REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Gradskog vijeća održane 27. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici
zgrade Uprave Grada Daruvara, s početkom u 16,00 sati.
PRISUTNI: Snježana Sabo, Antun Romozi, Miran Husak, Saša Coufal, Dinka Kavalir , Zlatko
Getliher, Boris Peranović, Branko Kovačić, Sabina Bis, Ivana Kljajić, Mladen Prević,
Emina Šimek-Kovačić, Stjepan Trkač, Diana Takač, Igor Jareš
IZOSTANAK OPRAVDALI: Lidija Dujmenović, Ranko Jeftimija, Marijan Fila
OSTALI PRISUTNI: Damir Lneniček, Vanda Cegledi, Olga Šimon-Danek, Ratko Vuković,
Milada Sofka (Gradska uprava Daruvar)
Vlatka Babić, Irena Ivanović Lasta (Radio Daruvar), Predrag Uskoković
(Daruvarski portfolio), Mato Pejić (Jednota Daruvar)
VODITELJICA ZAPISNIKA: Anita Idžanović
Predsjednica pozdravlja prisutne, zahvaljuje na odazivu, konstatira da je na sjednici prisutan
dovoljan broj vijećnika Gradskog vijeća za pravovaljano odlučivanje (15 prisutnih), otvara rad
sjednice i predlaže izmjenu Dnevnog reda po prijedlogu gradonačelnika, da se briše točka broj 12. skidanje statusa javnog dobra. Prilikom izglasavanja Dnevnog reda sjednice većinom glasova
vijećnika (12 za, 3 suzdržanih – Igor Jareš, Diana Takač, Miran Husak ) skinuta je točka pod brojem
12, prijedlog Odluke o skidanju statusa javnog dobra s kč. br. 1854/8 i 1851/9 k.o. Daruvar,
te je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Aktualni sat,
Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća od 15. veljače 2018. g.,
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 09. 06. do 31. 12. 2017. g.
- Zaključak o primanju na znanje
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018. g. na Dan Grada Daruvara
Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara
za 2017. g.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Daruvara za 2018. g.
Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Daruvara za 2018. g.

8./
9./
10./
11./
12./
13./

I. Izmjene smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara
za razdoblje od 2017. do 2020. g.
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Grada Daruvara u 2018. g.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog opada i biorazgradivog komunalnog otpada
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Izvješće o gospodarenju otpadom na području Grada Daruvara u 2017. g.
- Zaključak o primanju na znanje
Pitanja i prijedlozi

Zatim se prešlo na rad po pojedinim točkama Dnevnog reda
AD/1.
Aktualni sat
Boris Peranović postavlja pitanje, upućeno Vandi Cegledi, vezano za školu i probleme u
osnovnoj školi Vladimira Nazora. Zanima ga da li ona može dati informaciju kako riješiti takav
problem s obzirom da je ravnateljica Glazbene škole i ima iskustvo.
Vanda Cegledi pozdravlja vijećnike te odgovara na postavljeno pitanje. Kaže kako shvaća
da je stanje u školi loše, kako u dvorani tako i u ostatku zgrade. Pričala je o toj temi s ravnateljicom
Osnovne Škole Vladimira Nazora, te je u planu da uđe u energetsku obnovu.
Boris Peranović je zadovoljan odgovorom, ali kaže da će pratiti rad i vidjeti da li se
poduzimaju određene mjere.
Boris Peranović postavlja pitanje gradonačelniku Damiru Lneničeku vezano za naknadu za
rad.
Damir Lneniček odgovara u svezi naknada u upravnim vijećima i nadzornim odborima ne
vidi razloga zašto ne bi svi članovi tih tijela imali naknadu kao gradski vijećnici. Sa stručnim
službama će pokrenuti aktivnosti kako bi se to riješilo.
Boris Peranović zadovoljan odgovorom.
Saša Coufal pita za izgradnju staze u Ljudevit Selu.
Damir Lneniček odgovara da je proces pokrenut. Projekt će izraditi Grad Daruvar, ali tko će
izvoditi radove, još se točno ne zna. Naglašava da je ta cesta u vlasništvu Županije.
Saša Coufal zadovoljan odgovorom.
Branko Kovačić postavlja pitanje gradonačelniku Damiru Lneničeku - zanima ga zašto u
Nadzornim odborima i u Upravnim vijećima nema niti jednog člana iz opozicije. Smatra kako i
opozicija zaslužuje svoje mjesto u tim tijelima.
Damir Lneniček zahvaljuje na pitanju te kaže kako su u Nadzornom odboru ta 3,4 mjesta
popunjena, da se ne može udovoljiti svima, ali isto tako ne znači da u budućnosti neće biti netko iz
opozicije.
Branko Kovačić, zadovoljan odgovorom.
Branko Kovačić postavlja pitanje u svezi oaze u centru grada. Predlaže da se isključi promet
i stvori pješačka zona u Radićevoj ulici do Preradovićeve, bar u proljetnom i ljetnom periodu.
Zanima ga da li je to izvedivo. I pita za kružni tok kod Dalita.
Damir Lneniček odgovara na pitanje - što se tiče kružnog toka dokumentacija je pokrenuta,
u planu je Hrvatskih cesta,poslano je sve Komisiji. Nada se da će to uskoro biti gotovo jer je taj
kružni tok potreban. Čeka se suglasnost Ministarstva.

