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Z A P I S N I K  
s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 1. lipnja 2015. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-02/10 URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 od 
26. svibnja 2015. godine.  
 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u 16,00 
sati.  

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Marijan Ružman i konstatirao 
je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
  

Sjednici su nazočni:  
1. Maja Hrvatić Padovan, 
2. Hrvoje Janči, 
3. Marijan Ružman, 
4. Ljiljana Manolić, 
5. Zoran Jančijev, 
6. Katica Blažok, 
7. Dario Golub, 
8. Davor Čižmešinkin, 
9. Vlado Rep, 
10. Vesna Topolčić, 
11. Frane Franičević, 
12. Nikola Kopričanec, 
 
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Vlado Leščan, (opravdao), 
2. Hrvoje Parag, 
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. Dražen Krčmar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte 

Grada Đurđevca, 
5. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti, 
6. Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,  
7. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
8. Radio Kaj,  
9. RKC, 
10. Glas Podravine, 
11. Dušan Tončić. 

 
Vezano uz usvajanje zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća predsjednik Gradskog vijeća 

Marijan Ružman pozvao je članove da iznesu primjedbe ukoliko ih ima.  
Član Gradskog vijeća Frane Franičević ističe kako nije bio prisutan na 10. Sjednici Gradskog 
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vijeća, no istaknuo je kako ima primjedbu na odluku od 1.600.000,00 kuna. Primjedba se odnosila na 
14. točku dnevnog reda 10. sjednice Gradskog vijeća “Donošenje Odluke o kupnji nekretnina na 
području Đurđevca”. Smatra da se za zapisnike ne bi trebalo na idućim sjednicama tražiti usvajanje od 
članova, ako se oni budu pisali na dosadašnji način. Također je dodao kako zapisnik nije pisan na 
prihvatljiv način pošto ne sadrži tekst i detalje odluka. Istaknuo je i kako je najveći iskaz nepovjerenja 
opozicije ne prihvaćanje zapisnika. 

Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je da su zapisnici Grada Đurđevca puno opširniji 
nego oni Županijske skupštine, čiji je član ujedno i bio gospodin Frane Franičević koji nije imao primjedbi 
na iste. Istaknuo je da zapisnik nije zaseban dokument već upućuje na ostale dokumente i na raspravu 
koja se vodi na sjednici. Naglasio je važnost sudjelovanja na sjednicama na kojima se vodi rasprava i na 
temelju koje se donose odluke. Također je iznio činjenicu da prilikom donošenja spomenute odluke na 
sjednici nisu bili prisutni članovi Gradskog vijeća Frane Franičević i Nikola Kopričanec, te iz tog razloga 
nisu mogli iskazati svoje mišljenje. Prihvatio je dio da se zapisnici mogu voditi još sadržajnije, ali smatra 
da se time dupliraju dokumenti. 

Član Gradskog vijeća Frane Franičević je istaknuo kako nije važno gdje je bio član ili ne, te da 
nikad nije vidio zapisnike Županijske skupštine, te smatra da je to ne prihvatljivo argumentiranje. 
Naglasio je kako je ambicija svakog člana Gradskog vijeća poboljšati rad Gradskoga vijeća. Naveo je da 
ako će se Odluke od 1.6 milijuna donositi na takav način, on ne želi sudjelovati u tome, te je iskazao 
veliko nezadovoljstvo. 

Gradonačelnik Željko Lacković je ponovio kako je rad članova Gradskog vijeća rad u diskusiji, a 
ako netko od članova nije prisutan onda se može reći da je on nesavjesni vijećnik, te ne izvršava svoje 
dužnosti koje su mu povjerili birači. Pozvao je člana Gradskog vijeća Frane Franičevića i sve ostale 
članove da budu prisutni na svakoj sjednici Gradskog vijeća, te da se na sjednicama razvija diskusija I 
iznose mišljenja. Naglašava kako se unatoč većini glasova često konzultirao unutar vijeća i privatno sa 
svim čelnicima političkih stranki i nastojao postići konsenzus. Također je napomenuo da je “Odluke o 
kupnji nekretnina na području Đurđevca” sadržana u izglasanom Proračunu, te su definirani ciljevi koji 
se žele postići kupnjom nekretnina. Naveo je kako je dobio suglasnost svih političkih stranaka prilikom 
donošenje da je riječ o dobrom potezu, te je pozitivno mišljenje iznio i Odbor za prostorno planiranje i 
zaštitu okoliša. Ponovno je istaknuo ako netko smatra da odluka nije uredu, neka prisustvuje sjednici i 
neka oponira.  

