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Z A P I S N I K  
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 18. prosinca 2014. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-02/20, URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1 od 
12. prosinca 2014. godine.  
 Sjednica je odrţana u dvorani za sastanke Grada ĐurĎevca, S. Radića 1, s početkom u 16,00 
sati.  

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca otvorio je potpredsjednik Vlado Leščan i konstatirao 
nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
  

Sjednici su nazočni:  
1. Vlado Leščan, 
2. Maja Hrvatić Padovan, 
3. Hrvoje Janči, 
4. Ljiljana Manolić, 
5. Davor Čiţmešinkin, 
6. Zoran Jančijev, 
7. Dario Golub, 
8. Katica Blaţok, 
9. Vlado Rep, 
10. Hrvoje Parag, 
11. Vesna Topolčić, 
12. Katarina Kovač. 
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Marijan Ruţman, (opravdao), 
2. Frane Franičević, (opravdao), 
3. Nikola Kopričanec. 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
 

1. Ţeljko Lacković, gradonačelnik Grada ĐurĎevca, 
2. Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
3. Antun Bratanović, ţupanijski vijećnik Ţupanijske skupštine KKŢ, 
4. Vjekoslav Flamaceta, ţupanijski vijećnik Ţupanijske skupštine KKŢ, 
5. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
6. Draţen Krčmar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte 

Grada ĐurĎevca, 
7. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, ureĎenje i 

komunalno gospodarstvo, 
8. Edita Janković Hapavel, privremena ravnateljica Muzeja Grada ĐurĎevca, 
9. Antonija Mandić, ravnateljica Gradske knjiţnice ĐurĎevac, 
10. Marija Čupen Tomica, v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac, 
11. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
12. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
13. Anita Topolovčan, Podravski radio,  
14. RKC. 

 
Član Gradskog vijeća Vlado Rep zamolilo je da se u zapisniku s 7. sjednice Gradskog vijeća 
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Grada ĐurĎevca navede koji članovi Gradskog vijeća su, sukladno stranačkoj opredjeljenjosti, glasovali 
o pojedinoj točki dnevnog reda. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je prijedlog člana Gradskog vijeća Vlade Repa, uz 
napomenu da će se navedeni prijedlog navoditi ubuduće u zapisniku. 

Nakon rasprave, zapisnik je usvojen jednoglasno (12 glasova „za”). 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan izvijestio je članove Gradskog vijeća da je nakon 

slanja materijala, gradonačelnik Grada ĐurĎevca predloţio da se u dnevni red doda točke koja glasi: 
„Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić 
Luci“.  

Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog vijeća na tablet 
nekoliko dana prije početka sjednice Gradskog vijeća. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan predloţio je da navedena točka postane 20. 
točka dnevnog reda,  a dosadašnja točka 20. „Pitanja članova Gradskog vijeća“ da postane točka 21.. 

Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag predloţio je da se točka 1. Donošenje Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu izostavi s dnevnog reda 
budući da su članovi Gradskog vijeća materijal za navedenu točku dobili na stol neposredno prije 
početka sjednice, uz obrazloţenje kako zbog navedenog nije bilo vremena proučiti sadrţaj materijala. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako su predloţene Izmjene i dopune Proračuna 
Grada Đurđevca za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu tehničke naravi, te da je u istima 
izostavljeno samo ono što se nije ostvarilo u ovoj 2014. godini, a planirano je u sadrţaju Proračuna. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep napomenuo je kako je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Đurđevca za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu jednake vaţnosti kao i donošenje 
samog Proračuna, te da se predloţena točka dnevnog reda odgodi za sljedeću sjednicu Gradskog 
vijeća. Naglasio je kako je nemoguće provesti dublju i kvalitetnu raspravu ako članovi Gradskog vijeća 
nisu upoznati sa sadrţajem Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu i Projekcija 
za 2015. i 2016. godinu. 

Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač istaknula je kako bi se prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a 
o izostavljanju predloţene točke dnevnog reda ubuduće trebao shvatiti kao jedno upozorenje da do 
ovakve situacije više ne bi smjelo doći, a da bi članovima Gradskog vijeća trebalo dati dovoljno vremena 
da prouče materijale. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako političke stranke koje sudjeluju u radu Gradskog 
vijeća imaju svoje članove u odborima Gradskog vijeća, pa tako i u Odboru za proračun i financije. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako je sjednica Odbora za proračun i financije 
odrţana netom prije sjednice Gradskog vijeća i kako je zbog kratkog vremena nemoguće prenijeti 
informacije sa sjednice. 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan predloţio je sljedeći 

 
D N E V N I    R E D: 

 
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada ĐurĎevca za 2014. godinu i Projekcija za 

2015. i 2016. godinu. 
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 

ĐurĎevca za 2014. godinu, Proračunske zalihe, za razdoblje od srpnja do prosinca 2014. 
godine. 

3. Donošenje Proračuna Grada ĐurĎevca za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. 
godinu. 

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca za 2015. godinu. 
5. Donošenje Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 
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2015. godini. 
6. Donošenje Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na području 

Grada ĐurĎevca u  2015. godini. 
7. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina na području Grada ĐurĎevca u 

2015. godini. 
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini. 
9. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada ĐurĎevca u 

2015. godini. 
10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini. 
11. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada ĐurĎevca u 2015. 

godini. 
12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu. 
13. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada ĐurĎevca. 
14. Donošenje: 

a. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac. 

b. Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2013./2014. godinu i 
Godišnjeg plana rada za pedagošku 2014./2015. godinu Dječjeg vrtića „Maslačak“ 
ĐurĎevac. 

15. Donošenje: 
a. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Muzeja Grada ĐurĎevca. 
b. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim      

materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada ĐurĎevca. 
16. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada 
ĐurĎevca za razdoblje travanj – prosinac 2014. godine. 

17. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada 
ĐurĎevca. 

18. Donošenje Odluke o prijenosu svih obveza, dugovanja i potraţivanja bivše Turističke 
zajednice Područja ĎurĎevačke Podravine s Grada ĐurĎevca na Turističku zajednicu Grada 
ĐurĎevca. 

19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada ĐurĎevca. 
20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada 

ĐurĎevca u Prvić Luci. 
21. Pitanja članova Gradskog vijeća.  

 
Predloţeni dnevni red usvojen je većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv” (g. 

Vlado Rep). 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu i  
Projekcija za 2015. i 2016. godinu 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 

reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podrţao prijedlog. 
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je Proračun Grada smanjen s predviĎenih 

44.902.000,00 kuna na 36.321.441,00 kuna. Napomenuo je kako su vidljiva smanjenje od: 



4 

- 6.000.000,00 kuna (prihod od nefinancijske imovine – prodaja nekretnine u Prvić Luci) budući da 
neće doći do prodaje nekretnine,  

- 2.1 milijun kuna za reciklaţno dvorište budući da se projekt nije uspio realizirati radi ishoĎenja 
dozvola i postupaka pred Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

- 882.000,00 kuna u projektu Regija digitalnih muzeja (izrada Idejnog projekta), 

- 450.000,00 kuna u projektu Biciklom kroz Europu, 

- 500.000,00 kuna u projektu Adaptacija i opremanje Starog grada (planirano je 1.2 milijuna kuna, 
a od Ministarstva turizma dobivena su sredstva u iznosu 700.000,00 kuna). 

Ujedno je istaknuo kako su ostavljena sredstva kako bi se mogli platiti računi do kraja godine. 
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan otvorio raspravu, za riječ se javio 

član Gradskog vijeća Vlado Rep koji je istaknuo kako se ne moţe raspravljati kvalitetno o Rebalansu 
budući da nije upoznat sa sadrţajem Rebalansa. Osvrnuo se na povećanje komunalne naknade koju je 
Gradsko vijeće donijelo na prošloj sjednici. Naglasio je kako je donošenje Rebalansa veoma vaţno. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako bi realizacija Proračuna bila veća da nisu bili 
raspisani prijevremeni izbori. Napomenuo je kako se iznos od 9.000.000,00 kuna mora prikazivati u 
Proračunu, a realizacija istog ne ovisi isključivo o postupcima Grada ĐurĎevca.  

Član Gradskog vijeća Vlado Rep napomenuo je kako su političke stranke koje sudjeluju u radu 
Gradskog vijeća dostavile svoja očitovanja o predloţenom Proračunu za 2014. godinu, zbog kojeg je 
kasnije došlo do raspisivanja izbora. Napomenuo je kako je zbog prijevremenih izbora izgubljeno mnogo 
mjeseci, te da krivicu za to snose sve političke stranke koje su sudjelovale u radu Gradskog vijeća. 

