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Z A P I S N I K  
s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 10. listopada 2014. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-02/16, URBROJ: 2137/03-01-
01/03-14-1 od 7. listopada 2014. 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. Davor Čižmešinkin, 
6. Zoran Jančijev, 
7. Dario Golub, 
8. Katica Blažok, 
9. Hrvoje Parag,(odsutan do 16:30h – dolazi u tijeku točke 6. dnevnog reda), 
10. Vesna Topolčić, 
11. Frane Franičević, 
12. Nikola Kopričanec, 
13. Katarina Kovač. 
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Vlado Leščan, (opravdao), 
2. Vlado Rep (opravdao). 

 
 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 komunalno gospodarstvo, 
6. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada 

Đurđevca,  
7. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
8. Dušan Tončić,  
9. RKC. 

 
Na zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te 

je zapisnik usvojen jednoglasno (12 glasova „za”). 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je članove Gradskog 

vijeća da je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se u 
dnevni red dodaju tri nove točke koje glase:  

- „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada 
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Đurđevca“,  

- „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi” i  

- „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu”.  
 
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog 

vijeća na stol prije početka sjednice Gradskog vijeća. 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da navedene točke 

postanu 7., 8. i 9. točka dnevnog reda, odnosno da se „Donošenje Odluke o izmjeni 
Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca“ doda kao točka 7., „Donošenje Odluke o 
izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi”  doda kao točka 8. i „Donošenje Odluke o izmjeni 
Odluke o komunalnom doprinosu” doda kao točka 9., a dosadašnje točke od 7.-15. da 
postanu točke 10.-18.. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno (12 glasova „za”) su prihvatili predloženi 
dnevni red. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći 

 
D N E V N I    R E D: 

 
1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.  
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka 

i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka. 

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka 
i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka. 

4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka 
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka. 

5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, s 
prijedlogom Zaključka. 

6. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 
Grada Đurđevca. 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca. 
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. 
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Nacrta Odluke o izradi III. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 
11. Donošenje Odluke o sudjelovanju na javnoj dražbi za prodaju nekretnina u 

k.o. Đurđevac. 
12. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i 

financije. 
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog 

sporazuma i Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-
katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada 
Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I, 
Đurđevac II i dijela k.o. Virje. 

14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja 
Grada Đurđevca. 
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15. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac. 

16. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika, s prijedlogom 
Zaključka. 

17. Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Grada Đurđevca. 

18. Pitanja članova Gradskog vijeća.  
 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno (12 glasova „za”). 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj 

točki dnevnog reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog 
izvještaja. 

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se na temelju mjera štednje vide 
rezultati u poslovanju gradskih ustanova, budući da iste s danom 30. lipnja 2014. godine 
posluju pozitivno. Naglasio je kako je Grad Đurđevac iz prethodnih godina prenio manjak 
prihoda i primitaka u iznosu 3.675.641,49 kuna, a s danom 30. lipnja 2014. godine taj 
manjak iznosi 76.205,49 kuna. Istaknuo je kako je Grad Đurđevac uputio upit 
Ministarstvu financija da li je potrebno donositi Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, budući da je Proračun 
Grada donesen u drugoj polovici godine, odnosno 7. srpnja 2014. godine, no kako o 
navedenom nema zakonske regulative izvještaj je stavljen kao točka dnevnog reda. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu, za 
riječ se javila članica Gradskog vijeća Katarina Kovač koja je istaknula kako ovo izvješće 
nije relevantno budući da je Proračun donesen u srpnju ove godine.  

Člana Gradskog vijeća Franu Franičevića zanimalo je kako će se realizirati 
Proračun Grada za 2014. godinu i što će se od navedenog realizirati. 

Gradonačelnik Željko Lacković naglasio je kako se projekti financirani iz 
strukturnih fondova moraju staviti u prihodovnu stranu Proračuna, bez obzira da li će se 
u cijelosti realizirati, te se osvrnuo na projekt Regije digitalnih muzeja. Istaknuo je kako 
će se realni i stvarni prihodi Proračuna u cijelosti izvršiti. Naglasio je kako je deficit Grada 
smanjen, prvenstveno zbog mjera štednje koje se provode i većeg prihoda od poreza na 
dohodak. Istaknuo je kako je glavna misao vodilja Grada Đurđevca da se svakom 
svojom investicijom prilagođava sufinanciranju od strane drugih. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 8 glasova „za” i 4 glasa 
„suzdržan”, donijelo je 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od  
1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 

 
Točka 2. 