Branko Kovačić zadovoljan odgovorom.
Miran Husak postavlja pitanje u svezi nezavisnih novina, to pitanje je postavio na sjednici u
veljači. Da li to Grad financira. Gradonačelnik je rekao da je poslao demanti u Bjelovarski list. Nije
ga vidio pa pita da li je demanti zaista poslan.
Damir Lneniček odgovara – Grad Daruvar je prihvatio sufinanciranje tiskanja tih nezavisnih
novina. Demanti je poslan s njegovog email-a, ne zna da li je objavljen ili nije jer ne čita
Bjelovarski list.
Miran Husak postavlja pitanje u svezi prometa, odnosno vožnje automobila preko Trga
kralja Tomislava, s tim da se ne radi o dostavnim vozilima već osobnim automobilima. Zanima ga
što se planira poduzeti povodom toga.
Damir Lneniček odgovara – uključit će se više prometnih redara i policija.
Miran Husak zadovoljan odgovorom.
Zlatko Getliher kaže kako nije dobio traženo pisano obrazloženje, koje je zatražio na prošloj
sjednici, a vezano je za njegovo pitanje o aglomeraciji.
Ratko Vuković odgovara da će biti dostavljen odgovor pisanim putem.
Stjepan Trkač postavlja pitanje u svezi čišćenja šljunka bar na kritičnim mjestima na cesti u
Daruvarskim Vinogradima. Smatra da to treba hitno očistiti. Problem su i ulegnuća i izbočine na
cesti zbog radova koji su izvođeni na infrastrukturi i loše izvedene šahte.
Ratko Vuković odgovara na pitanje. Kao i svake godine, javni radovi čiste šljunak s ceste,
ali jednostavno ne mogu sve obuhvatiti pa će se morati uključiti i komunalno poduzeće. Dio
problema u Daruvarskim Vinogradima je i Vodoprivreda Daruvar koja je izvodila radove na toj
cesti. Od tih radova prošlo je dosta godina i očito će to Grad morati to rješavati kroz plan za iduću
godinu, ili ako bude ove godine sredstava to bi se riješilo rebalansom. Radi se o velikoj kilometraži
i to će iziskivati puno sredstava koje će morati osigurati Grad.
Stjepan Trkač nije u potpunosti zadovoljan odgovorom,boji se da će nastati šteta na autima
koji tom cestom prolaze.
Antun Romozi postavlja pitanje u svezi prostora ispred Robne kuće. Kaže kako nedostaje
pločica, te da ljudi konstantno zapinju. Pita kako se taj problem planira riješiti, da li možda preko
komunalnog redarstva.
Ratko Vuković odgovara na pitanje. Ovaj problem se ne spominje prvi put. Nažalost, moj
odgovor ostaje isti, prostor je privatno vlasništvo i mi kao Grad šaljemo dopise, slali smo javne
radove da se riješi problem, malo uredi prostor. No, ne može se previše učiniti s naše strane, jer
ponavljam to je privatno vlasništvo.
Antun Romozi,nije baš zadovoljan odgovorom. Smatra da Grad treba poduzeti nešto više.
Sabina Bis ponavlja pitanje vezano za članove kluba, gradskih terena, teniskom klubu.
Zanima ju rješenje problema i traži konkretan odgovor.
Damir Lneniček odgovara na pitanje. Problem teniskog kluba se poteže već zadnjih par
godina, žao mi je što se stalno vraćamo na stare probleme. Do 2019. godine će biti takva situacija
kakva je. Gradu su vezane ruke.
Sabina bis nije zadovoljna odgovorom.
Diana Takač pohvaljuje rad Turističke zajednice Grada Daruvara, i postavlja pitanje koliko
ima registriranih kreveta u Gradu Daruvaru te edukacija u svezi novog Pravilnika koji se najavljuje.
Želi odgovor u pisanom obliku.
Mladen Prević postavlja pitanje u svezi kupnje Silosa. Zanima ga da li je tko stupio u
kontakt s novim vlasnikom i zna li se tko je on.