Član Gradskog vijeća Frane Franičević upozorio je da se sjednice sazivaju u skladu s 
Poslovnikom najmanje pet dana prije sjednice. Također je naglasio da nije moguće proučiti toliki broj 
stranica materijala za sjednicu u nekoliko dana. Zamolio je da se u buduće ostavi malo vise vremena za 
proučavanje materijala.  

Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca pročitala je 59. članak 
stavak 3. Poslovnika Gradskog vijeća  koji glasi „Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Gradskog 
vijeća u pravilu pet dana prije sjednice. U opravdanim slučajevima taj rok može biti i kraći.”. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep se složio sa izrečenim primjedbama da bi zapisnici trebali biti 
opširniji, te je dodao kako je teško onim članovima koji iz opravdanih razloga nisu prisutni na sjednici 
razaznati iz zapisnika o čemu se raspravljalo na istoj.  

Gradonačelnik Željko Lacković postavio je pitanje pročelnici Jadranki Švaco da li je od promjene 
vladajuće garniture došlo do reduciranja zapisnika u odnosu na prije. 

Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca odgovorila je da nije došlo 
do reduciranja zapisnika, te je dodala da se zapisnik ne radi na način da se doslovno prenosi nečiji 
iskaz, a ona osoba koja želi da ju se citira neka to naglasi. Navela je da se sve sjednice snimaju te 
postoji i tonski zapis sa sjednica. 

 
Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća usvojen s većinom glasova 8 glasova „za“, 2 glasa 

„protiv“  (vijećnici SDP-a Frane Franičević i Nikola Kopričanec) i 2 glasa “suzdržan” (vijećnici HDZ-a 
Vesna Topolčić i Vlado Rep). 
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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 točkom: 

- „Donošenje Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i 
pokretnih naprava na području Grada Đurđevca.“. 
Prijedlog navedene Odluke dostavljen je članovima Gradskog vijeća. 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da predložena točka postane točka  

12. dnevnoga reda, a dosadašnja točka 12. Pitanja članova Gradskog vijeća postane točka 13. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći 

 
D N E V N I    R E D: 

 
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2014.  

godinu. 
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u 

Proračunu Grada Đurđevca za 2014. godinu. 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 

2014. godinu. 
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

5. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 

2015. godini. 

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama 

djelatnika u Gradskoj knjižnici Đurđevac. 

7. Utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje  sudaca porotnika Općinskog suda u 
Koprivnici. 

8. Donošenje Programa o izmjeni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 
Grada Đurđevca. 

9. Donošenje Odluke o određivanju poslovne banke preko koje se obavljaju poslovi platnog 
prometa za Grad Đurđevac i proračunske korisnike. 

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis Ugovora 
o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s Hrvatskim telekomom d.d.  

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis ugovora 
s poslovnim bankama za sufinanciranje kamata u poduzetništvu. 

12. Donošenje Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i 
pokretnih naprava na području Grada Đurđevca. 

13. Pitanja članova Gradskog vijeća.  
 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 
 za 2014. godinu 

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

reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. 
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Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da su vijećnici uz prijedlog Godišnjeg izvještaja dobili 
i kratko obrazloženje istoga. Istaknuo je da se Grad Đurđevac 2009. godine zadužio za 3 milijuna kuna, 
te da je na kraju te godine Grad bio u minusu od nešto više od 4 milijuna kuna, a usporedno s time u 
2012. godini Grad nije iskazao u svojim bilancama dugovanje od 2 milijuna kuna prema komunalnim 
tvrtkama, te je unatoč tome Grad bio u minusu 4,3 milijuna kuna. Naglasio je da je 2013. godine zatekao 
preko 2 milijuna ne prijavljenih potraživanja, to se odnosilo na 1,6 milijuna kuna na račun za katastarsku 
izmjeru i za renoviranje pojedinih ulica. Nastavio je da je te godine minus iznosio 3.6 milijuna kuna, što 
je smanjenje za oko 600.000,00 kuna unatoč vraćanju 1,5 milijuna i dodatnih 1,5 milijuna kojima se 
zatvorio tekući minus. Dodao je kako je 2014. godina završila  s 5.332.000,00 kuna plusa, minus je 
zatvoren u cijelosti, te je Grad u narednu godinu krenuo s pozitivnim rezultatom. Naglasio je kako su 
neplaćeni računi iz 2014. godine od 399.000,00 kuna podmireni u ovoj godini nakon dospijeća. 
Obrazložio je da su pozitivni rezultati Javne vatrogasne postrojbe za posljedicu imali plus od 
5.332.000,00 kuna, dok je sam rezultat Grada bio 4.725.000,00 kuna.  Dodao je kako se iznosom od 
4.725.000,00 kuna pokrio minus od 4.361.000,00 kuna koji odgovara obvezama koje su nastale u 
prethodnoj godini, a koje nisu bile zatvorene, te je ostao plus od 364.000,00 kuna. Sukladno tome je 
naglasio da smatra da je proračun konsolidiran, da je odgovorno vođena financijska godina i po 
izvorima i po obvezama. Istaknuo je kako je 2014. godina prva godina normalnog funkcioniranja Grada 
Đurđevca nakon 5 godina deficita od preko 4 milijuna kuna. 

