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Z A P I S N I K  
s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 27. veljače 2017. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/03, URBROJ: 2137/03-01-
01/03-17-1 od 22. veljače 2017. 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 
i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 

 
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  
 
1. Maja Hrvatić Padovan, 
2. Marijan Ružman, 
3. Ljiljana Manolić, 
4. Zoran Jančijev, 
5. Dario Golub, 
6. Katica Blažok, 
7. Danijela Jelušić, 
8. Marija Markuš, 
9. Robert Bajsar, 
10. Damir Lacković, 
11. Damir Prilika,  
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Hrvoje Parag, (opravdao), 
2. Vesna Topolčić, (opravdala), 
3. Katarina Kovač, (opravdala), 
4. Darko Tomica, (opravdao). 
 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
 

1. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
2. Silvija Lukačin, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 

razvojne projekte Grada Đurđevca, 
3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
4. Martin Mahović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo Grada Đurđevca, 
5. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada 

Đurđevca, 
6. Tea Zobunđija, viši referent za opće i administrativne poslove, 
7. Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalija-Plin d.o.o. 

Đurđevac, 
8. Miodrag Grbić, vlasnik tvrtke Natura Milk Đurđevac, 
9. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
10. Natalija Hrženjak, novinarka Srce TV, 
11. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV,  
12. Adela Zember, novinarka Glasa Podravine, 
13. Luka Krušec, novinar Glasa Podravine, 



 2 

14. Sanjin Bojić, novinar ePodravina.hr. 
15. Andreja Brozović, novinarka RKC-a, 
16. Tamara Belak, novinarka Podravskog radija, 
 
Na zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te 

je zapisnik usvojen jednoglasno, 11 glasova „za“. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je članove Gradskog vijeća da 

je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dodaju nove točke 
dnevnog reda koje glase: 

 
- „Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 

2017. godinu.“, 
- „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima na kojima se 

može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja 
putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada Đurđevca.“i 

- „Donošenje Odluke o određivanju naziva Športsko rekreacijskom centru u 
Đurđevcu.“. 

 
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog vijeća 

elektroničkom poštom.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da se: 
 

1. „Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 
2017. godinu.“, doda kao točka 7. dnevnog reda, 

2. „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima na kojima se 
može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja 
putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada 
Đurđevca.“, doda kao točka 8. dnevnog reda i 

3. „Donošenje Odluke o određivanju naziva Športsko rekreacijskom centru u 
Đurđevcu.“, doda kao točka 9. dnevnog reda, 
 
 dok bi dosadašnja točka 7. Razmatranje stanja u trgovačkom društvu Natura Milk 
Đurđevac d.o.o. i poteškoćama u poslovanju vezano uz trgovačko društvo Komunalije 
d.o.o. Đurđevac i Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac.  i  dosadašnja točka 8. Pitanja članova 
Gradskog vijeća postale točke 10 . i 11.. 

 
 Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 11 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman predložio sljedeći 

 
 

D N E V N I  R E D : 

 
1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta „Opremanje sanjkališta 
u Svetoj Ani“. 

2. Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za 
nositelja realizacije projekta „Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“. 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta „Rekonstrukcija i 
opremanje Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“. 
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4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole 
Grgura Karlovčana Đurđevac za donošenje Odluke o darovanju nekretnina u k.o. 
Sirova Katalena. 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Đurđevca. 

6. Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac 
d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije projektiranja i izgradnje 
Reciklažnog dvorišta. 

7. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 2017. 
godinu. 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima na kojima se može 
obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja 
putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada 
Đurđevca. 

9. Donošenje Odluke o određivanju naziva Športsko rekreacijskom centru u Đurđevcu. 
10. Razmatranje stanja u trgovačkom društvu Natura Milk Đurđevac d.o.o.  i 

poteškoćama u poslovanju vezano uz trgovačko društvo Komunalije d.o.o. 
Đurđevac i Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac. 

11. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
jedinice lokalne samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta  

„Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“. 
 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta „Opremanje sanjkališta u 
Svetoj Ani“, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za 
riječ se javio član Gradskog vijeća Damir Lacković kojega je zanimalo odakle 
predlagatelju informacija o broju posjetitelja (5.000) koji godišnje posjete prigradsko 
naselje  Sveta Ana. 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako se informacija o 
broju posjetitelja dobila na temelju posjećenosti na održanim manifestacijama, posjetima 
u dane vikenda, te podacima od Ministarstva unutarnjih poslova (prijava javnog skupa). 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta  
„Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“. 

 
Točka 2. 

 
Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac 

za nositelja realizacije projekta „Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“. 
 

 Prijedlog Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za 
nositelja realizacije projekta „Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“, članovi Gradskog 
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vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U  
o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za nositelja 

realizacije projekta „Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“. 
 

 
Točka 3. 

 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta 
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“. 

 
 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta „Rekonstrukcija i opremanje 
Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa 
je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za 
riječ se javio član Gradskog vijeća Damir Prilika koji se, kao predsjednik Mjesnog odbora 
Sirova Katalena, zahvalio za provedbu projekta te je isti i podržao. Međutim, osvrnuo se 
na problem s kojim se prigradsko naselje Sirova Katalena već dugo bori, a to je problem 
komunalne infrastrukture, te je predložio da se predviđeno ulaganje u projekt jednim 
dijelom preusmjeri i na rješavanje problema komunalne infrastrukture u prigradskom 
naselju Sirova Katalena. 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković podržao je ulaganje u projekt, te je naglasio 
kako Grad Đurđevac ima i većih problema, a to je otvaranje novih radnih mjesta i 
zapošljavanje ljudi. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman je naglasio kako gradonačelnik 
poduzima sve kako bi se stvorili preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta na području 
Grada Đurđevca. 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U  
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta „Rekonstrukcija i opremanje 
Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“. 

 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru  Osnovne  
škole Grgura Karlovčana Đurđevac za donošenje Odluke o  

darovanju nekretnina u k.o. Sirova Katalena. 
 

 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole 
Grgura Karlovčana Đurđevac za donošenje Odluke o darovanju nekretnina u k.o. Sirova 
Katalena, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
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 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole Grgura  

Karlovčana Đurđevac za donošenje Odluke o darovanju  
nekretnina u k.o. Sirova Katalena. 

 
     

Točka 5. 
 

Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Đurđevca. 

 
 Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
 o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  

na području Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 6. 
    

Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge  
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije  

projektiranja i izgradnje Reciklažnog dvorišta. 
 

 Prijedlog Odluke o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac 
d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije projektiranja i izgradnje Reciklažnog 
dvorišta, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U  
o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac  

za nositelja realizacije investicije projektiranja i  
izgradnje Reciklažnog dvorišta. 

 
 

Točka 7. 
 

Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području  
Grada Đurđevca  za 2017. godinu. 

 
 Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca  za 2017. 
godinu, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za 
riječ se javio član Gradskog vijeća Dario Golub koji je pohvalio sadržaj Programa i 
intenciju Grada Đurđevca da se poveća zapošljavanje ljudi u poljoprivrednom sektoru. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

P R O G R AM  
potpora u poljoprivredi na području  Grada Đurđevca  za 2017. godinu. 

 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima na kojima se 
može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica  

na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i  
prigodna prodaja na području Grada Đurđevca. 

 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima na kojima se može 
obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem 
kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada Đurđevca, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan 
Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima na kojima se može obavljati  

prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja  
putem kioska, prodaja putem automata i prigodna  

prodaja na području Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 9.  
 

