ZAPISNIK
s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 20. lipnja 2013. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 023-01/13-01/08, URBROJ: 2137-01-13-1 od 10.
lipnja 2013. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u
9,00 sati.
Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorila je na temelju članka
87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.) i Odluke o
davanju ovlaštenja ministra Arsena Bauka (KLASA: 023-01/13-01/284, URBROJ: 515-02-0201/1-13-20 od 29. svibnja 2013. godine) ovlaštena predstavnica, predstojnica Ureda državne
uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Elizabeta Repić Perković, a do izbora predsjednika
Gradskog vijeća sjednici je predsjedavala članica Gradskog vijeća koja je bila sljedeći izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova, budući da je prvi član s
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova stavio mandat u mirovanje radi nespojive
dužnosti, a to je Katica Blažok.
Konstituirajućoj sjednici nazočna je većina članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Željko Lacković (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
2. Katica Blažok (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
3. Kristina Benko Markovica (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
4. Zdravko Lenardić (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
5. Zoran Jančijev (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
6. Davor Čižmešinkin (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
7. Vlado Rep (HDZ)
8. Marijan Štimac (HDZ)
9. Martina Škurdija (HDZ)
10. Milica Fuček (SDP-HNS-HSU)
11. Vjekoslav Flamaceta (SDP-HNS-HSU)
12. Anka Švaco (SDP-HNS-HSU)
13. Nikola Kopričanec (SDP-HNS-HSU).
Sjednici nisu nazočni:
1. Milek Markač (HDZ), opravdao,
2. Željko Lovrak (HDZ),
3. Ivan Hodić (SDP-HNS-HSU), opravdao.
Osim članova Gradskog vijeća sjednicu su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elizabeta Repić Perković, predstojnica Ureda državne uprave u KKŽ,
Josipa Šoš, ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave u KKŽ,
Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca,
Brankica Kolomaz, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
Ljiljana Manolić, neizabrana kandidatkinja s kandidacijska liste grupe birača,
Berislav Hodić, neizabrani kandidat s kandidacijske liste Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ),
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7. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
8. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada
Đurđevca,
9. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,
10. Dušan Tončić, novinar,
11. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“,
12. SRCE TV.
Ovlaštena predstavnica Elizabeta Repić Perković, nakon što je pozdravila sve nazočne i
konstatacije da ovoj konstituirajućoj sjednici prisustvuje većina članova Gradskog vijeća te
nakon izvođenja himne „Lijepa naša“, predložila je sljedeći dnevni red, koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu Gradskog vijeća:
DNEVNI RED:
- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća,
- Utvrđivanje članice/člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika,
- Polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije.
Ovlaštena predstavnica Elizabeta Repić Perković predložila je da se izabere Mandatna
komisija koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Njezina zadaća je da Gradskom vijeću
podnese Izvješće o izabranim članovima i da rješava sva pitanja koja se odnose na mandatna
prava članova Gradskog vijeća.
Ovlaštena predstavnica Elizabeta Repić Perković u Mandatnu komisiju predložila je
Zorana Jančijeva, za predsjednika, Martinu Škurdija i Anku Švaco za članove.
Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu.
Drugih prijedloga nije bilo.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se:
za predsjednika
ZORAN JANČIJEV (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
za članove:
1. MARTINA ŠKURDIJA (HDZ),
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2. ANKA ŠVACO (SDP-HNS-HSU).
Nakon što je Mandatna komisija preuzela potvrde Gradskog izbornog povjerenstva o
izboru za člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca, ovlaštena predstavnica Elizabeta Repić
Perković odredila je stanku od pet minuta kako bi Mandatna komisija pripremila Izvješće o
verifikaciji mandata članova Gradskog vijeća.
Točka 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Mandatne komisije Zoran Jančijev podnio je Izvješće o provedenim
izborima za Gradsko vijeće Grada Đurđevca.
Izbori za članove Gradskog vijeća provedeni su 19. svibnja 2013. godine temeljem
Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 44/13).
Prema izvješću Gradskog izbornog povjerenstva Grada Đurđevca, izbori su provedeni u
skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.
