
 

Z A P I S N I K  
s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 30. rujna 2016. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/16 URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 od 23. 
rujna 2016. godine.  
 Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u 
16,30 sati.  

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Marijan Ružman koji je izvjestio 
sve prisutne da je član Gradskog vijeća Hrvoje Janči dostavio obavijest o početku mirovanja mandata, 
budući da je imenovan za vršitelja dužnosti ravnatelja Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman je zamolio predsjednicu Mandatne komisije Ljiljanu 

Manolić da u ime Mandatne komisije podnese izvješće. 
 
Ljiljana Manolić je podnijela sljedeće izvješće: 
 
„Budući da je član Gradskog vijeća Grada Đurđevca Hrvoje Janči (KANDIDACIJSKA LISTA 

GRUPE BIRAČA nositelj liste Željko Lacković, dipl.iur.) prihvatio obnašanje vršitelja dužnosti ravnatelja 
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, a koja je sukladno članku 78. stavku 1. Zakona o lokalnim 
izborima nespojiva s dužnosti člana Gradskog vijeća, Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće da 
dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, počinje 
obnašati Danijela Jelušić, prvi sljedeći neizabrani kandidat s Kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste 
Željko Lacković, dipl.iur. 

 Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je prihvaćanjem obnašanja nespojive 
dužnosti članu Gradskog vijeća Hrvoju Jančiju počeo mirovati mandat i da je umjesto njega dužnost člana 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca započela obnašati Danijela Jelušić.“ 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman pozvao je Danijelu Jelušić da ustane radi polaganja 

prisege. Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Marijan Ružman je pročitao prisegu: 
 
„Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno radi gospodarskog i 

socijalnog probitka Grada Đurđevca i Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana Gradskog 
vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Grada Đurđevca, te da ću štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske.“  

Danijela Jelušić je položila prisegu izgovaranjem riječi „prisežem“ i potpisom na tekst prisege. 
  

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog 
vijeća. 

 
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  
 
1. Maja Hrvatić Padovan, 
2. Danijela Jelušić, 
3. Marijan Ružman, 
4. Ljiljana Manolić, 
5. Zoran Jančijev, 
6. Dario Golub, 
7. Katica Blažok, 



8. Marija Markuš, 
9. Robert Bajsar, 
10. Hrvoje Parag, 
11. Damir Lacković, 
12. Nikola Kopričanec. 
 

 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Vlado Leščan (opravdao), 
2. Vesna Topolčić (opravdala), 
3. Katarina Kovač (opravdala). 

 
 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
 

1. Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti, 
5. Marko Čamber, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte, 
6. Iva Vuk, viši stručni suradnik za proračun Grada Đurđevca, 
7. Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,  
8. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca, 
9. Martina Repić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 
10. Hrvoje Janči, v.d. ravnatelja Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, 
11. Dinko Borozan, „Podravski list“, 
12. Petra Slavečki, „Radio Kaj“, 
13. Sanjin Bojić, „ePodravina.hr“, 
14. Matija Gudlin, „ePodravina.hr“, 
15. Adela Zember, Glas Podravine, 
16. Martina Sabađija Buđak, Podravski Radio, 
17. Natalija Hrženjak, Srce TV, 
18. Hrvoje Kamenetzky, Srce TV. 

 
 

Na zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik 
usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je članove Gradskog vijeća da je nakon 

slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red dopuni s četiri nove točke 
koje glase: 

 
1. Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalije 

d.o.o. Đurđevac. 
2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
3. Donošenje Odluke o kupnji i određivanju otkupne cijene zemljišta na području grada 

Đurđevca. 



4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu 
Grada Đurđevca u Prvić Luci. 
          

Navedeni materijali za dopunu dnevnog reda dostavljeni su članovima Gradskog vijeća naknadno 
nakon slanja saziva. 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da predložene točke postanu točke 
31., 32., 33. i 34. dnevnoga reda, a dosadašnja točka 31. postane točka 35. Također je predložio da točka 
26. dnevnoga reda promijeni naziv i da glasi: 

„Donošenje Odluke o odobrenju donacije trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac za 
realizaciju projekta nabave deva“. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1.  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2016. godine. 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2016. godine.  

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, s prijedlogom 
Zaključka. 

4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, s prijedlogom 
Zaključka. 

5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, s 
prijedlogom Zaključka. 

6.Razmatranje Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna 
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine, s prijedlogom Zaključka. 

7. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine, s prijedlogom Zaključka. 

8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. 
i 2018. godinu. 

9. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni  Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 

10. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 

11. Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini.   

12. Donošenje Programa  o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području 
Grada Đurđevca u 2016. godini. 

13. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini.  

14. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini. 

15. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 



zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
16. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac za 

2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
17. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  

za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
18. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 

Đurđevac  za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
19. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2015. godinu, s 

prijedlogom Zaključka. 
20. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 

Grada Đurđevca za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka.  
21. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i školskog pribora 

za učenike Područne škole za djecu s teškoćama. 
22. Donošenje Odluke o postavljanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova upravljanja 

nekretninama. 
23. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Grada Đurđevca.  
24. Donošenje Odluke o sufinanciranju elektrifikacije nekretnina na području Borika i Boričeca u 

Suhoj Kataleni i Plačibrega i Gradina u Budrovcu. 
25. Donošenje Zaključka o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 

Đurđevac za nositelja realizacije investicije otvaranja Šljunčare u Čepelovcu. 
26. Donošenje Odluke o odobrenju donacije trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac za 

realizaciju projekta nabave deva. 
27. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac za 

provođenje postupka nabave za radove na izgradnji Športsko-rekreacijskog centra Đurđevac. 
28. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Mičetincu. 
29. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na području šume „Borik“ u Đurđevcu. 
30. Donošenje Odluke o kupnji dijela nekretnine u Ulici Đure Basaričeka u Đurđevcu. 
31. Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalije 

d.o.o. Đurđevac. 
32. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
33. Donošenje Odluke o kupnji i određivanju otkupne cijene zemljišta na području grada 

Đurđevca. 
34. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu 

Grada Đurđevca u Prvić Luci. 
35. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 

 
 

Točka 1. 
 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja  
do 30. lipnja 2016. godine  

  
 
 

Dodatno pojašnjenje točke 1. dnevnog reda dao je gradonačelnik Željko Lacković. Istaknuo je 



kako su se izuzetno važne aktivnosti koje su se provodile u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine odnosile na pripremanje projekata, prijave projekata, te izradu projektnih dokumentacija. Grad, 
gradske tvrtke i gradske ustanove posluju pozitivno, uredno se izvršavaju sve obveze. Naglasio je kako 
je Grad Đurđevac pozitivan primjer na koji način jedna jedinica lokalne samouprave može funkcionirati. 
Grad surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na postizanju zajedničkog cilja, smanjenju stope 
nezaposlenosti. Danas na području Grada Đurđevca ima oko 400 nezaposlenih osoba. Korišteni su 
programi javnih radova, stručnog osposobljavanja, volonterstva i geronto domaćica. Naglasio je kako je 
građevinska aktivnost vidljiva na svakom koraku, a gdje je dovršen projekt izgradnje vodocrpilišta i 
spojnog cjevovoda. Trenutno je u izgradnji nekoliko magistralnih cjevovoda, a u planu je i izgradnja 
vodospremu u Čepelovcu iz koje će se opskrbljivati Bjelovarsko-bilogorska županija. Na području grada, 
u nekoliko ulica, u tijeku su radovi na promjeni kompletne komunalne infrastrukture. Ukupno se radi o 
izmjeni 25 kilometara cjevovoda. Podiže se standard komunalne infrastrukture od središta grada prema 
prigradskim naseljima. Gradonačelnik je istaknuo kako se intenzivno radi na dovršenju i prijavi projekata 
koji se odnose na poslovnu infrastrukturu, odnosno tehnološke parkove. Dodao je kako će se nastaviti sa 
provedbom projekta revitalizacije kulturne baštine, Utvrde Stari grad. Također je dodao kako Grad potiče 
građane da zajedno s Gradom sudjeluju na uređenju komunalne infrastrukture. Grad predviđa mjeru 
sufinanciranja asfaltiranja kolnih prilaza u obliku oslobođenja vlasnika plaćanja komunalne naknade. 
Također je cilj osigurati električnu energiju i vodu na području vinograda. Naglasio je kako je suradnja sa 
građanima odlična. Dodao je kako Grad koristi sredstva iz Europske Unije i njenih fondova, proračuna 
Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskih voda. U Gradu i ustanovama nije došlo do povećanja broja 
zaposlenih. Istaknuo je kako je Grad financijski stabilan, te da bi moglo doći i do povećanja plaća, ali pod 
uvjetom prethodne potvrde građana o kvaliteti usluge koja im se pruža. Gradonačelnik je naglasio kako 
je Grad izuzetno uspješan u provođenju postupaka javne nabave. Također je dodao kako je otvoreno 
nekoliko natječaja od kojih je najvažniji natječaj koji se odnosi na Športsko rekreacijski centar, a čija je 
vrijednost 9.300.000,00 kuna. Cilj je Grad učiniti ljepšim, te potaknuti ljude da ostanu živjeti u Đurđevcu. 
Za to je potrebno, u suradnji s poduzetnicima, uložiti puno truda i napora kako bi se stekli temeljni 
preduvjeti za značajniju gospodarsku aktivnost. Naglasio je kako je potrebno ostvariti još bolji kontakt i 
suradnju sa središnjom vlasti. Grad je izvršio svoju obvezu koja se odnosi na sufinanciranje izgradnje 
Reciklažnog dvorišta i obnove Obrtničkog doma.  

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 1. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 

        ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 

 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 01.  

siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

 



Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 

reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Polugodišnjeg 

izvještaja. 

 

Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako je Polugodišnji izvještaj zapravo predstavlja 
financijski odraz onoga što je do sada napravljeno. Također je dodao kako je Grad u plusu 4.900.000,00 
kuna što je posljedica realizacije kredita i neutrošenosti sredstava. 

 
 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 2. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
              Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo  

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 
 

Točka 3. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 

izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, s 

prijedlogom Zaključka 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 

reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 3. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

      Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 
 
 

Točka 4. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 

godine, s prijedlogom Zaključka 

 

 



Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 

reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 

 
   

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 4. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 

   ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 
 

      Točka 5. 
 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 

godine, s prijedlogom Zaključka 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 5. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

     ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 

izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja  
do 30. lipnja 2016. godine 

 
 
 
 
 
 

Točka 6. 
    

Razmatranje Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna 

financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2016. godine, s prijedlogom Zaključka 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 



reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 6. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

    ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna 

financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2016. godine 

 
 
 

Točka 7. 
 

