkač predlaže da se gradonačelnik prijavi na super talent jer je uspio 

hipnotizirati sve vijećnike na današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Odluke su donošene 

jednoglasno što je rijetko. 

 

 Snježana Sabo se nada da svi vijećnici rade na prijedlogu proračuna za iduću godinu. 



  

 Više nije bilo pitanja, predsjednica zaključuje rad sjednice u 19,55 sati. 

  

 

Voditeljica zapisnika        Predsjednica 

          Gradskog vijeća 

Milada Sofka 

          Snježana Sabo 

 

 

 

 

  

 

 

 


