
 
Z A P I S N I K  

s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 30. svibnja 2016. godine 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/11 URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 od 20. 
svibnja 2016. godine.  
 Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u 
17,00 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. Nikola Kopričanec, 
10. Vlado Rep, 
11. Vesna Topolčić, 
12. Katarina Kovač. 
 

 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Vlado Leščan (opravdao), 
2. Hrvoje Parag, 
3. Frane Franičević. 

 
 

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

komunalne djelatnosti, 
5. Marko Čamber, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte, 
6. Iva Vuk, viši stručni suradnik za proračun Grada Đurđevca, 
7. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca, 
8. Antonija Mandić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 
9. Martina Repić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 
10. Zdravko Lenardić, direktor Komunalnih usluga d.o.o. Đurđevac, 
11. Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,  



12. Andreja Brozović, „Radio Koprivnica“, 
13. Dinko Borozan, „Podravski list“, 
14. Petra Slavečki, „Radio Kaj“, 
15. Željko Picig, „prigorski.hr“. 

 
 

Na zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik 
usvojen jednoglasno. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je članove Gradskog vijeća da je nakon 

slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red dopuni s jednom novom 
točkom koja glasi: 

 
1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca. 

 
              

             Navedeni materijali za dopunu dnevnog reda dostavljeni su članovima Gradskog vijeća naknadno 
nakon slanja saziva. 
             Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da predložena točka postane točka 27. 
dnevnoga reda, a dosadašnja točka 27. postane točka 28. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći 
 

D N E V N I  R E D : 
 

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

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2016. godini. 

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

4. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca 
u 2016. godini. 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca 
u 2016. godini. 

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 
Grada Đurđevca u 2016. godini. 

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2015.  
godinu. 
8.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 

Grada Đurđevca za 2015. godinu. 
9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 

2015. godinu. 
10.  Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka 

i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
11. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
12. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 

izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 



13. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

14. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog plana 
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2015. godinu i Izvješća o intervencijama za 2015. godinu, s 
prijedlogom Zaključka. 

15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 
16. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu. 
17. Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom. 
18. Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za nositelja 

realizacije investicije Izgradnje Športsko-rekreacijskog centra. 
19. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u 

Prvić Luci. 
20. Donošenje Odluke o uključivanju Grada Đurđevca u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece. 
21. Donošenje Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2015. 

godinu. 
22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2016. 

godinu. 
23. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Đurđevca za period od 2016. do 2019. godine. 
24. Donošenje Programa o izmjeni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020. 
25. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Suha Katalena. 
26. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom 

Zaključka. 
27. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca. 
28. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 

 
Točka 1. 

 
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu 

 i Projekcija za 2017. i 2018. godinu 
  
 
          Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog          
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu. 
 

Dodatno pojašnjenje točke 1. dnevnog reda dao je gradonačelnik Željko Lacković. Naglasio je da 
se rebalansom povećavaju projekcije prihoda u ovoj godini sa planiranih 56.375.000,00 kuna na 
63.305.000,00 kuna. Načelno je riječ o investicijama koje su krenule prošle godine, a koje nisu bile 
realizirane u prošloj godini. Neke investicije su odraz i punjenja proračuna. Povećanje od 2.040.000,00 
kuna odnosi se na reciklažno dvorište, odnosno na udio Fonda i Koprivničko-križevačke županije u cijeloj 
investiciji gdje su plaćanja bila početkom ove godine i gdje se to mora knjižiti u ovoj godini. Sljedeće 
povećanje odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu. Oni se nalaze pred sklapanjem ugovora sa JANAF-
om gdje će im prihodi porasti u iznosu od oko 1.800.000,00 kuna i gdje će se zaposliti 18 ljudi. Za 6 



mjeseci vrijednost ugovora je 1.800.000,00 kuna, a na godinu će se raditi o iznosu od 3.600.000,00 kuna. 
Očekuje se da će Javnoj vatrogasnoj postrojbi ostati iznos od 300.000,00 kuna za podizanje njihovog 
standarda.  