 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 

2016. godine, s prijedlogom Zaključka 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 7. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 

 

        ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 

izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje  
od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 
 

 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu  
i Projekcija za 2017. i 2018. godinu 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu. 



 
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se rebalansom Proračun Grada smanjuje sa 

iznosa od 62.530.000,00 kuna na iznos od 56.381.000,00 kuna. Naglasio je da su najznačajnija smanjenja 
na kapitalnim pomoćima i to u dijelu koji se odnosi na projekte koji neće biti realizirani ove godine. Radi 
se o smanjenju kapitalne pomoći Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac. Prijavljeni projekt je u 
iznosu od 6.500.000,00 kuna, a udio Grada je u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Prošla je administrativna 
provjera, te je zastoj nastao u Ministarstvu graditeljstva. Ministarstvo više nema sredstava, a nisu osigurali 
novo povlačenje sredstava iz Europske Unije. Smanjenje u iznosu od 2.100.000,00 kuna odnosi se na 
Dječji vrtić „Maslačak“, a gdje je također nastao zastoj u Ministarstvu graditeljstva. Gradonačelnik je dodao 
da je ista situacija i sa Upravnom zgradom Grada Đurđevca gdje je udio Fonda u iznosu od 1.173.000,00 
kuna. Naglasio je kako je Ulica Petra Zrinskog u jednom dijelu trebala biti financirana iz Ministarstva 
graditeljstva. Početni plan za naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa je iznosio 
7.155.000,00 kuna. Sada se ta stavka povećava za 813.000,00 kuna. Prihod s osnove poreza na dohodak 
je planiran u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a očekuje se povećanje u iznosu od 220.000,00 kuna. Dodao 
je da se za 530.000,00 kuna povećava se i stavka tekućih pomoći iz razloga dodatno ugovorenih javnih 
radova i izbora. Stavka koja se odnosi na Osnovnu školu Grgura Karlovčana Đurđevac se povećava u 
iznosu od 254.800,00 kuna iz razloga zapošljavanja pet pomoćnika u nastavi. Kapitalne pomoći se 
smanjuju sa 14.000.000,00 kuna na 6.000.000,00 kuna. Kod ostalih gradskih poreza, naknada za 
neizgrađeno građevinsko zemljište, porez na korištenje javnih površina, porez na tvrtku, biljega, bilo je 
planirano 2.292.000,00 kuna. Sada se ta stavka smanjuje za 210.000,00 kuna. Gradonačelnik je istaknuo 
kako je planirano uređenje romskog naselja Stiska gdje je početnim planom bilo predviđeno 536.000,00 
kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna ta stavka se smanjuje za 426.000,00 kuna. U Ulici Petra 
Zrinskog radi se pješačka staza do Reciklažnog dvorišta. Ta staza će se produžiti do naselja Stiska, te 
će se položiti kanalizacijske cijevi. Sva sredstva koja će Grad dobiti od legalizacije objekata u naselju 
Stiska uložiti će u uređenje tog naselja. Što će tiče stavke održavanja komunalne infrastrukture dolazi do 
povećanja za 1.100.000,00 kuna. Također dolazi i do povećanja stavke koja se odnosi na košnju i 
čišćenje, i to u iznosu od 135.000,00 kuna. Stavka održavanje javnih površina povećava se za 563.000,00 
kuna, stavka održavanje nerazvrstanih cesta za 400.000,00 kuna, stavka izgradnja komunalne i ostale 
infrastrukture za 800.000,00 kuna.  
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 8. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
                            

IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu 

 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da su o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljali Odbor za proračun i financije i Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog 
vijeća te su podržali prijedlog Programa. 
 



Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 9. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

PROGRAM 
o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca u 2016. godini 
 
 
 

Točka 10. 
 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 
  
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da su o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljali Odbor za proračun i financije i Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog 
vijeća te su podržali prijedlog Programa. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 10. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
  

 
PROGRAM 

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini 

 
 
 
 
 
 

Točka 11. 
 
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 

2016. godini 
 
 
 

               Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Programa. 
 
 



Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 11. dnevnog reda nitko 
od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

PROGRAM 
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 
 

Točka 12. 
 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini 

 
 
               Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Programa. 
 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 12. dnevnog reda nitko 
od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

PROGRAM 
o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca  

u 2016. godini 
 
 
 
 
 
 
 

Točka 13. 
 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini 

 
 

              Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Programa. 
 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 13. dnevnog reda nitko 



od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

              Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 
 

PROGRAM 
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2016. godini 
 
 
 

Točka 14. 
 
 

Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 
2016. godini 

 
 

              Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Programa. 
 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 14. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
              Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 
 

PLAN 
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 
 
 
 
 

Točka 15. 
 