Izabrani kandidati su:
1. ŽELJKO LACKOVIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
2. KATICA BLAŽOK (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
3. KRISTINA BENKO MARKOVICA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
4. ZDRAVKO LENARDIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
5. ZORAN JANČIJEV (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
6. DAVOR ČIŽMEŠINKIN (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
7. VLADO REP (HDZ)
8. MARIJAN ŠTIMAC (HDZ)
9. MILEK MARKAČ (HDZ)
10. MARTINA ŠKURDIJA (HDZ)
11. ŽELJKO LOVRAK (HDZ)
12. MILICA FUČEK (SDP-HNS-HSU)
13. IVAN HODIĆ (SDP-HNS-HSU)
14. VJEKOSLAV FLAMACETA (SDP-HNS-HSU)
15. ANKA ŠVACO (SDP-HNS-HSU)
16. NIKOLA KOPRIČANEC (SDP-HNS-HSU).
Mandatna komisija izvjestila je Gradsko vijeće da, na temelju članka 78. stavka 2.
Zakona o lokalnim izborima član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može
istovremeno biti gradonačelnik. Budući da je kandidat Željko Lacković izabran za
gradonačelnika Grada Đurđevca i s danom 10. lipnja 2013. godine je preuzeo obnašanje
dužnosti gradonačelnika, a ujedno je izabran za člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
temeljem članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima stavio je svoj mandat u
predstavničkom tijelu u mirovanje.
Mandatna komisija izvjestila je Gradsko vijeće da je član Gradskog vijeća Željko Lovrak
(HDZ) podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća, te je sukladno članku 80. stavku 2.
Zakona o lokalnim izborima podnio pisanu ostavku ovjerenu kod javnog bilježnika i dostavio je
Stručnoj službi Grada Đurđevca.
Mandatna komisija, sukladno prethodno navedenom, izvjestila je Gradsko vijeće da će
dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca:
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- s Kandidacijske liste grupe birača nositelja Željka Lackovića, sukladno članku 81.
stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, umjesto Željka Lackovića obnašati LJILJANA
MANOLIĆ, prvi sljedeći neizabrani kandidat s Kandidacijske liste grupe birača nositelja Željka
Lackovića
- da je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) odredila, sukladno članku 81. stavku 2.
Zakona o lokalnim izborima, umjesto Željka Lovraka, BERISLAVA HODIĆA, neizabranog
kandidata s iste liste s koje je izabran i član kojem mandat prestaje.
Mandatna komisija izvjestila je članove Gradskog vijeća da je stavljanjem mandata u
mirovanje člana Gradskog vijeća Željka Lackovića i podnošenjem pisane ostavke člana
Gradskog vijeća Željka Lovraka istima prestao mandat i da su umjesto njih dužnost člana
Gradskog vijeća Grada Đurđevca započeli obnašati LJILJANA MANOLIĆ i BERISLAV
HODIĆ.
UTVRĐIVANJE ČLANICE/ČLANA GRADSKOG VIJEĆA KOJI ĆE
PREDSJEDAVATI SJEDNICOM DO IZBORA PREDSJEDNIKA
Prema odredbi članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici
do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova. Sukladno mišljenju Ministarstva uprave u slučaju da je osoba koja bi trebala predsjedati
sjednicom izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom do izbora predsjednika predsjeda sljedeći
izabrani član s predmetne kandidacijske liste. Čast da predsjedava ovom konstituirajućom
sjednicom Gradskog vijeća imala je gospođa KATICA BLAŽOK koja je preuzela vođenje
sjednice.
Predsjedavateljica Katica Blažok zahvalila se na ukazanoj časti, te pozdravila sve
članove Gradskog vijeća i goste.
POLAGANJE SVEČANE PRISEGE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
Predsjedavateljica Katica Blažok napomenula je da u skladu s odredbom članka 7.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća daju prisegu.
Tekst prisege podijeljen je članovima Gradskog vijeća prije početka sjednice.
Nakon što su članovi Gradskog vijeća ustali, predsjedavateljica Katica Blažok izgovorila
je prisegu:
„Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno radi
gospodarskog i socijalnog probitka Grada Đurđevca i Republike Hrvatske i da ću se u
obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Đurđevca,
te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“
Zatim je predsjedavateljica Katica Blažok prozvala članove Gradskog vijeća i oni su po
prozivci izgovarali riječ „prisežem“.