 
 Sljedeće povećanje se tiče stavke komunalne naknade i komunalnog doprinosa gdje je planirano 
6.000.000,00 kuna, a prema sadašnjoj dinamici predviđa se do kraja godine 7.155.000,00 kuna. Riječ je 
naime o ubrzanom punjenju proračuna na osnovu komunalnog doprinosa gdje je Ured za graditeljstvo 
počeo ubrzano rješavati predmete koji se tiču legalizacije. Naplaćivanje komunalne naknade se također 
uspješno izvršava. Što se tiče poreza na dohodak planirano je 7.200.000,00 kuna, a prema trenutačnom 
stanju će se raditi o 7.500.000,00 kuna. Javlja se pozitivan trend gdje je uočeno povećanje gospodarske 
aktivnosti. To je rezultat uvođenja na primjer poreza na dohodak po osnovi kamate koja se dobiva na 
štednju i nekih drugih izvora. 
 
 Što se tiče kružnog toka na križanju Ulice bana Josipa Jelačić i Bjelovarske ulice, Županijska 
uprava za ceste preuzela je investiciju u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna s time da se 100.000,00 
kuna odnosilo na projektiranje, a 900.000,00 kuna je iznos s kojim Grad podiže svoj prihod jer je Grad 
nositelj investicije. Ukupni iznos investicije je 1.500.000,00 kuna s očekivanjem da će u konačnici trošak 
biti i manji. Udio Grada u investiciji iznosi 500.000,00 kuna. 
 
 Gradonačelnik je također istaknuo da se na adaptaciju Obrtničkog doma odnosi iznos od 
230.000,00 kuna, a gdje je Grad nositelj investicije.  

  
Naglasio je da je uočeno konstantno smanjenje rente na 450.000,00 kuna mjesečno, a koja je 

bila planirana na 7.800.000,00 kuna (600.000,00 kuna mjesečno). U svibnju je zabilježen pad na 
360.000,00 kuna. Konstantan pad je uočen i u okolnim općinama, te nije poznat razlog takvog razvoja 
događaja. Predviđa se pad rente sa 7.800.000,00 kuna na 6.800.000,00 kuna, te postoji mogućnost 
smanjivanja i na kraju godine. Cijene nafte i plina variraju, posebice cijena nafte koja je pala sa cijene od 
oko 100 dolara na cijenu od oko 28 dolara. 

 
 Što se tiče ostalih gradskih poreza, planirano je 1.960.000,00 kuna, a koji će se podići za 
450.000,00 kuna. Tu se radi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene objekte gdje se radi o 30% 
prihoda Grada. Korisnici Grada, odnosno ustanove će ukupno podići svoje očekivane prihode za 
775.000,00 kuna s time da se na Javnu vatrogasnu postrojbu odnosi na 708.000,00 kuna (usluge zaštite 
od požara).  
  

Gradonačelnik je naglasio da je došlo do prodaje odmarališta u Prvić Luci i da će se povećati 
prihodi Osnovne škole. S obzirom na to, minimalni standardi u osnovnom školstvu iznose oko 
1.200.000,00 kuna gdje troškove od 280.000,00 kuna država priznaje za investiranje u materijalnu 
imovinu. Dakle radi se o 1.480.000,00 kuna, te se još radi o dodatnom iznosu od 348.000,00 kuna od 
udjela Osnovne škole u odmaralištu u Prvić Luci. Novi plan za Osnovnu školu sada iznosi 2.103.000,00 
kuna (prije je bilo 1.755.000,00 kuna). To je sasvim dovoljno da se pokriju troškovi redovnog poslovanja, 
ali i da se investira u uređenje i obnovu.  

 
 Izvorni prihodi Grada iznose 25.982.000,00 kuna, na proračunske korisnike, bez udjela Grada, 
se odnosi iznos od 13.000.000,00 kuna, na pomoći koje Grad dobiva odnosi se iznos od 13.900.000,00 
kuna. Nadalje radi se o kreditu u iznosu od 6.000.000,00 kuna, o iznosu od 3.600.000,00 kuna od prodaje 
Prvić Luke i udio od prodaje stanova. Ukupno se radi o ukupnom iznosu od oko 63.000.000,00 kuna.  