 

Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da su o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljali Odbor za proračun i financije i Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog 
vijeća te su podržali prijedlog Programa. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 15. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 



 
              Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

PROGRAM 
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Grada Đurđevca u 2016. godini 
 
 

Točka 16. 
 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2015. 
godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako su Komunalije stabilna tvrtka koja uspješno 
promišlja, realizira i ostvaruje sve ciljeve. Realiziran je projekt u sklopu Aglomeracije u iznosu od 
30.000.000,00 kuna, te je u tijeku izrada projektnog prijedloga investicijskog ulaganja radi cjelovitog 
rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, 
Virje, Podravske Sesvete u vrijednosti od 5.700.000,00 kuna. Taj će se projekt realizirati u razdoblju od 
2018. godine do 2023. godine. Naglasio je kako su financijski pokazatelji Komunalija sve bolji, te da im 
rastu prihodi. Broj zaposlenih na kraju 2014. godine bio je 24, a u 2015. godini 26. Prosječna bruto plaća 
u 2014. godini bila je 6.999,00 kuna, 2015. godini 6.973,00 kune. Dodao je da je značajno podignuta 
razina učinkovitosti. 
  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 16. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
              Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac  
za 2015. godinu 

 
 

Točka 17. 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac  
za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 

 



 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako su Komunalije-Plin tvrtka kćer Komunalija d.o.o. 
Dodao je da i Komunalije i Komunalije-Plin ostvaruju sve bolju naplatu. Želja i cilj je investirati oko 
8.000.000,00 kuna u obnovu mreže. Dodao je da se na godišnjoj razini javljaju gubitci upravo zbog loše 
mreže, te su se upravo zbog toga mijenjala brojila. Općina Virje također sudjeluje u obnovi svoje plinske 
mreže.   
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 17. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
              Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac  

za 2015. godinu 
 
 

Točka 18. 
 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
  
 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da rastu prihodi i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac, te da je također uočen pozitivan smjer rada tvrtke. Djelatnost Komunalnih usluga ide u tri 
smjera. Prvi se odnosi na građevinski dio čime je danas značajno podignuta konkurencija, te su 
postignute znatno manje cijene. Drugi smjer se odnosi na temeljnu djelatnost, djelatnost gospodarenja 
otpadom. Dodao je da je u cijelosti sanirano odlagalište otpada, te je u funkciji je Reciklažno dvorište. 
Treći smjer je usmjeren na održavanje grada urednim i lijepim. Gradonačelnik je dodao da im je 
preneseno nekoliko investicija, a to će se učiniti i sa investicijom izgradnje rasadnika. Također je dodao 
kako je izrađen petogodišnji plan gdje će Grad preuzimati oko 250.000,00 kuna vrijednosti raslinja, bilja i 
cvijeća.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 18. dnevnog reda. 
 
Hrvoje Parag se javio za riječ. Istaknuo je kako nije uočio izvješće Nadzornog odbora 

Komunalnih usluga.  
 
Gradonačelnik Željko Lacković je predao primjerak izvješća Nadzornog odbora Hrvoju 

Paragu. 
 

              Nakon rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 



Đurđevac za 2015. godinu 
 
 

Točka 19. 
 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac  
za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se radilo o poslovnoj godini koja nije bila 
intenzivna. Stari grad je bio zadužen za upravljanje objektom u Prvić Luci, te je bila predviđena, sukladno 
Pravilniku, kao nositelj projekta izgradnje Tehnološkog parka. Danas je ta tvrtka zadužena za razvoj 
turističke ponude grada, a koja će se sastojati od tri segmenta. Prvi će se odnositi na ugostiteljstvo, a 
drugi na sportske investicije. Dodao je kako će se preko ove tvrtke naplaćivati najam sportskih terena.  
Treći će se odnositi i biti će usmjeren na turističku ponudu, odnosno Posjetiteljski centar. Projekt je 
prijavljen na prekograničnu suradnju, te je zadaća tvrtke Stari grad osnaživanje, ohrabrivanje  i davanje 
potpore poduzetnicima koji bi se htjeli baviti turizmom. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 19. dnevnog reda. 
 
Hrvoje Parag je istaknuo kako se od turizma može dobro živjeti, te je nadodao kako je Grad 

imao u svom vlasništvu jednu dobru turističku destinaciju. Žao mu je što tvrtki Stari grad nije dana 
prilika da se revitalizira objekt u Prvić Luci i da se ostvari dobit na tržištu. Nada se da će Grad sa 
lokalno orijentiranim projektima postići bolje rezultate. 

 
              Nakon rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac  

za 2015. godinu 
Točka 20. 

 
 

Razmatranje Izvješća o radu i izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 
Grada Đurđevca za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako je bila želja da se donese pravilnik koji će 

zadovoljiti sve članice Zajednice Sportskih udruga, odnosno da se sredstva dodjele ravnopravno i 
ravnomjerno. Dodao je kako je taj cilj u dobrom dijelu ostvaren, te kako uvijek ima mjesta za napredak i 
dorade. Uspio se osigurati jedinstveni prijevoz za sve sportaše, te Grad i Zajednica nastoje zadovoljiti 
sve njihove potrebe. Istaknuo je kako moramo biti ponosni jer na području grada djeluje i bavi se sportom 
preko tisuću sportaša. Problem je u tome što još nije izgrađen Športsko-rekreacijski centar, ali je dodao 



da će to ubrzo promijeniti. Također jedan od problema je pitanje korištenja sportske dvorane u 
Srednjoškolskom centru. Grad još nije potpisao s Koprivničko-križevačkom županijom ugovor o korištenju 
dvorane zbog razloga previsoke cijene od 300,00 kuna po školskom satu. Nada se da će doći do 
razumijevanja od strane Župana i Županije, te da će se taj problem uskoro riješiti. Također je dodao da 
smatra odgovornim i ravnatelja Strukovne škole Đurđevac. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 20. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih 

udruga Grada Đurđevca za 2015. godinu 
 
 

Točka 21. 
 

Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i školskog 
pribora za učenika Područne škole s teškoćama  

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Odluke. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao da je Proračunom bilo predviđeno sufinanciranje nabave 

knjiga i školskog pribora za Osnovnu školu. Pristiglo je nekoliko opravdanih kritika i zahtjeva da se 
sufinancira nabava knjiga i školskog pribora i za učenike srednjih škola i Područne škole s teškoćama. 
Dodao je kako je mjeru koristilo ukupno 705 učenika, od čega je bilo 38 obitelji sa troje ili više učenika. U 
srednjoj školi mjeru je koristilo 131 učenik, a u Područnoj školi s teškoćama 10 učenika. Ukupan iznos za 
sufinanciranje nabave je iznosio 247.000,00 kuna, od čega je isplaćeno 213.442,00 kuna, a u iznosu 
33.939,00 kuna su provedene cesije i kompenzacije. Još će oko 50.000,00 kuna biti isplaćeno ili 
kompenzirano po ovoj mjeri. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 21. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i školskog pribora za učenika 

Područne škole s teškoćama 
 
 

Točka 22. 
 
 

Donošenje Odluke o postavljanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova 



upravljanja nekretninama 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao prijedlog 
Odluke. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako je zakonska obveza Grada da postavi prinudnog 

upravitelja vlasnicima stanova koji to do sada nisu učinili. Prinudni upravitelj vodi brigu o njihovim 
zajedničkim dijelovima nekretnine. Došlo je do slučajeva da su ljudi izbjegavali postavljanje upravitelja 
kako ne bi morali plaćati pričuvu. Zbog neplaćanja pričuve i nepostojanja upravitelja dolazilo je do 
zapuštenosti zgrade i brojnih problema kao što je na primjer prokišnjavanje. Grad je uspio dogovoriti sa 
velikim brojem stanara na području grada upravljanje preko Komunalnih usluga, a koje imaju registriranu 
djelatnost i potrebno osoblje i sredstva. Gradonačelnik je dodao kako se ne mogu realizirati projekti 
energetske obnove ukoliko zgrade nemaju upravitelja. Grad želi sufinancirati i poticati vlasnike stanova 
kako bi se postigla veća energetska učinkovitost, veća vrijednost stanova i kako bi se uljepšao grad. 
Prinudnog upravitelja će dobiti zgrade u Ulici Antuna Radića 12-20, Antuna Radića 22-30, Đure 
Basaričeka 7, Antuna Radića 8a i Đure Basaričeka 32. Prinudni upravitelj će biti Komunalne usluge koje 
će sukladno zakonu odrediti iznos pričuve. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 22. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ODLUKU 
o postavljanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova upravljanja nekretninama 

 
 
 
 

                Točka 23. 
 

Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Đurđevca 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao prijedlog 
Odluke. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 23. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca 



 
 

Točka 24. 
 
 

Donošenje Odluke o sufinanciranju elektrifikacije nekretnina na području Borika i Boričeca u 
Suhoj Kataleni i Plačibrega i Gradina u Budrovcu 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao prijedlog 
Odluke. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo kako se javio veliki broj zainteresiranih, odnosno 33 za 

područje Borika i Boričeca i 30 za područje Plačibrega i Gradina. Dodao je kako se radi o dovoljnom broju 
zainteresiranih kako bi se moglo ući u dogovore s HEP-om. Također je dodao kako se mora izraditi 
projektna dokumentacija za izgradnju trafostanice i mreže. Istaknuo je kako će obveza Grada biti i manja 
od 200.000,00 kuna. Procjena vrijednosti jedne trafostanice je oko 400.000,00 kuna, a vrijednost 
priključka je oko 240.000,00 kuna. Također je zamolio dopunu ove Odluke u dijelu da ga se ovlasti kao 
gradonačelnika za potpis ugovora sa HEP-om za sufinanciranje u maksimalnom iznosu od 200.000,00 
kuna po jednom projektu. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 24. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju elektrifikacije nekretnina na području Borika i Boričeca u Suhoj Kataleni 

i Plačibrega i Gradina u Budrovcu 
Točka 25. 

 
Donošenje Zaključka o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac 

d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije otvaranja Šljunčare u Čepelovcu 
 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković je dodao da se radi o održavanju nerazvrstanih cesta, odnosno 
radi se o oko 200 kilometara poljskih puteva. Dodao je da je sam transport od udaljenih šljunčara skuplji 
nego materijal. Prijedlog je da se stara šljunčara u Čepelovcu, a koja je u većem dijelu u vlasništvu 
Republike Hrvatske, stavi u funkciju na način da Komunalne usluge ishode potrebnu dokumentaciju. Prvi 
korak je prijenos investicije. Troškovi prvih ispitivanja i istraživanja nisu veliki. Radi se o oko 50.000,00 
kuna uz prethodno ishođenje i podnošenje zahtjeva za istražnim prostorom. Kada se dobiju rezultati o 
kojoj se količini šljunka radi poduzeti će se daljnji koraci.   
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 25. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 



 
ZAKLJUČAK  

o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja 
realizacije investicije otvaranja Šljunčare u Čepelovcu 

 
 

Točka 26. 
 