Svaki član Gradskog vijeća nakon prisege potpisao je tekst prisege.
Točka 3.
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja.
Prema odredbi članka 5. i 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, na
konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja ima
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predsjednika i dva člana. Zadaća je Odbora da priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za
izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.
Predsjedavateljica Katica Blažok u Odbor za izbor i imenovanja predložila je Ljiljanu
Manolić, za predsjednicu, Vladu Repa i Milicu Fuček za članove.
Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu.
Drugih prijedloga nije bilo.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednice i članova Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se:
za predsjednicu
LJILJANA MANOLIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)
za članove:
1. VLADO REP (HDZ),
2. MILICA FUČEK (SDP-HNS-HSU).
Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Prema odredbi članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca predsjednika i dva potpredsjednika bira
Gradsko vijeće, javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog članova Gradskog vijeća iz reda
predstavničke većine i predstavničke manjine mora biti podnesen u pismenom obliku i potvrđen
potpisima članova Gradskog vijeća.
Članovi predstavničke većine predložili su KRISTINU BENKO MARKOVICA
(KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA) za predsjednicu, dok su članovi predstavničke
manjine predložili MILICU FUČEK (SDP-HNS-HSU) za potpredsjednicu Gradskog vijeća
Grada Đurđevca.
Predložene kandidatkinje prihvatile su kandidaturu.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjedavateljica Katica Blažok dala je ovaj prijedlog na glasovanje, napomenuvši da se
prema odredbi članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca za svakog kandidata
glasuje pojedinačno i to javno većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ je donijelo
RJEŠENJE
o izboru predsjednice i potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca bira se KRISTINA BENKO
MARKOVICA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA).
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Za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca bira se MILICA FUČEK (SDPHNS-HSU).
Kristina Benko Markovica zahvalila se na izboru za predsjednicu Gradskog vijeća i
preuzela je daljnje vođenje sjednice.
Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica predložila je dopunu dnevnog
reda s točkama 5., 6. i 7. koje glase:
„5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
7. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja
poljoprivrede za 2013. godinu.“
Član Gradskog vijeća Vlado Rep predložio je da se dnevni red dopuni s još jednom
točkom koja glasi „Pitanja članova Gradskog vijeća“.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca Kristina Benko Markovica predložila je
da se članovi Gradskog vijeća glasovanjem očituju o dopuni koju je predložio član Gradskog
vijeća Vlado Rep. Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“
prihvatilo je dopuni dnevnog reda s točkom koju je predložio član Gradskog vijeća Vlado Rep.
Predložene dopune dnevnog reda, odnosno točke 5. - 8., usvojene su jednoglasno.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković pozdravio je sve prisutne i ukratko
objasnio članovima Gradskog vijeća razloge zbog kojih je predmetna odluka stavljena kao
dopuna dnevnog reda na konstituirajućoj sjednici. Naglasio je kako se Grad Đurđevac i sve
gradske tvrtke nalaze u teškoj financijskoj situaciji te je potrebno što prije izvršiti konsolidaciju
Proračuna Grada Đurđevca. Napomenuo je kako je trenutno jedini izlaz iz ovakve situacije
rezanje rashodovne strane jer se ne može značajnije utjecati na rast prihodovne strane. Podsjetio
je članove Gradskog vijeća kako je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. lipnja 2010. godine
Gradsko vijeće donijelo Odluku kojom je visina osnovice za obračun plaće gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika jednaka osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika, dok je
koeficijent iznosio za gradonačelnika 4,50 i za zamjenika gradonačelnika 3,60. Napomenuo je