 
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do  
30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka 
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako je navedenoj točki  

dnevnog reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog izvještaja. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. 
godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 10 glasova „za” i 2 glasa 
„sudržan”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 

 
Točka 3. 

 
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako je navedenoj točki  
dnevnog reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog izvještaja. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. 
godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 11 glasova „za” i 1 glasom 
„sudržan”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 

 
Točka 4. 

 
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od  
1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako je navedenoj točki  

dnevnog reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog izvještaja. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2014. godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, 
pa je predsjednik Gradskog Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 10 glasova „za” i 2 glasa 
„sudržan”, donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 
 

Točka 5. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,  

s prijedlogom Zaključka 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako je o navedenoj 
točki dnevnog reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog izvještaja. 
Prijedlog Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, s prijedlogom Zaključka, 
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan 
Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 11 glasova „za” i 1 glasom 
„sudržan”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 
 

Točka 6.  
 

Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva  
na području Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković naglasio je kako je svrha ovog Programa stvaranje 
povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, te razvijanje 
poduzetničke  klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na 
području Grada Đurđevca, a sve radi jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na 
tržištu, ostvarivanja praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, 
poboljšanja uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i 
komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, osiguranja 
tehničkih preduvjeta za razvoj i primjenu digitalnog poslovanja (e-poslovanje), podizanja 
razine poduzetničke kulture i rješavanja društvenih problema primjenom poduzetničkih 
načela. Naglasio je kako je, prilikom izrade Programa mjera, težište bilo usmjereno na 
razgraničenje Poslovnih zona i ostalog područja grada Đurđevca, te razgraničenja 
neproizvodne od proizvodne djelatnosti, a u tablici su navedene prioritetne skupine. 
Ukratko se osvrnuo na područja i mjere poticanja razvoja poduzetništva. Istaknuo je kako 
se ovim Program žele potaknuti investicije i suzbiti problem nezaposlenosti u Gradu 
Đurđevcu, a samim time i osigurati mogućnosti zapošljavanja mladih visokoobrazovanih 
građana kako bi i nakon školovanja ostali živjeti u našem gradu.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu, za 
riječ se javila članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić koja je pohvalila Program mjera, te 
ju je zanimalo kako će Grad Đurđevac dodjeljivati sredstva i koje će biti obaveze 
podnositelja zahtjeva. Predložila je da upravni odjel zadužen za provedbu programu 
kontrolira da se dodijeljena sredstva namjenski utroše. 
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 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je da će se poduzetnicima dostaviti 
pozivnice s već upisanim pravilima, te da će Grad moći korigirati uvjete, dok će sredstva 
za provođenja Programa biti osigurana iz prihoda od rudne rente.  
 Član Gradskog vijeća Frane Franičević pohvalio je predloženi Program mjera, te 
napomenuo kako se razmišlja i o malim gospodarstvima. Ujedno je predložio da se u 
dijelu Programa mjera koji se odnosi na korisnike mjera iz Programa doda da moraju 
imati barem jednog zaposlenika.  
 Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač naglasila je kako po prvi puta Grad 
Đurđevac ima jedan ovakav dokument kojim se daje sustavna podrška poduzetnicima. 
Složila se s konstatacijom članice Gradskog vijeća Vesne Topolčić i napomenula kako je 
prilikom provedbe Programa mjera potrebno kontrolirati da se dodijeljena sredstva 
namjenski utroše i dodijele investitorima s ozbiljnim namjerama. 

Gradonačelnik Željko Lacković prihvatio je prijedlog člana Gradskog vijeća Frane 
Franičevića, te predložio da članak 4. stavak 1. glasi: 

„Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti: OPG, obrtnici, mikro, 
malog i srednjeg gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja 
malog i srednjeg gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 
sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada, odnosno poduzetnici koji 
namjeravaju razvijati poslovanje na području Grada kroz poslovne jedinice, a imaju 
minimalno jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme.” 

Osvrnuo se na upit Grada Đurđevca u Ministarstvo financija (Državnu riznicu), odnosno 
na prijedlog smanjenja udjela Grada u porezu na dohodak u korist poduzetnika,. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, s 13 glasova „za”, uz dopunu 
članka 4. stavka 1. Programa mjera, donijelo 

 
P RO G R A M  

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca. 
 