Donošenje Odluke o odobrenju donacije trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac za 
realizaciju projekta nabave deva 

 
  
 Gradonačelnik Željko Lacković naglasio je da projekt promocije Đurđevačkih pijesaka koji su naš 
najpoznatiji geografsko botanički rezervat izuzetno važan i bitan. Dovođenjem autohtonih deva još će se 
više isticati i naglasiti važnost i promocija Đurđevačkih pijesaka. Pokazalo se da je interes medija, 
posjetitelja i organiziranih skupina ogroman. Gradonačelnik je dodao da se najprije za deve mora 
pripremiti nastamba i osigurati potrebna sredstva. Primarnu i stvarnu brigu o devama će voditi članovi 
Konjičkog kluba koji su certificirani za timarenje deva. Uvoz deva će ići preko tvrtke Stari grad d.o.o. koja 
ima predviđene djelatnosti obavljanja turizma i iz razloga jer će se kasnije ostvarivati prihodi, odnosno 
kako se kasnije ne bi Konjički klub ili Grad ušli u registar poreznih obveznika. Deve će formalno kupiti 
Stari grad koji je u sustavu PDV-a. Dodao je da je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 230.000,00 
kuna. Također je dodao da se deve mogu očekivati u periodu od mjesec dana, odnosno najkasnije u 
periodu od dva mjeseca.  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako se radi o daleko većem i širem 
projektu no što se činilo na početku, te da se radi o hrabrom projektu koji će zasigurno privući interes za 
Đurđevac. Dodao je da je medijski interes već postignut, te da turistički Đurđevac može znatno 
napredovati kako u predjelima vinograda i ugostiteljstva tako i u ovom aspektu.  Uvjeren je da će se ovaj 
projekt pokazati uspješnim, te da će puno doprinijeti Đurđevcu. 
 Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 26. dnevnog reda. 
 
 Hrvoje Parag javio se za riječ. Istaknuo je kako se i prije radilo puno na turističkoj promociji grada 
Đurđevca. Dodao je kako bi bilo bolje da se kontaktiralo Vindiju, Perutninu Ptuj ili kojeg drugog uzgajivača 
pilića ili peradi kako bi se naša poduzetnička zona upotpunila proizvodnim pogonom, a koji bi također 
poslužio promociji nas kao Picoka. Na taj način bi se promovirao i Grad, te bi se pružila prilika i mogućnost 
novom zapošljavanju. Upitao je gradonačelnika da li je predvidio i ostale troškove koji će se morati 
podmiriti kao što su na primjer troškovi cijepljenja, ujahavanja, osiguranja. Također je upitao koje i kakve 
se vrste usluga planiraju nuditi. Mišljenja je da će iznos na kraju doseći milijun kuna, te je njegov stav da 
je to previše za djelatnost bavljenja turizmom s obzirom na činjenicu prodaje Prvić Luke i mogućnosti koje 
su postojale. 
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je svjestan da je ovo jedan riskantan potez, ali da ga je on 
spreman povući s obzirom na činjenicu i vrijeme koje je on proveo kao volonter obavljajući dužnost 
gradonačelnika. Naglasio je kako će deve biti jedna pozivnica i za naše ostale turističke destinacije. Ideja 
o devama je došla od strane medija. Dodao je kako će u Etno selu biti sadržaja koji će biti usmjereni na 
organizirane dolaske djece. Etno selo će posjećivati djeca od predškolske dobi i školske dobi. Naglasio 
je kako će Grad Đurđevac u suradnji s Gradom Zagrebom i Turističkom zajednicom Grada Zagreba učiniti 
jedan turistički iskorak. Koju i u kojim funkcijama će biti deve će odrediti oni koji određuju turističku ponudu 
i sadržaje. Dodao je da su deve ujahane, te je dodao da nije nužno da ljudi jašu deve. Oni koji će to htjeti 
će i moći, te će za njih biti osmišljene zanimljive rute. Siguran je da će se Gradu ova investicija višestruko 



vratiti. Također je dodao da je broj nezaposlenih u Đurđevcu dvostruko manji. Grad će ovim projektom 
postati interesantan i ulagačima. Istaknuo je kako je problem u cestama i lošoj povezanosti.   
 
 Hrvoje Parag je čestitao gradonačelniku na hrabrosti. Istaknuo je kako njemu ne bi bio cilj 
povećanje vrijednosti nekretnina u Đurđevcu i tranzicija ljudi unutar Đurđevca, već bi mu glavni cilj i plan 
bila zarada. Dodao je kako nije čuo niti jednu riječ od gradonačelnika kada se govori o pitanju aranžmana 
i zarade. Dodao je da bi radije da se taj novac kratkoročno investira u besplatan vrtić s obzirom da se na 
državnoj razini planira pronatalitetna politika i da gradonačelnik ističe potrebu zadržavanja mladih u 
Đurđevcu. Pohvalio je odluku da se kreditiraju i postdiplomski studiji, te je mišljenja da se kroz cijeli životni 
ciklus trebaju ljudima, a pogotovo mladim obiteljima i njihovoj djeci pružiti mogućnosti i stvoriti uvjeti za 
postizanje i ostvarenje održivog radnog mjesta unutar Đurđevca. Istaknuo je da neće podržati ovu 
Odluku. Dodao je da bi mu bilo draže da se situacija pokrene u svrhu stvaranja dodatne zarade i prihoda 
za postojeća društva tako da ona postanu samoodrživa i da se mogu sama financirati.  
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio da bi se otprilike mogao tri mjeseca financirati 
besplatan vrtić. Za podizanje kvalitete života i dostupnosti usluga najprije su potrebna sredstva koja se 
trebaju znati stvoriti. Dodao je da je on mandat počeo sa praznom gradskom blagajnom koja je bila u 
minusu 1.482.000,00 kuna. Grad je sada financijski stabiliziran i može se priuštiti takve projekte. Naglasio 
je kako je Grad napravio brojne projekte, ulagao je u ustanove i Osnovnu školu, te da je Grad socijalno 
osjetljiv. Istaknuo je kako se već sada vidi određeni financijski efekt, te da će se javnosti na vrijeme pružiti 
očekivane financijske projekcije.   
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je sa 8 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (Hrvoje Parag i Robert 
Bajsar) i 2 glasa „suzdržan“ (Damir Lacković i Nikola Kopričanec) donijelo 
 