Člana Gradskog vijeća Davora Čižmešinikina zanimalo je kakvo je stanje bilo gradskoj blagajni 
na početku mandata kad je gradonačelnik Željko Lacković preuzeo dužnost gradonačelnika, a kakvo je 
sad stanje. 

Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio da je deficit na kraju 2012. godine iznosio oko 
4.200.000,00 kuna, te on nije snižen. Također je istaknuo da stanje novčanih sredstava  na zadnji dan 
2014. godine iznosilo 2.305.000,00 kuna, a na dan preuzimanja dužnosti gradonačelnika 11. lipn ja 
2013. godine iznosilo je minus 1.431.000,00 kuna. Dodao je i kako su se trebale isplatiti plaće za 
zaposlenike, a dozvoljeni minus je iznosio 1,5 milijuna kuna, te je na raspolaganju za isplatu plaća bilo 
samo 70.000,00 kuna. 

Člana Gradskog vijeća Hrvoja Jančija je zanimalo koliko je sredstava uloženo u nabavu 
školskih knjiga za učenike osnovne i srednje škole, te kakav je plan za iduću školsku godinu. 

Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio da su se unatoč zatvaranju starih dugovanja, 
osigurala sredstva za nabavu knjiga za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Đurđevca, te 
su utrošena sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Također ističe kako je ovaj potez potaknuo i okolne 
jedninice lokalne samouprave da sufinanciraju nabavu knjiga za svoje učenike. Naglasio je da su 
uvedene i subvencije za školsku prehranu što je povećalo broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji. 
Dodao je kako su i za ovu godinu osigurana proračunska sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna  za 
nabavu knjiga za prve razrede osnovne škole. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo  
 

G O D I Š NJ I   I Z V J E ŠT A J 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu 

 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 
Grada Đurđevca za 2014. godinu. 

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

reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. 
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Gradonačelnik Željko Lacković je ukratko naglasio da se određena sredstva raspoređuju 
sukladno potrebama unutar Proračuna u odnosu na planirana sredstva.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Đurđevca za 
2014. godinu. 

 
Točka 3. 

 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 

2014. godinu. 
 

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

Gradonačelnik Željko Lacković je ukratko dodao kako je riječ samo o korekciji u odnosu na 
zadnji plan Proračuna. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 
 

O D L U K A 
o  raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 

2014. godinu. 
 

 
Točka 4.  

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

 

 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se mijenja struktura zaposlenih po stručnoj 

spremi, ljudi s visokom stručnom spremom koji dolaze raditi u Grad dolaze na radna mjesta koja su bila 

drugačije klasificirana kroz nomenklaturu i kroz razrede. 

Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimao je podatak koliko je u Gradu trenutno zaposlenih i 

koliko iznose bruto plaće sad i u budućnosti. 

Gradonačelnik Željko Lacković je obrazložio da je 2012. godine u Gradu Đurđevcu bilo zaposleno 

14 djelatnika, prosječna plaća je iznosila 10.311,00 kuna, a iznos bruto plaća je bio 1.732.000,00 kuna, 

usporedno tome 2013. godine zaposleno je 16 djelatnika, prosječna plaća iznosila je 8.779,00 kuna, a 

bruto plaće su iznosile 1.685.000,00 kuna. Dodaje kako je u 2014. godini prosječna plaća iznosila 

8.493,00 kuna, što je manje 1.800,00 kuna s obzirom na zatečeno razdoblje, a bruto plaće iznose 

1.630.000,00 kuna. Istaknuo je da je u 2015. godini u prva četiri mjeseca prosječna plaća iznosila 

8.345,00 kuna, broj zaposlenih je 17, a ukupan planirani iznos bruto plaća je 1.800.000,00 kuna. 

