
Z A P I S N I K  
s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 3. studenoga 2016. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/18 URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 od 3. 
studenoga 2016. godine.  
 Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u 
16,00 sati.  

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

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

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
 

1. Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Silvija Lukačin, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte 

Grada Đurđevca, 
4. Iva Vuk, viši stručni suradnik za proračun Grada Đurđevca, 
5. Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca. 

 
Na zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik 

usvojen jednoglasno, 9 glasova „za“. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave Grada Đurđevca  za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mičetinac – 
Čepelovac - Trasa 5- duljine 9647 m“. 



            2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. 
i 2018. godinu. 
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini.  
 5. Donošenje Programa o izmjenama  Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Đurđevca za 2016. 
godinu. 

7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2015. godinu. 
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.   

 
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, 9 glasova „za“. 
 

Točka 1. 
 

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

ceste Mičetinac – Čepelovac - Trasa 5 - duljine 9647 m“. 
 

Gradonačelnik Željko Lacković dodatno je objasnio sadržaj predložene točke dnevnog reda. 
Istaknuo je kako se predmetnom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja na rekonstrukciji 
nerazvrstane ceste Mičetinac – Čepelovac - Trasa 5 – duljine 9647 metara koja će se prijaviti na natječaj 
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjeru 07 „Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima, 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstane ceste“. Napomenuo je kako 
jedino predmetna cesta udovoljava uvjetima natječaja (povezuje naselja Čepelovac i Mičetinac te prolazi 
uz objekte društvenog i gospodarskog značaja), te kako je Grad Đurđevac poduzeo sve prethodno 
potrebne radnje. Naglasio je kako je Grad Đurđevac čekao objavu sadržaja Obrasca od strane Agencije 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koji je potrebno usvojiti na sjednici Gradskog 
vijeća. Istaknuo je kako usvajanjem predmetne Odluke treba napraviti i određene promjene u Proračunu, 
pa su sukladno tome određeni akti stavljeni na dnevni red sjednice Gradskog vijeća. Naglasio je kako se 
financiranje određenih projekata mora osigurati na drugačiji način, odnosno oni projekti koji su se trebali 
financirati iz kredita (primjerice projekt izgradnje Športsko-rekreacijskog centra Đurđevac) financirati će 
se iz sredstava redovnog poslovanja, budući da Grad Đurđevac tvrtkama u svom vlasništvu ne smije 
kapitalne donacije isplaćivati iz kredita već iz sredstava redovnog poslovanja.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu, nitko od članova Gradskog vijeća se 
nije javio za riječ. 

Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo 
 

        ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Grada 

Đurđevca  za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane 
ceste Mičetinac – Čepelovac - Trasa 5-duljine 9647 m“ 

 
 
 
 
 
 



Točka 2. 
 

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

 
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se financiranje određenih projekata mora 

osigurati na drugačiji način, odnosno oni projekti koji su se trebali financirati iz kredita (primjerice projekt 
izgradnje Športsko-rekreacijskog centra Đurđevac) financirati će se iz sredstava redovnog poslovanja, 
budući da Grad Đurđevac tvrtkama u svom vlasništvu ne smije kapitalne donacije isplaćivati iz kredita već 
iz sredstava redovnog poslovanja.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu, nitko od članova Gradskog vijeća se 
nije javio za riječ. 

Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo 
 

I Z M J E N E   i   D O P U N E 
Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i  

Projekcija za 2017. i 2018. godinu. 
 

Točka 3. 
 

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

 
Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je 
 

P R O G R A M 
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Grada Đurđevca u 2016. godini 
 

Točka 4. 
 

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

 
Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca 

u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan 
Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je 

 
   P R O G R A M 

javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca  
u 2016. godini. 

 
      
 
 
 



 Točka 5. 
 

Donošenje Programa o izmjenama  Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području  

Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 

Prijedlog Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog 
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je 

 
     P R O G R A M 

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

 
Točka 6. 

    
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu. 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu, 

članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ružman, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je 
 

    O D L U K U 
o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu 

 
Točka 7. 

 
Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako je Grad Đurđevac ustrojio riznicu u 2014. godini 

kao informatičko rješenje postavljanja, obrade i knjiženja zahtjeva proračunskih korisnika za financijskim 
sredstvima te poseban način računovodstvenog praćenja priljeva i odljeva proračunskih sredstava unutar 
upravnih tijela Grada i svih proračunskih korisnika. Napomenuo je kako uvođenjem riznice financijska 
sredstva svih proračunskih subjekata na gradskoj razini prolaze kroz jedinstveni račun odnosno svi prihodi 
slijevaju se na jedinstveni račun i sva plaćanja obavljaju se s tog računa. Slijedom toga, došlo je do 
pogrešnih evidentiranja u okviru analitičkih računa obračuna rezultata poslovanja koji su obuhvatili 
prenesena stanja žiro računa proračunskih korisnika. Kako su financijski izvještaji usko povezani s istim 
pojedini podaci iz izvještaja nisu istovjetni s podacima iz glavne knjige. Naglasio je kako je Grad Đurđevac 
nakon iskazanih financijskih rezultata izvršio korekciju navedenog. Državni ured za reviziju Područni ured 
Koprivnica izvršio je analizu poslovanja Grada Đurđevca i u Izvješću utvrdio nepravilnosti, koje će se u 
najkraćem mogućem razdoblju ukloniti. 

Gradsko vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca  

za 2015. godinu. 
 



Točka 8. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 
 
               Budući da nije bilo pitanja članova, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 
21. sjednicu Gradskog vijeća u 16,16 sati. 
 
 
 
 
         Zapisnik sastavila                                                                                 Predsjednik 
          Tea Bobovčan                                                                                Gradskog vijeća 
                                           Marijan Ružman  

 
 