Damir Lneniček odgovara na pitanje – drago mi je zbog tog pitanja, pojavio se investitor, mi
kao gradska uprava sastali smo se s investitorom i ponudili pomoć koliko je to moguće. Planovi su
veliki.
Mladen Prević zadovoljan odgovorom.
Igor Jareš postavlja pitanje u svezi iseljavanja, kako spriječiti iseljavanje mladih ljudi. I
zanima ga koje je investitore doveo gradonačelnik, što je poduzeo kako bi se spriječilo iseljavanje
mladih.
Damir Lneniček odgovara na pitanje, te govori o stanju koje ga je dočekalo. Smatra kako se
postiglo nešto. Povećane naknade za novorođenčad, zaposlenost se povećala, prodaja nekretnina se
povećala, smanjenje cijena vrtića, nada se kupnji DALITA, investitor gospodin Kukina za Silose.
Pohvalio je i projekt Veteranski centar koji je započeo Vedran Babić.
Igor Jareš je djelomično zadovoljan odgovorom. Postavlja potpitanje, vezano za povećanje
zaposlenosti, zanima ga u kojem sektoru se povećala zaposlenost.
Damir Lneniček odgovara na pitanje – traže se djelatnici u IRIDI, u građevini se traži,
vezano za temu Dalit više informacija će imati za iduću sjednicu.
Aktualni sat završen.

AD/2.
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća od
15. veljače 2018. g
Nije bilo primjedbi, te je donijet sljedeći
Zaključak
Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara održane 15.
veljače 2018. Godine.
Usvojeno većinom glasova (13 za, 2 suzdržano – Sabina Bis, Diana Takač).
Na sjednici prisutno 15 vijećnika.
AD/3.
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 09. 06. do 31. 12. 2017. g.
− Zaključak o primanju na znanje
Damir Lneniček ukratko izlaže svoj rad. Predsjednica naglašava da nema glasanja, samo
primjedbe te rasprava.
Boris Peranović smatra kako je gradonačelnik trebao opširnije opisati svoj dosadašnji rad,
vizije i projekte.
Predsjednica Snježana Sabo smatra kako nedostaje više osobnog rada, te bi voljela da se to
ubuduće primjeni. Miran Husak i Emina Šimek-Kovačić se također priključuju raspravi. Emina
pohvaljuje svaki odjel na sudjelovanju u Izvješću, ali također smatra kako nedostaje opis
gradonačelnikovog rada. Ratko Vuković se nadovezuje i objašnjava kako je njegov odjel izbacio
neke stvari vezane za komunalnu infrastrukturu jer je smatrao to predetaljnim.
Miran Husak, Igor Jareš i Sabina Bis napuštaju sjednicu.

AD/4.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018. g. na Dan Grada Daruvara
• Počasni građanin Grada Daruvara
• Posmrtna priznanja Grada
• Grb Grada Daruvara, nagrada za životno djelo
• Kolektivna i pojedinačna priznanja Grada
• Plakete Grada Daruvara
Nije bilo rasprave, te su donijete sljedeće
Odluke
1./
2.
3.
4.
5.

