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Turističko vijeće Turističke zajednice Daruvar – Papuk obvezno je podnositi Skupštini Turističke zajednice 
Daruvar – Papuk Izvješće o svom radu najmanje jedanput godišnje sukladno odredbama članka 17. 
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 150/08). 
 
Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice Daruvar – Papuk su: 
Dalibor Rohlik (predsjednik), Marcel Medak, Melita Bartoš, Saša Starčević, Milena Kelemin, Dunja 
Grubić, Ljiljana Kovačević, Antun Horvat,  i Aleksandar Demeter. 
 
Sudjelovanje članova Turističkog vijeća u radu tijela: 
 

Članovi 27. veljače 2015. 10. srpnja 2015. 2. studenog 2015. 14. prosinca 2015. 

Dalibor Rohlik + + + - 

Marcel Medak - + + + 

Melita Bartoš + + + + 

Saša Starčević - + + + 

Milena Kelemin - + + + 

Dunja Grubić + + + + 

Ljiljana Kovačević + - - + 

Antun Horvat + + + + 

Aleksandar Demeter + - + - 

 
Za izostanke sa sjednica Turističkog vijeća članovi su se redovito ispričali i opravdali izostanak drugim 
prije preuzetim obvezama, te telefonski ili pisanim putem (e-mailom) dali svoju suglasnost za prethodno 
primljeni materijal za sjednicu. 
 
Turističko vijeće Turističke zajednice Daruvar – Papuk u tijeku 2015. godine održalo je ukupno 4 sjednice 
na kojima se raspravljalo o turističkoj tematici, donosile su se odluke i prijedlozi vezano za djelovanje i 
rad Turističke zajednice tijekom tekuće godine, te donosili prijedlozi odluka vezanih za prihvaćanje 
temeljnih dokumenata o radu Turističke zajednice Daruvar – Papuk upućeni na usvajanje najvišem tijelu 
upravljanja u turističkoj zajednici, Skupštini TZ Daruvar – Papuk; Programa rada i financijski plan za 
sljedeću godinu, Prijedlogu Izvješća o ostvarenju Programa rada i financijskog plana za prošlu godinu, 
kao i druge bitne odluke koje su važne za zakonito funkcioniranje ureda i cjelokupnog rada Turističke 
zajednice Daruvar – Papuk. 
 
SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 
 
Dana 27. veljače 2015. godine održana je sjednica Turističkog vijeća TZ Daruvar – Papuk s početkom u 
08,00h u Velikoj vijećnici Grada Daruvara. 
 
PRISUTNI: predsjednik Turističkog vijeća Dalibor Rohlik, Dunja Grubić, Antun Horvat, Aleksandar 
Demeter, Ljiljana Kovačević, Melita Bartoš 
ODSUTNI:  Marcel Medak, Saša Starčević, Milena Kelemin 
OSTALI PRISUTNI: Direktorica TZ Daruvar-Papuk Ivana Plažanin Vuković, zapisničarka Lidija Premec 
 
Jednoglasno je usvojen sljedeći DNEVNI RED: 
1. Utvrđivanje kvoruma 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od dana 18. prosinca 2014. godine 
3. Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Daruvar-Papuk za 2014. godinu  
4. Izvješće direktora Turističkog ureda TZ Daruvar-Papuk za 2014. godinu  
5. Donošenje odluka o potporama manifestacijama koje su prihvaćene Programom rada i financijskim 
planom za 2015. godinu  
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6. Donošenje Odluke oko tehničkog partnera za održavanje mobilne aplikacije Travel Guide Daruvar 
7. Donošenje Odluke oko izrade Orijentacijske karte za planinare, bicikliste i pješake, destinacije 
Daruvar-Papuk 
8. Informacija o kandidiranim projektima prema Hrvatskoj turističkoj zajednici 
9. Razno 
 
Nakon usvojenog dnevnog reda, raspravljalo se i zaključilo sljedeće: 
 
1. Jednoglasno je donijeta odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća TZ Daruvar – 

Papuk, od 18. prosinca 2014. godine 
2. Jednoglasno je usvojen Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Turističke zajednice Daruvar-Papuk 

za 2014. godinu 
3. Jednoglasno je usvojeno Izvješće direktora Turističkog ureda TZ Daruvar-Papuk za 2014. godinu 
4. Jednoglasno su donijete odluke o potporama manifestacijama u 2015. godini koje su dio Programa 

rada i financijskog plana za 2015. godinu 
5. Jednoglasno je donijeta odluka da Logic Marketing d.o.o. bude tehnički partner za održavanje 

mobilne aplikacije Travel Guide Daruvar u 2015. godini 
6. Jednoglasno je donijeta odluka da se otkupe autorska prava od gosp. Josipa Previća za Orijentacijsku 

kartu za planinare, bicikliste i pješake, destinacije Daruvar-Papuk te da se napravi tisak istih u 2015. 
godini 

7. Jednoglasno je usvojena informacija o kandidiranim projektima na natječaj Hrvatske turističke 
zajednice za nerazvijena područja. Kandidirani su projekti: Revitalizacija Izletišta Vranjevina, 
Uređenje Poučne staze Rimska park – šuma – 2. faza projekta, Izrada i postavljanje turističke i smeđe 
signalizacije na području destinacije Daruvar – Papuk. 