 
ODLUKU 

o odobrenju donacije trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac  
za realizaciju projekta nabave deva 

 
 

Točka 27. 
 
 

Donošenje Zaključka o davanju odobrenja trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac  
za provođenje postupka nabave za radove na izgradnji Športsko-rekreacijskog centra Đurđevac 

 
 

 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da će se provesti postupak nabave, a nositelj 
investicije je tvrtka Stari grad d.o.o.  
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 27. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

      ZAKLJUČAK 
o davanju odobrenja trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. Đurđevac  

za provođenje postupka nabave za radove na izgradnji Športsko-rekreacijskog centra Đurđevac 



 
 
 
         Točka 28. 
 

Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Mičetincu 
 

 
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako prijedlog Mjesnog odbora Mičetinac treba 
prihvatiti jer se nekretnina nalazi u samom centru naselja. Pokraj nekretnine se nalazi crkva koja se sa 
sve tri strane okružena gospodarskim objektima i kućom koja je već duže vrijeme na prodaju. Grad želi 
u budućnosti urediti centar mjesta. Mjesni odbor je također predložio da se uredi centar i da je sadašnji 
prostor skučen, odnosno da se na tom mjestu napravi dječje igralište i park. Gradonačelnik je dodao da 
smatra da je investicija od 40.000,00 kuna opravdana, kao i dodatni troškovi koji će nastati. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 28. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo  
 
 

        ODLUKU 
       o kupnji nekretnine u Mičetincu 
 

Točka 29. 
 

Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na području šume „Borik“ u Đurđevcu 
 
 

 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se radi o privatnim parcelama koje se nalaze u 
središnjem dijelu Borika. Dodao je da je napravljen projekt prirodne baštine koji sačinjava prostor oko 
bivše streljane i prostora koji koristi MK Legenda. Radi se o površini od oko 5 hektara koja čini rekreativnu 
zonu. Naglasio je kako je dobiveno odobrenje od Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma, te je 
trenutno u fazi postupak pri Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom koji nema razlog da nam 
pošalje negativno očitovanje. Na tom području bilo je potrebno obaviti lociranje stabala debljine veće od 
20cm. Dodao je da su drveća popisana, te da će taj prostor biti uređen i na njemu će se izgraditi kamp 
koji će biti namijenjen posjetiteljima i djeci koja će dolaziti na terensku nastavu. Istaknuo je kako je već 
prije predviđena trim staza, biciklistička staza i konjička staza. U središnjem dijelu je predviđena poučna 
botanička staza gdje će se u dogovoru sa Hrvatskim šumama otvoriti prostor u kojem će biti vidljive 
pješčane dine i razno bilje. Na zemljištima koja su predmet ove Odluke napravili bi se određeni popratni 
sadržaji. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po točki 29. dnevnog reda. 
 
 Hrvoje Parag upitao je postoji li procjena sudskog vještaka.  
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio da postoji. Sukladno procijeni sudskog vještaka 
cijene na tom području se kreću od 2,00 kune do 6,00 kuna po metru kvadratnom. S vlasnicima je 
dogovoreno da će se raditi o cijeni od 2,00 kune s pravom vlasnika da oni poruše svoje drveće. Dodao 



je da se radi o otprilike 25.000 metara kvadratnih. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ODLUKU 
o kupnji zemljišta na području šume „Borik“ u Đurđevcu 

 
 

Točka 30. 
 

    Donošenje Odluke o kupnji dijela nekretnine u Ulici Đure Basaričeka u Đurđevcu 
 
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se radi o nekretnini koja je potrebna kako bi se 
spojila Ulica Đure Basaričeka sa Ulicom Tina Ujevića. U dijelu te spojne ceste prolazi kanalizacijski, 
odnosno oborinski sustav Ciglenske ulice i Vinogradske ulice. Tu je jedan od problema odvodnje voda s 
područja Ciglene. Na tom području je potrebno položiti cijevi velikog promjera koje će odvoditi vodu. 
Dodao je kako između ostaloga tim područjem treba proći spoj magistralnog i sekundarnog cjevovoda. 
Na taj način će se omogućiti i jednostavniji ulazak prometa prema Dječjem vrtiću Maslačak i prema 
Srednjoškolskom centru, te autobusi neće morati prolaziti pokraj Doma kulture. Istaknuo je kako će se u 
budućnosti, u nastavku, ova cesta protezati do spoja D2 gdje će se raditi kružni tok i gdje će izradu 
projektne dokumentacije financirati Hrvatske ceste. Cijena je određena po procjeni sudskog vještaka, te 
je u metar određena po projektu koji je izradila službena osoba. Ne kupuje se cijela nekretnina već njezin 
dio koji je potreban za realizaciju projekta. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 30. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 
 

ODLUKU 
o kupnji dijela nekretnine u Ulici Đure Basaričeka u Đurđevcu 

 
 

Točka 31. 
 