Obrazložio je da se povećanje bruto plaća odnosi na dodatna tri djelatnika koji su prestankom 

postojanja Centra za kulturu prešli na rad u Grad Đurđevac, te oni čine povećanje od 170.000,00 kuna. 

Napomenu je da su plaće za Muzej iznose 230.000,00 kuna dok su za Centar za kulturu one iznosile 

405.000,00 kuna upravo zbog ova tri djelatnika. Istaknuo da zbog toga do promijene mase plaća nije 

došlo. Dodaje da će se dva radna mjesta u financijama koja su ostala upražnjena odlaskom jedne 
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djelatnice u mirovinu i odlaskom druge djelatnice iz Grada, popuniti mladim ljudima koji će imati olakšicu 

u bruto dva što će dovesti do daljnjeg smanjenja prosječne plaće. Dodao je da je projekcija za obračun 

plaće izrađena na razini prva četiri mjeseca 2015. godine. Naveo je da je najveća prosječna plaća u 

Javnoj vatrogasnoj postaji i iznosi 10.196,00 kuna, dok je u 2012. godini iznosila 10.864,00 kuna, a u 

2013. godini 10.800,00 kuna. Također je iznio podatke da je prosječna plaća u Gradskoj knjižnici bila 

6.100,00 kuna, u Dječjem vrtiću „Maslačak“ 6.500,00 kuna, u Centru za kulturu 6.700,00 kuna, a u 

Gradu 8.493,00 kuna. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo  
 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 5. 
 

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 

2015. godini. 

 

 Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 2015. 
godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ružman, 
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 

P L A N 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 2015. godini. 

 
Točka 6. 

 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama 

djelatnika u Gradskoj knjižnici Đurđevac. 

 

Gradonačelnik Željko Lacković je ukratko je obrazložio promjenu Pravilnika, te je naglasio da do 

sada nije bilo moguće odrediti stimulativni dio plaće osobama koje to zaslužuju i u sistematizaciji 

radnika nije bilo predviđene radno mjesto knjižničar. Istaknuo je činjenicu da uskoro u mirovinu odlazi 

gospođa Šabarić, a u konzultaciji s Zavodom za zapošljavanje je utvrđeno da na našem području nema 

nezaposleni diplomirani knjižničar. Ističe činjenicu da je trenutno u knjižnici jedino ravnateljica 

diplomirani knjižničar. Dodaje da bi se educirao odgovarajući kadar, osoba mora imati već radni odnos s 

toga se predviđa radno mjesto knjižničara za koje se mora položiti stručni ispit. Napomenuo je da će se 

omogućiti zainteresiranima koji će htjeti studirati bibliotekarstvo da rade, a kroz vrijeme studija primat će 

70% plaće za radno mjesto na koje se osoba zapošljava da bi se educirala. Dodao je da ukoliko osoba 

ne završi studij u roku dolazi do raskida radnog odnosa. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 



7 

 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama djelatnika u Gradskoj 

knjižnici Đurđevac. 
 

 

Točka 7. 

 

Utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje  sudaca porotnika Općinskog suda u 
Koprivnici. 

 
 Prijedlog kandidata za imenovanje  sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici, članovi 

Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ružman, 
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 

P R I J E D L O G 
kandidata za imenovanje  sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici 

 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 
Grada Đurđevca. 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je članovima Gradskog vijeća istaknuo da je cilj mjera 

poticanja razvoja poduzetništva da se olakša poduzetnicima unaprjeđenje poslovanja, te da će se 

program usklađivati prema potrebama poduzetnika koji se stalno javljaju sa prijedlozima i mogućim 

dopunama postojećeg Programa. Dodao je kako je do sada zaprimljeno 8 zahtjeva od kojih je pet 

realizirano u iznosu 81.442,69 kuna, a tri su još u postupku obrade. Napominje da su poduzetnici 

najviše koristili MJERU 2- nabava i ugradnja novih strojeva i opreme subvencionira se 50% troškova 

bez PDV-a, a maksimalno do 10.000,00 kn, te su dva OPG-a iskoristila MJERU 11- subvencioniranje 

nabave ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i/ili plastenika za proizvodnju 

voća i povrća. Naglasio je da se ovom izmjenom dodaje da su korisnici mjera obrti, Obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva i subjekti  mikro i malog gospodarstva u privatnom vlasništvu, sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Grada. Istaknuo je da se dodaje Modul 1. Subvencija nabave i 

ugradnje novih strojeva i opreme gdje iznos potpore za proizvodne djelatnosti u iznosu najviše do 