 
 
Dana 10. srpnja 2015. godine održana je sjednica Turističkog vijeća TZ Daruvar – Papuk s početkom u 
08,00h u Turističkom uredu Daruvar. 
 
PRISUTNI: predsjednik Turističkog vijeća Dalibor Rohlik, Dunja Grubić, Antun Horvat, Melita Bartoš, Saša 
Starčević, Milena Kelemin, Marcel Medak 
ODSUTNI:  Aleksandar Demeter, Ljiljana Kovačević 
OSTALI PRISUTNI: Direktorica TZ Daruvar-Papuk Ivana Plažanin Vuković, zapisničarka Lidija Premec 
 
Jednoglasno je usvojen sljedeći DNEVNI RED: 
1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje dnevnog reda 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od dana 27. veljače 2015. godine 
3. Pregled prihoda i rashoda za prvih 5 mjeseci 2015. godine 
4. Informacija o ostvarenim projektima koje su kandidirani na natječaj Hrvatske turističke zajednice 
5. Informacija o EDEN-u – kandidaturi za Europsku destinaciju izvrsnosti 2014./2015. 
6. Informacija o novom konceptu godišnjih turističkih nagrada HTZ-a 
7. Informacija o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o 
boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkim članarinama 
8. Razno 
 
Nakon usvojenog dnevnog reda, raspravljalo se i zaključilo sljedeće: 
 
1. Jednoglasno je donijeta odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća TZ Daruvar – 

Papuk, od 27. veljače 2015. godine 
2. Jednoglasno je usvojena informacija o pregledu prihoda i rashoda za prvih 5 mjeseci 2015. godine, u 

kojem se vidi da ukupni prihodi iznose, za navedeni period, 243.367,94 kn, a najveći porast imamo u 
dijelu prihoda od boravišne pristojbe, plan je bio za cijelu godinu 90.000,00 kuna, a do kraja svibnja 
ostvareno je 68.485,75 kn što je rezultat promjena obračuna boravišne pristojbe u Daruvarskim 
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toplicama (boravišnu pristojbu su obvezni platiti svi koji koriste uslugu smještaja osim onih koji 
dolaze sa uputnicom HZZO-a koji su na bolničkom liječenju), što je i najavio ravnatelj Marcel Medak. 
Što se tiče rashoda, oni iznose 229.718,84 kn, veći dio se odnosi na administrativne rashode, dizajn 
vrijednosti, online i offline komunikacije.  

3. Jednoglasno je usvojena informacija o ostvarenim projektima koje su kandidirani na natječaj 
Hrvatske turističke zajednice: Izrada i postavljanje turističke signalizacije na destinaciji Daruvar – 
Papuk (sufinancirano od HTZ-a 10.000,00 kuna), Revitalizacija turističkog prostora – Uređenje 
Izletišta Vranjevina (sufinancirano od HTZ-a 10.000,00 kuna) i Poučna staza Rimska park šuma – 2. 
faza projekta (sufinancirano od HTZ-a 6.500,00 kuna) te ćemo iste realizirati tijekom 2015. godine. 

4. Jednoglasno je prihvaćena Informacija o o EDEN-u – kandidaturi za Europsku destinaciju izvrsnosti 
2014./2015. Direktorica je obavijestila članove Vijeća o konačnim rezultatima vezano za kandidaturu 
za Europsku destinaciju izvrsnosti 2014./2015. na temu „Turizam i lokalna gastronomija“ na koju se 
kandidirala kompletna Bjelovarsko-bilogorska županija, a kandidaturu je podnijela Turistička 
zajednica Bjelovarsko – bilogorske županije u suradnji sa Turističkom zajednicom Daruvar – Papuk. 
Europska destinacija izvrsnosti 2014./2015. godine je Gornje Međimurje, a Turistička zajednica 
Bjelovarsko-bilogorske županije je pratitelj i na taj način smo ušli u europsku mrežu EDEN-a što je 
svakako dobro za promociju naše destinacije. 

5. Jednoglasno je prihvaćena informacija o novom konceptu godišnjih turističkih nagrada Hrvatske 
turističke zajednice te je jednoglasno prihvaćen prijedlog kandidature za akciju Čovjek ključ uspjeha 
u turizmu – djelatnik godine: Krešo Marić (majstor pivar u Pivovari Daruvar) u kategoriji Ostale 
uslužne djelatnosti zbog izuzetne prezentacije Staročeškog piva i Vesna Vizek u kategoriji djelatnik 
hotelskog domaćinstva zbog izuzetnog doprinosa u uređenju smještajnih kapaciteta hotela Termal i 
depadanse Arcadia. 