Odluka za dodjelu priznanja u kategoriji Počasni građanin usvojena je
jednoglasno
/
Odluka za dodjelu priznanja u kategoriji Posmrtna priznanja Grada,
usvojena je jednoglasno
/
Odluka za kategoriju Grb Grada Daruvara, nagrada za životno djelo,
usvojena je jednoglasno
/
Odluka za Kolektivna i Pojedinačna priznanja Grada, usvojena je
većinom glasova ( 11 za, 1 suzdržana – Snježana Sabo)
/
Odluka za dodjelu Plakete Grada Daruvara, jednoglasno je usvojena.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.
Diana Takač napušta sjednicu.

AD/5.
Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za
2017. g.
Obrazloženje je dala Milada Sofka.
Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća
Odluka
Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za 2017. g.,
usvojena je jednoglasno.
Na sjednici prisutno 11 vijećnika.
Miran Husak se vratio na sjednicu.
AD/6.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Daruvara za 2018. g.
Obrazloženje je dala Milada Sofka.
Mladen Prević postavio je pitanje u svezi plana, zanima ga financijski dio, čemu je točno
namijenjen određeni iznos novca te iz kojih sredstava. Milada Sofka odgovara – to su sredstva iz
države, a gradonačelnik dodaje da je tih dvjesto tisuća kuna namijenjeno pripravnicima.

Mladen Prević je zadovoljan odgovorom.

Donijeta je sljedeća
Odluka
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Daruvara za 2018. g., usvojen je
jednoglasno.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.
AD/7.
Prijedlog Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Daruvara za 2018. g.
Obrazloženje je dala Milada Sofka.
Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća
Odluka
Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Daruvara za 2018.
g. usvojen je jednoglasno.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.

AD/8.
I. Izmjene smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara za
razdoblje od 2017. do 2020. g.
Obrazloženje je dala Milada Sofka, naglasila je da se mijenjao članak 5.
Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća
Odluka
I. Izmjene smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Daruvara za
razdoblje od 2017. do 2020. g., jednoglasno su usvojene.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.

AD/9.
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Grada Daruvara u 2018. godini
Obrazloženje je dao Ratko Vuković.
Branko Kovačić pohvaljuje inicijativu.
Mladen Prević pohvaljuje inicijativu, ali ga zanima mogućnost da se i srednje poduzetništvo
uključi.
Ratko Vuković odgovara – imali smo dosad dva sastanka, prvi je bio s trgovačkim

društvima, a drugi s obrtnicima, najveći problem imaju mali poduzetnici, ali svakako planiramo
uključiti i srednje poduzetništvo.
Miran Husak se priključuje pohvalama, slaže se da su mali poduzetnici najugroženiji, te
naglašava da je svako novo radno mjesto dobro.
Saša Coufal postavlja pitanje u svezi poticanja, zanima ga da li se odnosi samo na područje
Grada Daruvara.
Ratko Vuković daje odgovor – nažalost da, jer ne možemo financirati druge općine.
Snježana Sabo postavlja pitanje u svezi poduzetnika koji su imali poticaj.
Ratko Vuković odgovara da se poduzetnici koji su imali poticaj ne mogu ponovno prijaviti
na poziv.
Nakon rasprave donijeta je sljedeća
Odluka
Program poticanja poduzetništva Grada Daruvara u 2018. godini jednoglasno je
usvojen.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.

AD/10.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara
Obrazloženje je dao Ratko Vuković. Prijedlog Odluke je bio na javnom uvidu, nije bilo
primjedbi.
Nije bilo rasprave, te je donijeta sljedeća
Odluka
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara, jednoglasno je usvojena.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.

AD/11.
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada.
Obrazloženje je dao Ratko Vuković.
Nije bilo rasprave te je donijeta sljedeća
Odluka
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada, jednoglasno usvojena.
Na sjednici prisutno 12 vijećnika.