35.000,00 kuna moguće je ostvariti uz uvjet zapošljavanja minimalno jedne osobe na neodređeno 

vrijeme, uz dostavu i prezentaciju Studije opravdanosti ulaganja te procjenu nadležnog tijela, a za sve 

ostale djelatnosti moguće ostvariti najviše do 10.000,00 kuna. Naglašava da se poduzetnici s 

nevjericom javljaju za dodjelu sredstava, a koja su bespovratna.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 

P R O G R A M 

o izmjeni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca 
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Točka 9. 

 

Donošenje Odluke o određivanju poslovne banke preko koje se obavljaju poslovi platnog 

prometa za Grad Đurđevac i proračunske korisnike 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. 
 Gradonačelnik Željko Lacković naveo je kako je razlog za donošenje takve odluke provedena 

Javna nabava za nabavu kreditnih sredstava za refinanciranje obveza komunalnih tvrtki, gdje je jedan 

od parametara kod odabira ekonomski najpovoljnije ponude je bila činjenica utjecaja cash pull-a koje bi 

tvorio Grad zajedno s komunalnim tvrtkama. Istaknuo je kako su sve poslovne banke znale da odabrani 

ponuditelj preuzima i račun Grada, te je najpovoljniju ponudu ponudila Erste banka s ukupnim 

troškovima financiranja za kredite 630.000,00 kuna, usporedno tome Zagrebačka banka kod koje sada 

Grad ima poslovni račun ponudila je 950.000,00 kuna. Naveo je da je to 300.000,00 kuna povoljnijeg 

kreditiranja ili gotovo 50% od onoga što je do sada Zagrebačka banka nudila, a uvjet je bio i koju 

kamatu će plaćati komunalne tvrtke na revolving minus u odnosu na sredstva koja Grad ima na svo jem 

računu. Napomenuo je da na kraju 2014. godine Grad imao 2.330.000,00 kuna u zimskom period kada 

se komunalne tvrtke zadužuju za premošćivanje perioda kupnje plina. Također je istaknuo kako se u toj 

nabavi dobila cijena zaduženja u iznosu koliko Grad ima sredstava na računu od 1,5%, te dodaje kako 

su komunalne tvrtke dosada plaćale 6%  kamatu na revolving, a stopa sada iznosi 1,5%. Izrazio je 

mišljenje da će se to rezultirati značajnom uštedom. Napomenuo je da su krediti uzeti na različito 

vremensko razdoblje za komunalne tvrtke.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 

O D L U K A 

o određivanju poslovne banke preko koje se obavljaju poslovi platnog prometa za Grad 

Đurđevac i proračunske korisnike 

 

Točka 10. 

 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis Ugovora 

o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s Hrvatskim telekomom d.d.  

 

 Gradonačelnik Željko Lacković naveo je da je HT 2008. ponudo Gradu 44.000,00 kuna za 

godišnju koncesiju za telekomunikacijske vodove koji se nalaze ispod zemlje i nad zemljom, te za 

stupove koji su postavljeni, tadašnje Gradsko vijeće je smatralo da ta ponuda nije adekvatna. 

Napominje da se 2013. godine ispostavilo da taj spis leži u arhivi i tada su ponovno pokušani pregovori 

s HT-om, no oni su inzistirali da priznaju samo naknadu za ona zemljišta gdje je upisani vlasnik Grad. 

Dodao je kako većina nerazvrstanih cesta nije upisana na Grad, a kako predmet ne bi otišao u zastaru 

Grad je podigao tužbu prema HT-u. Napomenuo je da su se uz posredstvom HAKOM-a na sastancima 

s HT-om približila stajališta, te je HT izvršio katastarsko snimanje svih vodova i na temelju tih podataka 

iznos za koncesiju bi iznosio 34.000,00 kuna. Također je istaknuo da je prioritet upisati vlasništvo 

nekretnina na Grad što će se dijelom napraviti kroz katastarsku izmjeru. Napominje da će ugovor biti 

sklopljen do kraja godine, da bi se pokazala dobra volja i da bi Telekom mogao izvršavati svoje radove. 