 

Donošenje Odluke o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalije 
d.o.o. Đurđevac 

 
  
 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da je takva situacija da općina Podravske Sesvete 
uopće nema nikakav udio u Komunalijama d.o.o., a on kao predsjednik Skupštine smatra da to nije u 
redu neovisno o činjenici da su oni zajedno sa općinom Kloštar Podravski ranije imali jedan mali udio. 
Općina Podravske Sesvete danas ima novu kanalizacijsku mrežu, ima kompletno uređenu vodoopskrbu 
na svojem području, novi pročistač otpadnih voda na koji će se spajati i neke druge općine. Mišljenja je 
da je vrlo bitno da općina Podravske Sesvete dobije svog predstavnika u Skupštini Komunalija. 
Predstavnik bi bio načelnik općine. Gradu 1% udjela neće nedostajati u bilo kojem smislu, ali će ovo biti 



pokazatelj kvalitetne suradnje s općinama. Nedostaje povjerenje između općina i ovaj će čin svakako 
doprinijeti poboljšanju suradnje i postizanju većeg stupnja povjerenja.  

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 31. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o prijenosu i prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. Đurđevac 

 
 

Točka 32. 
 
 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković naveo je da su dopune Odluke usmjerene k postizanju još bolje 
suradnje Grada i građana. Dodao je kako je Grad u Prokljuvancima krenuo rješavati jedan dio ceste radi 
radova koji se odvijali prema vodospremi Budrovac. Također je dodao da je pristiglo nekoliko upita o tome 
postoji li mogućnost da se asfaltiranje produži u predio gdje se nalaze klijeti. Grad Đurđevac će na 
prijedlog vlasnika nekretnina koji su spremni sufinancirati izgradnju javne infrastrukture (asfaltiranje i 
opremanje nerazvrstanih cesta, uređivanje kolnih prilaza i pješačkih staza i dr.) u visini od 50% vrijednosti 
investicije, staviti izvođenje ovakvih radova u prioritet, a na osnovu pozitivnog mišljenja Odbora za 
komunalno i vodno gospodarstvo, donesenog na osnovu obrazloženog prijedloga Upravnog odjela za 
prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti. Financijski iznos s kojim sudjeluju vlasnici 
nekretnina u realizaciji projekta ulaganja u javnu infrastrukturu smatrati će se izvršenjem obveze plaćanja 
komunalne naknade, ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečne obveze, o čemu će nadležni upravni 
odjel izdati rješenje o oslobođenju plaćanja. 
  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 32. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
 

Točka 33. 
 
 

Donošenje Odluke o kupnji i određivanju otkupne cijene zemljišta na području grada Đurđevca 
 
 

 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se radi o zemljištima koja su produžetak vrtova 
na desnoj strani Ulice Stjepana Radića prema Dječjem vrtiću Maslačak. Pristiglo je nekoliko upita, te je 



informativno napravljena procjena vrijednosti. Dodao je kako se radi o zemljištu u centru grada, ali koje 
nije opremljeno komunalnom infrastrukturom, koje je nisko i koje će značajno u sljedećem vremenskom 
razdoblju trebati zavoziti. Grad je dobio pozitivnu povratnu informaciju od vlasnika koji su spremni pristati 
na navedenu cijenu. Ta zemljišta su zalog za buduće investicije i buduće planove i projekte.  
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 33. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o kupnji i određivanju otkupne cijene zemljišta na području grada Đurđevca 

 
 

Točka 34. 
 
 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu 
Grada Đurđevca u Prvić Luci 

 
 

 Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se dopunom ove Odluke želi stvoriti preduvjet 
kako bi se ponuditelja moglo pozvati sklapanju ugovora u roku od 30 dana i kako bi se moglo aktivirati 
jamstvo u iznosu od 500.000,00 kuna ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora i isplati 
kupoprodajnu cijenu. Ponuditelj se nekoliko puta obratio i istaknuo kako postoje problemi sa susjedima i 
sa uređenjem međe. Grad nikada nije bio stranka u postupku niti je itko formalno izrazio neslaganje sa 
uređenjem međe. Također je dodao da postoje sve valjane, pravomoćne i izvršne dozvole i za 
rekonstrukciju i dogradnje koje su vršene. Dodao je da postoje i geodetske snimke tog područja koje 
pokazuju da se nekretnina u cijelosti nalazi na čestici koja se u potpunosti preklapa i u gruntovnom i u 
katastarskom položaju. Jedino je malo odstupanje čestice na terenu u odnosu na katastarski plan, ali i 
nebitnom i beznačajnom dijelu. Mišljenja je da to nije razlog za nesklapanje ugovora. Grad je nekoliko 
puta s ponuditeljem direktno komunicirao, poslana mu je sva dokumentacija i pokazana je najbolje 
moguća volja.     
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 34. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

  
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca  

u Prvić Luci 
 
 

Točka 35. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 



 
 Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
               Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 20. 
sjednicu Gradskog vijeća u 18,37 sati. 
 
 
 
 
         Zapisnik sastavila                                                                                 Predsjednik 
          Tea Bobovčan                                                                                Gradskog vijeća 
                                         Marijan Ružman  

 

 

 