Točka 7.  
 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca 
 

Gradonačelnik Željko Lacković je napomenuo kako je izmjena u točkama 7., 8. i 
9. dnevnog reda predložena sukladno Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva 
na području Grada Đurđevca. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je 
 

O D L U K U   
o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca. 

 
Točka 8. 

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
Budući da je gradonačelnik Željko Lacković tijekom obrazloženja točke 7. 

obuhvatio i točku 8., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio je raspravu. 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je 

 
O D L U K U   

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 
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Točka 9. 
 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 
 

Budući da je gradonačelnik Željko Lacković tijekom obrazloženja točke 7. 
obuhvatio i točku 9., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio je raspravu. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je 
 
 

O D L U K U   
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. 

 
Točka 10. 

 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Nacrta Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca 
 

 Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako su se na Odboru za prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša pobrojali razlozi za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana i zbog promjene zakonodavne procedure odredili rokovi. Naglasio je kako se 
predloženim izmjenama želi prostor prilagoditi onima kojima isti i koristi. Istaknuo je kako 
je upućen poziv svim poduzetnicima s područja Grada Đurđevca da dostave svoje 
prijedloge prilikom izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Đurđevca. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu, za 
riječ se javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag i zamolio da se članovima Gradskog 
vijeća dostavi Zaključak Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kako bi se 
članovi detaljnije upoznali s izmjenama i dopunama Prostornog plana. 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako će se članovima Gradskog vijeća 
uz Zaključak, dostaviti i zapisnik sa sjednice Odbora.  

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, 13 glasova „za”, donijelo 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Nacrta Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Đurđevca. 
 

Točka 11. 
 

Donošenje Odluke o sudjelovanju na javnoj dražbi 
 za prodaju nekretnina u k.o. Đurđevac 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se radi o nekretninama u 
Poslovno-industrijskoj zoni A (građevinsko zemljište i objekti), te predstavlja povoljnu i 
opravdanu kupnju budući da Grad Đurđevac namjerava, čim se osnuje klaster pčelara, 
prostor na navedenoj nekretnini dati na korištenje pčelarima za njihov poslovni objekt. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je 
 

O D L U K U 
o sudjelovanju na javnoj dražbi za prodaju nekretnina u k.o. Đurđevac. 
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Točka 12. 
 

Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako je o navedenoj 
točki dnevnog reda razmatrao Odbor za izbor i imenovanja. Prijedlog Rješenja o 
razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije, 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 13 glasova „za”, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije. 

 
Točka 13. 

 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i 

Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga  
u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca  
(naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I,  

Đurđevac II i dijela k.o. Virje 
 

Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako je 2010. godine potpisan 
Okvirni sporazum za izvršenje poslova katastarske izmjere kojim je ugovorena cijena 
radova u iznosu 2.000,00 kuna + PDV po 1 ha, odnosno 12.000.000,00 kuna iznosi 
ukupna vrijednost radova. Istaknuo je kako II. fazu katastarske izmjere Državna 
geodetska uprava neće financirati u iznosu od 30%, budući da u Državnom proračunu 
nisu planirana sredstva za realizaciju II. faze sporazuma. Napomenuo je kako je 
Koprivničko-križevačka županija podmirila i svoj dio, a i dio Grada Đurđevca sukladno 
potpisanom Okvirnom sporazumu. Istaknuo je kako je zbog nemogućnosti sufinanciranja 
nastavka radova od strane Državne geodetske uprave, a da bi se ovaj projekt 
katastarske izmjere uspio dovršiti do kraja, izvršitelj Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba odlučio 
sve preostale radove, za 2 157 ha, završiti po cijeni od 1.000,00 kuna + PDV po 1 ha. 
Naglasio je kako će nastavkom projekta katastarske izmjere u Đurđevcu biti stalna 
potreba za jednim zemljišnoknjižnim sucem i dva referenta, a ujedno će se ministru 
pravosuđa uputiti i zahtjev za otvaranje ispostave Općinskog suda u Đurđevcu, čime će 
se pokušati vratiti zemljišnoknjižni odjel u Đurđevac. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnim 

uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade  
katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac  

i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I,  
Đurđevac II i dijela k.o. Virje. 

 
Točka 14. 

 
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  

Statut Muzeja Grada Đurđevca 
 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Grada 
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Đurđevca, 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 13 glasova „za”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Grada Đurđevca. 

 
Točka 15. 

 
Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  

i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac 
 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac, 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 13 glasova „za”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  

i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac. 
 