Dodao je kako je Hrvatski telekom odabran kao partner u projektu širokopojasne mreže na području 

cijele bivše općine Đurđevac, još uvijek nije snimljena nadzemna telekomunikacijska struktura i nju je 

potrebno detaljno snimiti, te će se na kraju godine na temelju toga ponovno napraviti izračun za 

koncesiju.   
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 Članicu Gradskog vijeća Vesnu Topolčić je zanimalo što znači u članak 1. stavak  2. Ugovora 

BR F 4.1 - o osnivanju prava služnosti na javnim površinama: 

“Korisnik je ovlašten za obavljanje javnih elektroničko komunikacijskih usluga kao operator javnih 

komunikacijskih mreža i ima prava infrastrukturnog operatora na cijelom području Republike Hrvatske, 

što obuhvaća gradnju, održavanje, razvoj i korištenje elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na općem dobru, na nekretninama u vlasništvu 

Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u 

vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba.”.  

 Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio kako oni imaju takvo odobrenje, te dodaje kako je 

riječ je o važnom projektu od gotovo 100 milijuna kuna razvoja širokopojasnog interneta na području 

bivše općine Đurđevac. Dodao je da je studija naručena, te je trenutno u izradi, naglasio je te da će 

spomenuto područje biti pokriveno 4G mrežom, ne mobilnom nego fiksnom mrežom i to ne predstavlja 

više prednost nego nužnost svakom ozbiljnijem poduzetniku, a i doprinosi kvaliteti života na našem 

području. Napomenuo je da se omogućava gradnja na privatnom vlasništvu, ako je od javnog interesa. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo  
 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis Ugovora o osnivanju prava 

služnosti na javnim površinama s Hrvatskim telekomom d.d. 

 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis ugovora s 

poslovnim bankama za sufinanciranje kamata u poduzetništvu 

 

 Gradonačelnik Željko Lacković obrazložio je da se radi o ugovoru s poslovnim bankama za 

sufinanciranje kamata u poduzetništvu, sukladno Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na 

području Grada Đurđevca i Mjeri 1 – Kreditom do konkurentnosti donesenoj od strane Ministarstva 

poduzetništva i obrta. Napomenuo je kako postoje poslovne banke na području grada koje su sa 

županijom potpisale takvu vrstu sporazuma, te je dodao da županija sudjeluje sa sufinanciranjem 

kamata u poduzetništvu od dva postotna poena, a Grad Đurđevac sa jednim. Dodao je da 

poduzetnicima daje sigurnost dok znaju da Grad ima potpisan sporazum s bankom, te da mogu računati 

na sufinanciranje kamata od Grada. Istaknuo je će se i u budućnosti nastojati poticati sve one 

poduzetnike koji žele koristiti kreditna sredstva, također se priznaje trošak obrade kredita i kreditnih 

obveza koje dospijevaju u prvoj godini tj. maksimalno 50% do 7.500,00 kuna. Naveo je da se i taj trošak 

priznaje kao olakšica. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
 
 

Točka 12. 
 

Donošenje Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i 
pokretnih naprava na području Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako je riječ o odluci kojom se središte grada želi 

vizualno ujednačiti, a odluka se tiče ugostitelja i kvalitete ugostiteljske ponude. Naglašava da se prvo 

tražilo uklanjanje neprimjerenog reklamnog materijala na raznim mjestima na području Grada, te nema 
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više šarenih boja. Također je istaknuo kako je već sada vidljiv pomak jer su ugostitelji nabavili nove 

tende i suncobrane prikladnijih boja. Dodao je kako će se ovom odlukom promijeniti i kvaliteta garnitura 

ugostitelja na trgu. Istaknuo  je i važnost članka 25. ove Odluke koji je ukratko prokomentirao:  

 “Privatne površine koje graniče s otvorenim javnim površinama u užem centru Grada moraju biti 

uređene u skladu s Odlukom o komunalnom redu i sukladno namjeni za koju se koriste i za koje su 

namijenjene prema dokumentima prostornog uređenja.” 