6. Jednoglasno je usvojena informacija o predloženim izmjenama turističkih zakona, a riječ je o Zakonu 
o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonu o boravišnoj pristojbi i Zakonu o 
turističkim članarina. Javna rasprava je otvorena do 12. srpnja 2015. i Turistička zajednica Daruvar – 
Papuk je poslala svoj stav i primjedbe Turističkoj zajednici Bjelovarsko-bilogorske županije radi 
daljnjeg postupanja. 
 
 
 

Dana 2. studenog 2015. godine održana je sjednica Turističkog vijeća TZ Daruvar – Papuk s početkom u 
08,00h u Turističkom uredu Daruvar. 
 
PRISUTNI: predsjednik Turističkog vijeća Dalibor Rohlik, Dunja Grubić, Antun Horvat, Saša Starčević, 
Milena Kelemin, Marcel Medak, Aleksandar Demeter, Melita Bartoš – telefonski suglasna 
ODSUTNI: Ljiljana Kovačević 
OSTALI PRISUTNI: Direktorica TZ Daruvar-Papuk Ivana Plažanin Vuković, zapisničarka Lidija Premec 
 
Jednoglasno je usvojen sljedeći DNEVNI RED: 
1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje Dnevnog reda 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od dana 10. srpnja 2015. godine 
3. Prijedlog Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Daruvar – Papuk za 2016. godinu 
4. Razno 

 
Nakon usvojenog dnevnog reda, raspravljalo se i zaključilo sljedeće: 
 
1. Jednoglasno je donijeta odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća TZ Daruvar – 

Papuk, od 10. srpnja 2015. godine. 
2. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Program rada i financijski plan za 2016. godinu. Program rada 

Turističke zajednice Daruvar – Papuk temelji se na odredbama Zakona o promicanju turističkih 
zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) odnosno na zadaćama vezanim za 
unapređivanje općih uvjeta boravka turista na području grada, očuvanju i unapređenju svih 
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elemenata turističkih proizvoda, informativnoj djelatnosti, kao i razvijanju svijesti  o važnosti i 
učincima turizma. Također, Program rada i financijski plan TZ Daruvar – Papuk je sukladan 
Programima rada Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije 
kao i njihovim osnovnim smjernicama i ciljevima te je u skladu s Master planom razvoja turizma 
Turističke zajednice Daruvar – Papuk . Planirani prihodi iznose 662.100,00 kuna, isto toliko iznose i 
planirani rashodi u 2016. godini. 

 
 

Dana 14. prosinca 2015. godine održana je sjednica Turističkog vijeća TZ Daruvar – Papuk s početkom u 
08,00h u Turističkom uredu Daruvar. 
 
PRISUTNI: Dunja Grubić, Antun Horvat, Milena Kelemin, Marcel Medak, Melita Bartoš – telefonski 
suglasna, Ljiljana Kovačević – telefonski suglasna, Saša Starčević – telefonski suglasan 
ODSUTNI: Dalibor Rohlik, predsjednik (Odlukom je delegirao direktoricu da vodi Sjednicu Turističkog 
vijeća), Aleksandar Demeter 
OSTALI PRISUTNI: Direktorica TZ Daruvar-Papuk Ivana Plažanin Vuković, zapisničarka Lidija Premec 
 
Jednoglasno je usvojen sljedeći DNEVNI RED: 
1. Utvrđivanje kvoruma i prihvaćanje Dnevnog reda 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća od dana 02. studenog 2015. godine 
3. Prijedlog Izmjena programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Daruvar – Papuk za 2015. 

godinu 
4. Razno 

 
Nakon usvojenog dnevnog reda, raspravljalo se i zaključilo sljedeće: 
 
1. Jednoglasno je donijeta odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća TZ Daruvar – 

Papuk, od 2. studenog 2015. godine. 
2. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Izmjena programa rada i financijskog plana Turističke zajednice 

Daruvar – Papuk za 2015. godinu. Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizam (NN 152/08) u slučaju promjene prihoda ili rashoda u visini većoj od 5% potrebno 
je napraviti izmjene/rebalans Programa rada i financijskog plana turističke zajednice. 
 

 
Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pisani pozivi članovima Turističkog vijeća, kao i materijali za 
pojedine točke putem pošte. 
 
Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice. 
 
Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisnicima 
naveden detaljan sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda. Zapisnici su potpisani od strane svih 
osoba predviđenih Poslovnikom o radu Turističkog vijeća. 
 
Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice Daruvar – 
Papuk. 
 
Turističko vijeće podnosi Skupštini Turističke zajednice Daruvar – Papuk Izvješće o svom radu za sjednicu 
Skupštine koja će se održati 29.3.2016. godine. 

 
 