Točka 16. 
 

Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika,  

s prijedlogom Zaključka. 
 

Prijedlog Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika, s prijedlogom Zaključka, 
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 13 glasova „za”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 

članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika. 
 

Točka 17. 
 

Donošenje Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Grada Đurđevca 
i njihovih zamjenika  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je kako je Odbor za izbor i 

imenovanja Gradskog vijeća utvrdio Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta 
mladih i njihovih zamjenika, te da su Popis važećih kandidatu članovi Gradskog vijeća 
dobili su u materijalima za sjednicu, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika). Sukladno 
Odluci o osnivanju savjeta mladih, izbor članova Savjeta mladih vrši se tajnim 
glasovanjem koje provodi predsjednik Gradskog vijeća uz pomoć dva člana Gradskog 
vijeća. U tu svrhu predložio je dva člana Gradskog vijeća koji će pomoći provesti tajno 
glasovanje i to: Hrvoja Jančija i Hrvoja Paraga, koji će ujedno s njime činiti Povjerenstvo 
za utvrđivanje rezultata izbora. Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima na 
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kojima su navedeni kandidati abecednim redom, uz naznaku predlagatelja, a glasuje se 
na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena pojedinog kandidata. Važeći 
je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred imena i prezimena 
najviše 5 kandidata i njihovih zamjenika. Za članove Savjeta mladih Grada Đurđevca i 
njihovih zamjenika izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5. na rang 
listi dobivenih glasova. 
 Povjerenstvo u sastavu: Marijan Ružman, predsjednik Gradskog vijeća, Hrvoje 
Janči i Hrvoje Parag, dva izabrana člana Gradskog vijeća, utvrdili su da je glasovalo 13 
članova Gradskog vijeća (13 članova Gradskog vijeća nazočno je sjednici). 
 Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora utvrdilo je da su predloženi kandidati 
za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovi zamjenici, dobili sljedeći broj 
glasova:  
 

1. Kandidat: BAŽULIĆ MATIJA 
Zamjenik kandidata: MARIO GREGAR 
Predlagatelj: Studentski zbor VUKA, Karlovac  ..………………………………. 13 glasova 

 
2. Kandidat: MARKO ČAMBER 

Zamjenik kandidata: IVAN GRDIĆ 
Predlagatelj: Neformalna skupina mladih ………………………………………. 13 glasova 
 

3. Kandidatkinja: FUČEK ANA 
Zamjenik kandidatkinje: PETAR PREGIBAN 
Predlagatelj: Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, Zagreb ....... 13 glasova 
 

4. Kandidat: NEMEŠ DENIS  
Zamjenik kandidata: MARKO FUCAK 
Predlagatelj: Forum mladih SDP-a, Gradska organizacija Đurđevac ........... 13 glasova 
 

5. Kandidat: RADOŠ IVAN 
Zamjenik kandidata: DANIJEL BARBERIĆ 
Predlagatelj: Neformalna skupina mladih ………………………………............ 13 glasova 

 
Članovi Savjeta mladih biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika 

Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici. 
 

Točka 18. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 

Članovi Gradskog vijeća Hrvoje Parag, Frane Franičević i Katarina Kovač osvrnuli 
su na prekratak rok za proučavanje materijala, te zamolili gradonačelnika da se ubuduće 
materijali za sjednicu pošalju u roku 5 dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća, 
kako je navedeno člankom 59. stavkom 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, 
a član Gradskog vijeća Frane Franičević naglasio je kako bez obzira što su oporba, žele 
pomoći i dati svoj doprinos u razvoju Grada.  
 Gradonačelnik Željko Lacković prihvatio je primjedbe članova Gradskog vijeća. 
 
 Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga osvrnuo se na dopis predsjednika Mjesnog 
odbora Mičetinac, Sirove Katalene i Suhe Katalene o postavljanju nadstrešnice na 
autobusnim stajalištima u navedenim prigradskim naseljima.  
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac, sukladno 
dopisu, osigurao materijal za postavljanje nadstrešnice na autobusnim stajalištima u 
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navedenim prigradskim naseljima, te da predsjednici Mjesnih odbora trebaju sami 
dovršiti radove. 
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman 
zaključio je 6. sjednicu Gradskog vijeća u 17,30 sati. 
  

 
        Zapisnik sastavila                                                                        Predsjednik 
   Katarina Bartolić Globan                                                            Gradskog vijeća 
                                           Marijan Ružman   