AD/12.
Izvješće o gospodarenju otpadom na području Grada Daruvara u 2017. g.
− Zaključak o primanju na znanje
Izvješće primljeno na znanje.
AD/13.
Pitanja i prijedlozi
Branko Kovačić postavlja pitanje u svezi povećanja naknada vijećnicima.
Snježana Sabo obavještava da je grad dobio sprave za igralište od Zajednice Mađara, u
jesen bi trebalo biti instalirano.
Snježana Sabo najavljuje za mjesec svibanj Mađarsko – Hrvatski forum.
Snježana Sabo obavještava da je održan seminar, te da je Grad Daruvar izabran kao mjesto
za edukaciju u trajanju od 18 mjeseci. Riječ je o romskoj zajednici.
Antun Romozi postavlja pitanje gradonačelniku Damiru Lneničeku u svezi Petrovog vrha.
Zanima ga kojim tokom to ide, jer kako je čuo planinari to baš nisu prihvatili.
Damir Lneniček daje odgovor na pitanje - naravno da postoje određeni stavovi, ali smatram
kako sve ide u pozitivnom smjeru.
Stjepan Trkač se nadovezuje na temu igrališta, smatra kako ona nisu dovoljno održavana, te
da se to treba promijeniti, ipak se djeca igraju na tim igralištima.
Zlatko Getliher postavlja pitanje u svezi Gradskog savjeta mladih, u kojoj je fazi.
Olga Šimon-Danek daje odgovor na pitanje – nemamo dovoljno kandidata, nedostaju još tri
osobe.
Snježana Sabo predlaže da ubuduće sjednice počinju malo kasnije, oko 18,19h s obzirom na
to da se mijenjalo vrijeme.
Olga Šimon-Danek izvješćuje o Mjesnim izborima, rezultate po mjesnim odborima, to su
ujedno i konačni rezultati :
Mjesni odbor Daruvarski Vinogradi
a) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: MARIO CANTONI dobila je 48
glasova - 3 mjesta u Vijeću MO Daruvarski Vinogradi
b) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: STEVICA BENEDEK dobila je 21
glasova - 2 mjesta u Vijeću MO Daruvarski Vinogradi
Mjesni odbor Doljani
a) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
– HSS - HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS Nositelj liste: ZVONKO
MARKALAUS dobila je 91 glasova - 5 mjesta u Vijeću MO Doljani
b) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP - HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS Nositelj liste:
RADMILA KOLOUCH dobila je 44 glasova - 2 mjesta u Vijeću MO Doljani
Mjesni odbor Donji Daruvar
a) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU - HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA
STRANKA - HDS Nositelj liste: LJUDEVIT KAUCKI dobila je 38 glasova - 4 mjesta u Vijeću MO
Donji Daruvar

b) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP - HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS Nositelj liste:
IVICA JANDA dobila je 27 glasova - 3 mjesta u Vijeću MO Donji Daruvar
Mjesni odbor Gornji Daruvar
a) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA Nositelj liste: VLASTA KLIR dobila je 52 glasova - 2
mjesta u Vijeću MO Gornji Daruvar
b) KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj
liste: LIBOR MALINA dobila je 77 glasova - 3 mjesta u Vijeću MO Gornji Daruvar
Mjesni odbor Lipovac Majur
a) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: ANTUN MAJDAK dobila je 25
glasova - 5 mjesta u Vijeću MO Lipovac Majur
Mjesni odbor Ljudevit Selo
a) HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Nositelj liste: VACLAV SKALNIK dobila je 43
glasova - 4 mjesta u Vijeću MO Ljudevit Selo
b) KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj
liste: DALIBOR KALENSKI dobila je 16 glasova - 1 mjesto u Vijeću MO Ljudevit Selo
Mjesni odbor Vrbovac - Markovac
a) ZAJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA –HSU - HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA
STRANKA - HDS Nositeljica liste: LJERKA STOŽICKI dobila je 81 glasova - 5 mjesta u Vijeću
MO Vrbovac - Markovac
b) KANDIDACIJSKA LISTA SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj
liste: OBRAD KOMLENIĆ dobila je 40 glasova - 2 mjesta u Vijeću MO Vrbovac - Markovac
Više nije bilo pitanja, niti prijedloga.
Sjednica završena u 17,40 sati
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