Član Gradskog vijeća Davor Čiţmešinkin osvrnuo se na povećanje komunalne naknade, te je 
napomenuo kako graĎani pozitivno gledaju na povećanje komunalne naknade budući da sada očekuju i 
poboljšanje komunalne infrastrukture.  

Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag naglasio je kako se ne moţe konstruktivno raspravljati o 
Rebalansu budući da su članovi Gradskog vijeća materijal dobili na stol neposredno uoči početka 
sjednice. 

Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač sloţila se s konstatacijom člana Gradskog vijeća 
Hrvoja Paraga, ali je naglasila kako je Proračun donesen u srpnju ove godine te da su članovi Gradskog 
vijeća bili unaprijed svjesni činjenice da će se veći dio projekata predviĎenih u Proračunu za 2014. 
godinu prebaciti u Proračun za 2015. godinu, budući da ih je nemoguće realizirati u pola godine. 
Naglasila je kako za ubuduće članovi Gradskog vijeća ne smiju dobivati materijale na stol uoči sjednice. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan naglasio je kako se Proračun Grada ĐurĎevca 
stabilizirao, te da je Grad ĐurĎevac ponovno solventan.  

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 9 glasova „za” i 3 glasa „suzdrţan” (vijećnici 
HDZ-a), donijelo je 

 
I Z M J E N E  I  D O P U N E  

Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu i  
Projekcija za 2015. i 2016. godinu. 

 
Točka 2. 

 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna  

Grada Đurđevca za 2014. godinu, Proračunske zalihe, za razdoblje  
od srpnja do prosinca 2014. godine 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 

reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podrţao prijedlog izvještaja.  
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako su sa stavke Proračunske zalihe isplaćena 

sredstva sportašima i klubovima s područja Grada ĐurĎevca za postignute iznimne rezultate na 
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drţavnoj i meĎunarodnoj razini, odnosno za prva, druga i treća mjesta. Ujedno je naglasio kako su se 
po prvi puta sredstva isplatila i sportašima s invaliditetom za njihova postignuća na drţavnoj razini. 

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 korištenju sredstava Proračuna  

Grada Đurđevca za 2014. godinu, Proračunske zalihe, za razdoblje  
od srpnja do prosinca 2014. godine 

 
Točka 3. 

 
Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 

reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podrţao prijedlog Proračuna.  
Gradonačelnik Ţeljko Lacković predloţeni Proračun Grada ĐurĎevca ukratko je objasnio 

članovima Gradskog vijeća prema izvorima prihoda i namjeni korištenja. Napomenuo je kako su 
sredstva u Proračunu namjenski predviĎena prema upravnim tijelima, i to Uredu gradonačelnika, 
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, ureĎenje i komunalno gospodarstvo i Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, financije i razvojne projekte. Napomenuo je kako 8.386.700,00 kuna otpada na Ured 
gradonačelnika, 6.170.000,00 kuna na odrţavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i 22.321.830,00 
kuna na Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte. Ukratko je naveo stavke koje se 
financiraju iz svakog pojedinog odjela: 

- Iz stavke Ureda gradonačelnika sredstva se isplaćuju za redovni rad Gradske uprave, Muzej 
Grada ĐurĎevca, Dječji vrtić „Maslačak“ ĐurĎevac, Gradsku knjiţnicu ĐurĎevac, financiranje 
Savjeta mladih Grada ĐurĎevca, informatizaciju i opremanje, javne radove, financijsko 
poslovanje, poticanje razvoja turizma - Turistička zajednica, manifestacije u organizaciji Grada, 
sufinanciranje udruga u kulturi, Zajednicu tehničke kulture, rad sportskih klubova, stipendije za 
učenike srednjih škola, školske knjige za prvašiće, redovni rad Gradskog društva Crvenog kriţa 
ĐurĎevac, sufinanciranje stanovanja, pomoć rodiljama, pomoći temeljem odluka za socijalno 
ugroţene graĎane, poklone djeci za blagdane, naknade šteta fizičkim osobama, sufinanciranje 
gerontodomaćica, potpore udrugama – osobe s invaliditetom, potpora vjerskim zajednicama i 
sufinanciranje programa vatrogasne zajednice. 