kako je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2011. godine smanjen koeficijent za
gradonačelnika sa 4,50 na 4,28 i za zamjenika gradonačelnika sa 3,60 na 3,42. Naglasio je kako
se odlukom koju su članovi Gradskog vijeća dobili u materijalima predlaže smanjenje
koeficijenta za gradonačelnika sa 4,28 na 3,35 i za zamjenicu gradonačelnika sa 3,42 na 2,85,
dok se predlaže i smanjenje osnovice na 3.000,00 kuna. Istaknuo je kako je predlaganje, a i
donošenje ovakve odluke od velike važnosti za Proračun Grada Đurđevca. Napomenuo je kako
je, zbog ušteda u Proračunu Grada Đurđevca, donijeta odluka o smanjenju plaća službenicima i
namještenicima u Gradu Đurđevcu i gradskim ustanovama u visini 21% na osnovicu, odnosno s
visine osnovice 3.800,00 kuna na 3.000,00 kuna, što će donijeti uštedu od 86.839,00 kuna
mjesečno ili 1.042.000,00 kuna godišnje.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako je, prije donošenja ovakvih odluka od
strane Gradskog vijeća, bilo potrebno oformiti Odbore Gradskog vijeća koji bi članove
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Gradskog vijeća upoznali s problematikom i predložili određene Zaključke. Naglasio je kako
članovi Gradskog vijeća iz reda Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) podržavaju smanjenje
svih troškova i naknada koji opterećuju Proračun, ali je izrazio nezadovoljstvo što zamjenica
gradonačelnika obnaša dužnost profesionalno. Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je
kako će i koje poslove obavljati zamjenica gradonačelnika.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako odbori nisu formirani
jer nije bilo podrške u njihovu imenovanju od strane svih političkih stranaka. Naglasio je kako je
pravo svakog izabranog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika da odlučuje da li će dužnost
obavljati profesionalno ili volonterski.
Članica Gradskog vijeća Milica Fuček je, u ime Kluba zastupnika SDP-HNS-HSU,
podržala prijedlog Odluke, posebice jer se Grad Đurđevac nalazi u teškoj financijskoj situaciji.
Istaknula je da je zakonsko pravo da novoizabrano izvršno tijelo odlučuje da li će dužnost
obavljati profesionalno ili volonterski, ali da smatra da bi gradonačelnik trebao dužnost obavljati
profesionalno jer mora biti na raspolaganju građanima u svakom trenutku. Članicu Gradskog
vijeća Milicu Fuček zanimalo je da li će zamjenica imati ovlasti da samostalno rješava pojedina
pitanja ili će o svim pitanjima gradonačelnik donositi odluku.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako će obavljati dužnost
volonterski, bez primanja bilo kakve naknade, dok će zamjenica gradonačelnika obavljati
dužnost profesionalno sve dok će za to postojati potreba. Naglasio je kako su gradonačelnik i
zamjenica gradonačelnika u prethodnom mandatu dužnost obavljali volonterski i Grad Đurđevac
koštali 15.598,00 kuna mjesečno u bruto iznosu, dok će zamjenica gradonačelnika obavljati
dužnost profesionalno i koštat će Grad Đurđevac 6.000,00 kuna mjesečno u neto iznosu.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca
Točka 6.
Donošenje Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je radi ušteda
rashodovne strane predložena odluka o stavljanju van snage dosadašnje Odluke o naknadi
troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
članovima radnih tijela Gradskog vijeće Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora. Napomenuo je kako bi donošenjem
predložene Odluke članovi Gradskog vijeća dobivali naknadu u iznosu 100,00 kuna neto po
svakoj sjednici Gradskog vijeća, radi zaštite digniteta funkcije koju članovi Gradskog vijeća
obavljaju. Naglasio je kako je do sada jedna sjednica Gradskog vijeća i primanja
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika opterećivala Proračun Grada Đurđevca s 45.597,00
kuna dok će sa predloženim izmjenama iznositi 13.651,00 kuna, odnosno 31.946,00 kuna
mjesečno ili na godišnjoj razini 383.000,00 kuna manje.
Članica Gradskog vijeća Milica Fuček je, u ime Kluba zastupnika SDP-HNS-HSU,
podržala uštede koje se planiraju ukidanjem svih naknada. Također, podržala je prijedlog da
članovi Gradskog vijeća za sada zadrže naknadu u iznosu 100,00 kuna, uz uvjet da ukoliko
izvršna vlast poduzme sve korake koje su najavili ovim uštedama, da će Klub vijećnika SDPHNS-HSU predložiti da se ukinu i naknade članovima Gradskog vijeća u iznosu 100,00 kuna.