Donošenje Odluke o određivanju naziva Športsko rekreacijskom  
centru u Đurđevcu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je prijedlog gradonačelnika da Športsko rekreacijski centar u Đurđevcu nosi 
ime Športsko rekreacijski centar „Vlado Leščan – Duspe“. Istaknuo je kako je naziv 
određen činjenicom da se gospodin Vlado Leščan u svakoj prilici  zalagao za sportaše, 
pomagao u nabavljanju potrebne opreme i uređenju sportskih igrališta, te da je stoga 
prigodno da isti i nosi njegovo ime. Napomenuo je kako je  obitelj gospodina Leščana 
dala suglasnost za određivanje naziva. 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o određivanju naziva Športsko rekreacijskom centru u Đurđevcu. 
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Točka 10.  
 

Razmatranje stanja u trgovačkom društvu Natura Milk Đurđevac d.o.o.  i 
poteškoćama u poslovanju vezano uz trgovačko društvo  

Komunalije d.o.o. Đurđevac i Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman naglasio je kako su pristigli 
materijali za ovu točku dnevnog reda  označeni oznakom „Poslovna tajna“, te da će se 
sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka, rasprava po ovoj točki dnevnog reda održati 
bez uvida javnosti. 

Sukladno članku 82. stavku 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim 
zakonom i općim aktom Grada Đurđevca kao jedinice lokalne samouprave. 

Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca kada 
se s rasprave o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se 
rasprava i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u odvojenom zapisniku.  

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman utvrdio je nakon pojedinačnog 
glasovanja da je Gradsko vijeće većino glasova, s 10 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ 
(Robert Bajsar), donijelo predloženi Zaključak. 

 
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman odredio je kratak 

prekid sjednice kako bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici. 
 
 

Točka 11. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

Budući da nije bilo pitanja članova Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća 
Marijan Ružman zamolio je voditelja Odsjeka za gospodarstvo Martina Mahovića da 
članove Gradskog vijeća upozna s novootkrivenim informacijama vezano uz povijest 
Grada Đurđevca. 
 Voditelj Odsjeka za gospodarstvo Martin Mahović naglasio je kako Grad 
Đurđevac pokreće organiziranje obilježavanja 750. obljetnice spominjanja svoga imena, 
s obzirom na do sada smatrani najstariji zapis iz 1267. godine iz darovnice Bele IV. kao 
„villa sancti Georgii“. Zahvaljujući istraživačkom radu gospodina Ranka Pavleša, 
hrvatskog povijesnog topografa i njegovom radu „Podravina u srednjem vijeku“ (2013.), 
isti je došao do podatka da se u prijepisu dokumenta iz 1237. godine spominje podjela 
posjeda Oxzeu Sengurg ili Svetog Jurja. Riječ je o Odredbi palatina Dionizija oko podjele 
naselja Svetog Jurja između župana Csapo i magistra Tiburcija. Istaknuo je kako je 
gospodin Pavleš pomogao Gradu Đurđevcu na način da je pronašao dokument u 
Mađarskom državnom arhivu, a poznavanjem mađarskog jeziku Ivane Pavlović, djevojke 
na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu, koja je 
studirala mađarski jezik, Grad Đurđevac je došao do ovog izuzetno vrijednog dokumenta 
koji se sada po prvi puta javno prezentira i objavljuje s prijevodom. Naglasio je kako je 
predmetna Odredbe prepisana iz originala i objavljena u „Monumenta Hungariae 
historica“ u Budimpešti 1873. godine, te je pozvao sve ljubitelje Đurđevca da se uključe u 
potragu za originalnom ispravom i daljnje istraživanje bogate povijesti ovog kraja.  
 Odredba je nastala 1237. godine pa se može reći da je povijest Đurđevca starija 
za još 30 godina i pomaknuti obljetnicu prvog spominjanja naselja sa 750. na 780. 
godinu. Na taj način će Đurđevčani zahvaljujući ovom otkriću ove godine za Đurđevo 
svečano proslaviti 780. obljetnicu od spominjanja imena Đurđevca. 
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 25. sjednicu Gradskog 

vijeća u 17,20 sati. 
 
 
 
         Zapisnik sastavila                                                                              Predsjednik 
  Katarina Bartolić Globan                             Gradskog vijeća 
                                                   Marijan Ružman 