- Iz stavke odrţavanje i izgradnja komunalne infrastrukture sredstva se isplaćuju za projekte 
vezane uz komunalnu infrastrukturu i ureĎenje, odvodnju atmosferskih voda i odrţavanje 
objekata uz cestu, čišćenje i košnju javnih površina, odrţavanje nerazvrstanih cesta, javnu 
rasvjetu i odrţavanje, pristupnu cestu T. Ujevića preko Basaričekove do D2, rekonstrukciju i 
ureĎenje ulica u ĐurĎevcu (P. Preradovića, bana Jelačića, I. Đuriševića, Vinogradske ulice), 
rekonstrukciju komunalne infrastrukture i ureĎenje staze u Budrovcu, izgradnju kruţnih tokova 
na području Grada, izgradnju vodoopskrbne mreţe Suha Katalena-Sveta Ana, izradu prostornih 
planova i pruţni prijelaz. 

- Iz stavke Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte sredstva se isplaćuju 
za II. fazu rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac, otplatu kredita, potporu 
poljoprivredi, poticanje poduzetništva i obrtništva, projekt Regija digitalnih muzeja, izgradnju 
Športsko rekreacijskog centra „ĐurĎevac“, unapreĎenje nastave u srednjim školama, 
subvencioniranje kamata i otplata studentskih kredita, Tehnološki park – izradu glavnog 
projekta i ureĎenje, opremanje komunalnom infrastrukturom Poslovne zone A, projektnu 
dokumentaciju za EU projekte, otkup graĎevinskog zemljišta, izradu reciklaţnog dvorišta, 
nabavu strojeva, vozila, sitnih strojeva i alata, izgradnju POS-a, poticanje energetske 
efikasnosti kod kućanstava, izrada projektne dokumentacije za zgradu Gradske uprave, S. 
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Radića 1 i Dom kulture ĐurĎevac, Dom za starije osobe – gerontocentar, adaptaciju zgrade – 
Bazijančevo, projekt energetske učinkovitosti za Dječji vrtić „Maslačak“ ĐurĎevac, katastarsku 
izmjeru i ulaganja u Osnovnu školu Grgura Karlovčana ĐurĎevac.  