 “Odredbe ove Odluke o uvjetima za postavljanje kioska, pokretnih naprava i terasa na javnoj 

površini, predstavljaju preporuku načina uređenja privatnih površina koje se koriste u javne svrhe, kroz 

obavljanje gospodarske djelatnosti.” 

 Naveo je primjer parkirališta kod Sloge u centru Đurđevca koje je u lošem stanju, te se za istu 

površinu dao prijedlog Slogi d.o.o. za otkup te površine kako bi se uredilo to područje. Dodaje kako su 

te površine bile gradske, no prodane su Slogi d.o.o. u svrhu rekonstrukcije koja se nije dogodila. 

 Člana Gradskog vijeća Vladu Repa je  zanimalo provođenje članka 6. ove odluke koji glasi: 

“Stolovi i stolci moraju biti izrađeni od kvalitetnih materijala, a stolci estetski i ergonomski dobro 

oblikovani.”  

 Gradonačelnik Željko Lacković je naveo je da ukupan izgled utječe na vizuru Đurđevca, te nije 

to stroga odredba i izgled nije strogo propisan. 

 Članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić dodala je da je primijetila da se provodi redovita 

košnja ulica ispred kuća. 

 Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je da sukladno tome da je cijeli grad prva zona 

provodit će se košnja minimalno jednom mjesečno. 

 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo 

 

O D L U K A 

o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na 
području Grada Đurđevca 

 

 

Točka 13. 

 

Pitanja članova Gradskog vijeća 

   

 Član Gradskog vijeća Vlado Rep tražio je da se vrijeme sjednica pomakne barem za pola sata 

kasnije.  

 Član Gradskog vijeća Frane Franičević je iznio prijedlog da se sjednice Gradskog vijeća 

održavaju ponedjeljkom. 

 Gradonačelnik Željko Lacković prihvatio je prijedlog članova Gradskog vijeća da se sjednice 
ubuduće sazivaju za ponedjeljak. 
 

 Gradonačelnik Željko Lacković je tražio mišljenje članova vijeća oko slanja materijala za 

sjednice medijima.  

 Član Gradskog vijeća Frane Franičević je naglasio kako rad vijeća treba biti transparentan, te 
smatra da novinari ne bi trebali imati materijale prije nego što ih sami vijećnici prime na stol. Dodao je 
primjedbu na 10. sjednicu gdje je naknadno dodano pet točaka. Dodao je kako je ne zadovoljan što je 
naknadno dodana i točka 14. koja glasi „ Donošenje Odluke o kupnji nekretnina na području Đurđevca“. 
Istaknuo je važnost takve odluke koja se mora detaljno proučiti, a odnosi se na iznos 1,6 milijuna kuna. 
Također je tražio uvid u ugovore o kupoprodaji nekretnine jer je naveo da isti nisu dostavljeni u 
materijalima. 
 Na traženje člana Gradskog vijeća Frane Franičevića dani su na uvid slijedeći dokumenti: 
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- Ugovor o kupoprodaji nekretnina između Kovč Ivana, Kovač Daria i Ivice Šubare od 10. 
studenog 2005. godine, 

- Ugovor o kupoprodaji nekretnina između HTT PICK d.d u stečaju Đurđevac od 29. rujna 2006. 
godine, 

- Ugovor o kupoprodaji nekretnina između CARITAS-a ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE i Ivice 
Šubare od 17. siječnja 2006. godine, 

- Procjena vrijednosti dijela nekretnine iz 2010. godine, 
- Ugovor o kupoprodaji nekretnina između Grada Đurđevca i Ivice Šubare od 29. prosinca 2010. 

godine. 
  

  Gradonačelnik Željko Lacković također je ukratko na temelju iznesenih činjenica i ugovora 
obrazložio kako cijena po kojoj Grad kupuje nekretninu ne odstupa mnogo od cijene po kojoj se prodala 
spomenuta nekretnina. Također je dodao kako će se cigla od te nekretnine ugraditi u bedeme oko 
Starog grada, a područje gdje je sada spomenuta nekretnina će se prenamijeniti. 
 Član Gradskog vijeća Frane Franičević je naglasio kako se zalaže za transparentnost i da on ne 
bi ima prigovore na odluku da je imao uvid u te informacije ranije.  
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 11. 
sjednicu Gradskog vijeća u 17,57 sati. 
  
 

 
        Zapisnik sastavila                                                                                Predsjednik 
          Tea Bobovčan                                                                             Gradskog vijeća 
                                      Marijan Ružman  

 

 