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Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako bi članovi Gradskog vijeća trebali
obavljati svoju dužnost volonterski, odnosno bez primitka naknade u iznosu 100,00 kuna po
svakoj sjednici, te da će zbog toga glasati protiv predložene odluke.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“
donijelo je
ODLUKU
o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Točka 7.
Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja
poljoprivrede za 2013. godinu.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković ukratko je objasnio razlog zbog kojeg
je potrebno donijeti izmjene i dopune Programa subvencioniranja poljoprivrede. Naglasio je
kako su predložene izmjene i dopune Programa posljedica ulaska Republike Hrvatske u
Europsku uniju, a vezane su uz Pravilnik o načinu pribavljanja i prikupljanja podataka o
postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora,
poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno postojeće mjere koje jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave žele nastaviti financirati i nakon pristupanja Republike Hrvatske u
Europsku uniju u prijelaznom razdoblju od 3 godine. Napomenuo je kako se ovim izmjenama i
dopunama Programa predlažu mjere: poticanje razvoja pčelarstva u iznosu od 40.000,00 kuna na
godišnjoj razini (30,00 kuna po košnici za članove Udruge „Bagrem“ Đurđevac) i proizvodnja
ljekovitog bilja u iznosu od 8.000,00 kuna na godišnjoj razini (100,00 kuna po hektaru).
Istaknuo je da će sredstva u Programu biti preraspoređena na način da se smanje sredstva po
stavkama u kojima se prethodnih godina nije ispunila predviđena kvota i gdje se vidi tendencija
pada u korištenju pojedinih subvencija, a u nove dvije točke će se prebaciti ta sredstva.
Članicu Gradskog vijeća Milicu Fuček zanimalo je zbog čega je u dodatnoj mjeri
poticanje razvoja pčelarstva izuzeta samo Udruga „Bagrem“ Đurđevac.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je u razgovoru sa
stručnjacima iz tog područja upoznat s činjenicom da pčelari na području Grada Đurđevca
djeluju preko Udruge „Bagrem“ Đurđevac.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep pohvalio je predložene izmjene Programa i još jednom
je ukazao na potrebu da se formiraju Odbori koji bi onda Gradskom vijeću predložili još neke
važne činjenice. Ukazao je na propust u izmjenama Programa i to na stavku subvencioniranje
višegodišnjih nasada gdje su se, prema standardima Europske unije, do 31. svibnja 2013. godine
trebale prijaviti površine koje su planirane za sadnju.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja
poljoprivrede za 2013. godinu.
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Točka 8.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca Vladu Repa zanimalo je koje je mjere poduzeo
gradonačelnik Grada Đurđevca da se zaustavi odlazak gruntovnice iz grada Đurđevca, te da li će
se sjednice Gradskog vijeća održavati pod radnim vremenom ili u poslijepodnevnim satima
kako je to bilo i za vrijeme prethodnog mandata?
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je konstituirajuću
sjednicu Gradskog vijeća sazvao Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali
da će se sjednice u buduće održavati u vrijeme koje odgovara svim članovima Gradskog vijeća.
Što se tiče odlaska gruntovnice iz grada Đurđevca, naglasio je kako je napravljen dopis ministru
pravosuđa, koji će također biti poslan na znanje i predsjednici Općinskog suda u Koprivnici, te
da će se u sklopu Picokijade 2013. godine skupljati potpisi stanovnika s područja Grada
Đurđevca i šire okolice za ostanak gruntovnice i katastra u Gradu Đurđevcu i za povratak
Općinskog suda, Prekršajnog suda i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju u Đurđevac.
Na kraju sjednice predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica ukazala je na
potrebu međusobne daljnje suradnje na dobrobit građana s područja grada Đurđevca. Između
prisutnih članova Gradskog vijeća dogovoreno je da će se sjednice Gradskog vijeća održavati u
16,00 sati.
Predviđeni dnevni red za 1. (konstituirajuću) sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca
završen je, predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica zaključila je sjednicu u
10,10 sati.

Zapisničar
Katarina Bartolić

Predsjednica
Gradskog vijeća
Kristina Benko Markovica, prof.