Naglasio je kako je Grad ĐurĎevac pokrio deficit iz prethodne godine, računi prema komunalnim 
tvrtkama su podmireni te na današnji dan Grad nema neplaćenih računa, a godinu će završiti u suficitu. 
Osvrnuo se na obveze Grada prema Zajednici sportskih udruga, programu subvencioniranja 
poljoprivrede i udrugama koje će biti izvršene do kraja godine, te se osvrnuo i na plaćene obveze 
Grada. Naglasio je kako su se sredstva strogo namjenski trošila. 
 Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan otvorio raspravu, za riječ se javio 
član Gradskog vijeća Hrvoje Parag koji je prigovorio na formu dostavljenog Proračuna Grada, uz 
obrazloţenje da se članovima Gradskog vijeća mogao dostaviti Proračun Grada razraĎen na razinu više 
radi što transparentnijeg uvida u stavke. Ujedno je prigovorio i na planiranu kupnju zemljišta za 
industrijsku zonu, uz obrazloţenje kako se unatoč već postojećoj poslovnoj zoni Grad planira još 
zaduţiti za kupnju zemljišta za još jednu poslovnu zonu. Zanimalo ga je zašto su smanjena sredstva za 
projekt Regija digitalnih muzeja, te je zatraţio obrazloţenje konta 63 Pomoći iz inozemstva i od 
subjekata unutar općeg proračuna iz Proračuna Grada za 2015. godinu. 
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako Grad ĐurĎevac mora osigurati opremljenu 
poslovnu zonu ukoliko ţeli privući potencijalne investitore, ali naglasio je kako Grad moţe odustati od 
kupnje zemljišta ukoliko će ocijeniti da postoji vaţnija investicija. Što se tiče smanjenja sredstava za 
projekt Regija digitalnih muzeja, napomenuo je kako će se projekt provesti u fazama, te da trenutno 
Grad ĐurĎevac ima osigurana sredstva za izradu Idejnog projekta. 
 Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada ĐurĎevca 
Draţen Krčmar naglasio je kako sukladno članku 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo donosi 
proračun na razini podskupine (trećoj razini računskog plana), a projekcije za naredne dvije godine 
usvajaju se na razini skupine (drugoj razini računskog plana), te da je sama forma dostavljenog 
Proračuna drugačija zbog promijenjenog sustava koji se koristi u Gradu ĐurĎevcu. Osvrnuo se na konto 
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iz Proračuna Grada za 2015. godinu, 
te je pobrojao projekte koji su obuhvaćeni navedenim kontom. 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan osvrnuo se na kupnju zemljišta, te je naglasio 
kako Grad ĐurĎevac mora stvoriti uvjete kako bi se otvorila nova radna mjesta i privukli investitori. 
Napomenuo je kako je investicija u smislu formiranja industrijskih zona investiranje u budućnost. 
Posebice je izrazio zadovoljstvo što će se sredstva iz Proračuna namjenski trošiti. 
 Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag istaknuo je kako je potrebno privući A poduzetnike, te kako 
je potrebno postojeće poslovne zone „staviti u funkciju“. 
 Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač naglasila je kako se Proračun za 2014. i Proračun za 
2015. moraju povezati, budući da je većina projekata predviĎenih u Proračunu za 2014. godinu 
prebačena u Proračun za 2015. godinu. Pohvalila je formu prijedloga Proračuna budući da su iz istog 
vidljivi potrebni podaci. Zanimalo ju je što je još, osim većeg prihoda od rente, doprinijelo povoljnoj 
situaciji u kojoj se Grad nalazi. Osvrnula se na projekt Doma za starije osobe uz napomenu kako je isti 
nuţna potreba za graĎane treće dobi. 
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković osvrnuo se na udomiteljske obitelji i domove za starije i 
nemoćne osobe u ĐurĎevcu (2 doma za starije i nemoćne osobe, te 21 udomiteljska obitelj). Osvrnuo 
se i na financiranje Osnovne škole. Naglasio je kako je povoljnoj situaciji u kojoj se Grad nalazi 
doprinijelo, osim većeg prihoda od rente, i korištenje najpovoljnijih uvjeta na trţištu što je rezultiralo 
uštedom, te neisplata naknade članovima predstavničkog tijela, mjesnih odbora, radnih tijela Gradskog 
vijeća i gradonačelnika, plaće gradonačelnika, manji broj zaposlenika u odnosu na ranija razdoblja što 
se nadomješćuje uzimanjem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 
Naglasio je kako se novčana sredstva Grada ĐurĎevca briţno i racionalno koriste. 
 Član Gradskog vijeća Vlado Rep osvrnuo se na neuspjelu prodaju nekretnine u Prvić Luci, te 
pohvalio potez gradonačelnika da se u Odluci o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada ĐurĎevca u Prvić 
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Luci doda mogućnost davanja nekretnine u dugogodišnji zakup. 
 Član Ţupanijske skupštine KKŢ Vjekoslav Flamaceta ukratko se osvrnuo na Dom za starije. 
Izrazio je zadovoljstvo što je dana mogućnost davanja nekretnine u Prvić Luci u dugogodišnji zakup. 
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako se predloţeni prijedlog Proračuna razmatra 
samo s jedne strane, umjesto da se na pozitivan način razmatraju svi projekti iz kojih je vidljiva 
mogućnost za napretkom ĐurĎevca. 
 Član Ţupanijske skupštine KKŢ Ante Bratanović naglasio je kako su otkup zemljišta i stvaranje 
poslovnih zona preduvjeti za privlačenje i dolazak investitora. 

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

P R O R A Č U N  
Grada Đurđevca za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu. 

 
Točka 4. 

 
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 

reda razmatrao Odbor za proračun i financije i podrţao prijedlog Odluke. Prijedlog Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada ĐurĎevca za 2015. godinu, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
potpredsjednik Gradskog Vlado Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

O D L U K U  
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu. 

 
Točka 5. 

 
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Grada Đurđevca u 2015. godini 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 
reda razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo i podrţao prijedlog Programa. Prijedlog 
Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M   
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini. 

 
Točka 6.  

 
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Grada Đurđevca u  2015. godini 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 
reda razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo i podrţao prijedlog Programa. Prijedlog 
Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 2015. 
godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado 
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Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 

 
P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
na području Grada Đurđevca u  2015. godini. 

 
Točka 7.  

 
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području  

Grada Đurđevca u 2015. godini 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 
reda razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo i podrţao prijedlog Plana. Prijedlog Plana 
gradnje komunalnih vodnih graĎevina na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini, članovi Gradskog 
vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P L A N   
gradnje komunalnih vodnih građevina na području  

Grada Đurđevca u 2015. godini 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2015. godini 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M 
javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2015. godini. 

 
Točka 9. 

 
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području  

Grada Đurđevca u 2015. godini 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada ĐurĎevca u 2015. 

godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado 
Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M 
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području  

Grada Đurđevca u 2015. godini. 
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Točka 10. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2015. godini 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M 
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2015. godini. 

 
Točka 11. 

 
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Grada Đurđevca u 2015. godini 
  

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada ĐurĎevca u 2015. godini, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P L A N   
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2015. godini 

 
Točka 12. 

 
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

 
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, članovi Gradskog 

vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M  
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu. 

 
Točka 13. 

 
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan istaknuo je kako je o navedenoj točki dnevnog 

reda razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo i podrţao prijedlog Odluke. Prijedlog Odluke 
o nerazvrstanim cestama na području Grada ĐurĎevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u 
materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.  

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

O D L U K U  
o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca. 
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Točka 14. 
 

Donošenje: 
 

a. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac 

 
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac, članovi Gradskog vijeća dobili 
su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog Vlado Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.  

Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan otvorio raspravu, za riječ se javila 
članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić koju je zanimalo da li će predloţenom izmjenom Dječji vrtić 
„Maslačak“ zaposliti vanjske suradnike ili će isti i nadalje raditi kao vanjski suradnici na temelju ugovora. 
Ujedno ju je zanimalo da li roditelji moraju plaćati punu cijenu Dječjeg vrtića dok izostanu iz Vrtića 
(primjerice kad su djeca bolesna po nekoliko dana ili tjedana), te zašto roditelji moraju plaćati prijevoz 
dok djeca idu na izlet, unatoč tome što Grad ĐurĎevac subvencionira prijevoz djece. 

V.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac Marija Čupen Tomica naglasila je kako su 
do sada vanjski suradnici radili na temelju ugovora o djelu (defektolog, psiholog i logoped), dok po prvi 
puta ove godine Dječji vrtić „Maslačak“ ima osobu - logopeda na stručnom osposobljavanju bez 
zasnivanja radnog odnosa. Napomenula je kako se navedenom izmjenom Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac ţeli dopuniti sistematizacijom radnih mjesta 
stručnih suradnika. Što se tiče plaćanja pune cijene dok djeca izostanu iz Vrtića, napomenula je kako 
roditelji plaćaju niţu cijenu od 250,00 kuna samo onda kad dijete izostane radi bolesti minimalno 30 
dana iz Vrtića. Naglasila je kako nije točna informacija da Grad ĐurĎevac subvencionira prijevoz djece 
na izlete, već da koncesionar nudi usluge prijevoza s povoljnijim cijenama u odnosu na ostale 
prijevoznike.  

Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako ekonomska cijena Dječjeg vrtića „Maslačak“ 
ĐurĎevac iznosi 1.300,00 kuna, a od tog iznosa Grad ĐurĎevac snosi 814,00 kuna po djetetu. 

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

Z A K L J U Č A K 
 o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 
 
 

b. Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2013./2014. godinu i 
Godišnjeg plana rada za pedagošku 2014./2015. godinu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac 

 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2013./2014. godinu i 

Godišnjeg plana rada za pedagošku 2014./2015. godinu Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog Vlado Leščan, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2013./2014. godinu i Godišnjeg plana 

rada za pedagošku 2014./2015. godinu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 
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Točka 15. 
 

Donošenje: 
 

a. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Muzeja Grada Đurđevca 
 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Muzeja Grada ĐurĎevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
potpredsjednik Gradskog Vlado Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

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

načinu rada Muzeja Grada Đurđevca. 
 

b. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim 
pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada Đurđevca 

 
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim 

materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada ĐurĎevca, članovi Gradskog vijeća 
dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog Vlado Leščan, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

Z A K L J U Č A K  
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima  

iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada Đurđevca. 
 

Točka 16. 
 

Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova  
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna  

Grada Đurđevca za razdoblje travanj – prosinac 2014. godine 
 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog 
vijeća Grada ĐurĎevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada ĐurĎevca za razdoblje travanj 
– prosinac 2014. godine, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik 
Gradskog Vlado Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan otvorio raspravu, za riječ se javio 
član Gradskog vijeća Vlado Rep kojeg je zanimalo zašto u Odluci nisu navedene članice Gradskog 
vijeća iz redova kandidacijske liste grupe birača kako bi se i za iste rasporedila sredstva. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako se radi o zakonskoj odredbi po kojoj samo 
političkim strankama pripada pravo za isplatu naknade za podzastupljeni spol, te se osvrnuo na članak 
6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidţbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 
27/13. i 2/14.), odnosno za svakoga izabranog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i 
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviĎenog po svakom zastupniku, odnosno članu 
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
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O D L U K U  
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada 

Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za  
razdoblje travanj – prosinac 2014. godine 

 
Točka 17. 

 
Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca 

 
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada ĐurĎevca, 

članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog Vlado Leščan, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako je Grad ĐurĎevac čak dva mjeseca čekao 
prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

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

O D L U K U 
o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 

 
Točka 18. 

 
Donošenje Odluke o prijenosu svih obveza, dugovanja i potraživanja bivše Turističke zajednice 

Područja đurđevačke Podravine s Grada Đurđevca na Turističku  
zajednicu Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako bivša Turistička zajednica Područja 
ĎurĎevačke Podravine nema dugovanja, odnosno da su podmireni svi računi. Istaknuo je kako postoje 
potraţivanja Turističke zajednice po osnovi sklopljenih sponzorskih ugovora. 

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

O D L U K U  
o prijenosu svih obveza, dugovanja i potraživanja bivše Turističke zajednice Područja 

đurđevačke Podravine s Grada Đurđevca na Turističku  
zajednicu Grada Đurđevca 

 
Točka 19. 

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca 

 
Gradonačelnik Ţeljko Lacković osvrnuo se na isplaćene stipendije iz 2009. godine koje nisu 

imale odreĎene uvjete poput prosjeka i sl. Naglasio je kako je predloţena izmjena na tragu korištenja 
studentskog kredita onih studenata kojima je kredit nuţan za vrijeme dok studiraju. Napomenuo je kako 
bi predloţenom izmjenom Grad ĐurĎevac preuzeo otplatu kredita za jednu godinu studija za korisnike 
studentskog kredita preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku I 
diplomirali u roku od dvanaest mjeseci od dana stjecanja apsolventskog statusa, s prosjekom ocjena 
4,00 ili višim. 

Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan otvorio raspravu, za riječ se javio 
član Gradskog vijeća Hrvoje Parag koji je pozitivno ocijenio predloţenu izmjenu, odnosno da se 
naglasak stavlja na one studente koji bi ţeljeli studirati, a nemaju za to mogućnost.  

Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 
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O D L U K U  
o izmjeni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca. 

 
Točka 20. 

 
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu  

Grada Đurđevca u Prvić Luci 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada ĐurĎevca u 
Prvić Luci, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je potpredsjednik Gradskog Vlado 
Leščan, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je 

 
O D L U K U  

o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu  
Grada Đurđevca u Prvić Luci. 

 
Točka 21. 

 
Pitanja članova Gradskog vijeća 

 
 Članica Gradskog vijeća Katarinu Kovač predloţila je da se s danom 31. prosinca 2014. godine  
napravi izvješće u kojem će biti naznačeno koliko sredstava je povučeno iz EU fondova, koliko projekata 
je prijavljeno i koji se projekti namjeravaju prijaviti na povlačenje sredstava iz EU fondova.  
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je prijedlog članice Gradskog vijeća Katarine Kovač uz 
napomenu da će se takvo izvješće dostaviti članovima Gradskog vijeća i objaviti na sluţbenim internet 
stranicama Grada ĐurĎevca. 
 
 Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je kad će članovima Gradskog vijeća biti 
dostavljen popis fizičkih i pravnih osoba prema kojima će se, sukladno Odluci o otpisu nenaplativih 
potraţivanja, otpisati potraţivanja od strane Grada ĐurĎevca. 

 Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je napravljen popis osoba s iznosima koji će se 
otpisati, a dostavit će se članovima Gradskog vijeća čim se odrţi sjednica nadleţnog Povjerenstva. 
 
 Budući da više nije bilo pitanja, potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan zaključio je 8. 
sjednicu Gradskog vijeća u 18,35 sati. 
  

 
        Zapisnik sastavila                                                                              Potpredsjednik 
   Katarina Bartolić Globan                                                                    Gradskog vijeća 
                                          Vlado Leščan   