Gradonačelnik je naglasio želju da prihodi i dalje rastu i da se što više investira. Uočen je rast 
izvornih prihoda. U 2009. godini izvorni prihodi su bili 17.800.000,00 kuna, 2010. godine 16.800.000,00 
kuna, 2011. godine 14.000.000,00 kuna, 2012. godine14.600.000,00 kuna, 2013. godine 16.500.000,00 



kuna, 2014. godine 20.000.000,00 kuna, 2015. godine 22.700.000,00 kuna i sada, 2016. godine, oko 
25.000.000,00 kuna. Kod poreza na dohodak bilježi se pad, a komunalna naknada i komunalni doprinos 
rastu (od prosječnih 2.900.000,00 kuna do sada oko 7.500.000,00 kuna). Dodao je da postoji prihod i 
velik utjecaj poreza na promet nekretnina gdje se radilo o prodaji Nature. Radi se dobrom i pozitivnom 
trendu gledajući iznos i rast izvornih prihoda Grada Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu. 
 
 

 Katarina Kovač javila se za riječ. Naglasila je da nije zadovoljna strukturom rasta izvornih prihoda 
jer pada porez na dohodak, a rastu prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji zapravo 
plaćaju građani, a koji ne rade ili su umirovljenici ili korisnici raznih socijalnih pomoći. Nada se da će se 
taj trend u sljedećem razdoblju promijeniti, odnosno da će biti više prihoda od poreza na dohodak.  
 Gradonačelnik je dodao da porez na dohodak propisuje i razrezuje središnja vlast. Treba se 
nekako kompenzirati gubitak koji u Proračunu nastaje drugačijim obračunom poreza na dohodak. 
Postojale su samo dvije opcije. Prva je bila da se uvede prirez kojim bi se dodatno opteretili zaposleni, a 
druga varijanta je bila punjenje proračuna preko komunalne naknade. Gradonačelnik je mišljenja je da 
druga varijanta manje štetna za građane, te je napomenuo da su oslobođeni plaćanja oni koji imaju prihod 
manji od 1.000,00 kuna po članu kućanstva.  
 Vlado Rep je dodao da je dobra vijest što se rebalansom povećava Proračun. Istaknuo je da mu 
nije jasno kako Grad Đurđevac, ali i okolne općine ne mogu ući u proizvodnju plina i nafte, odnosno u 
iskorištavanje bušotina kako bi se točno znala naknada koja se treba dobiti. Također je dodao da se cijena 
nafte formira prema hrvatskom tržištu koja je viša od one svjetske cijene od prosječnih 28 dolara. Nije mu 
jasna cijela situacija s obračunom cijene. Istaknuo je kako je u Proračunu za 2016. godinu već bio 
uračunat prihod od prodaje Prvića i to u većem iznosu no što je on sada prodan. Zatražio je dodatno 
pojašnjenje te stavke. 
 Gradonačelnik je istaknuo da se ne može točno odrediti o kojoj se cijeni radi, ali je činjenica da je 
sve to povezano (Grad sada dobije tri puta manje sredstava što odgovara i padu cijene nafte). Grad je 
tražio od Ministarstva gospodarstva i Agencije za ugljikovodike podatke, ali oni nisu poslali nikakav 
odgovor. Naša vlast je kriminalno isprepletena sa INA-om. Na kraju ispaštaju mali, odnosno jedinice 
lokalne samouprave koje ne mogu doći do potrebnih podataka i informacija. Istaknuo je da naše područje 
nije dobilo niti lipe od svih milijardi koje je INA za državni proračun ostvarila. Dodao je da dok god se mi 
ponašamo tolerantno nitko nama neće polagati nikakve račune. Unatoč pojačanom korištenju naših 
rezervi mi ostvarujemo duplo manju rentu. Istaknuo je da je predložio da se podnesu kaznene prijave.  
 Što se tiče Osnovne škole, Iva Vuk je istaknula da se iznos od 385.000,00 kuna trebao planirati 
preko korisnika, Osnovne škole. Sukladno odredbama novog zakona udio je sada stavljen na Osnovnu 
školu, a koji je do sada bio na Gradu.  
 Gradonačelnik je dodao da ta stavka nije konkretno utjecala na povećanje Proračuna već samo 
na stavku koja se odnosi na Osnovnu školu. 
 Vlado Rep je upitao zašto nije nešto poduzeto da se sazna cijena koja ide Gradu od prodaje plina 
i nafte. Mišljenja je da se sve može riješiti preko europskih institucija. 
 Gradonačelnik je dodao da ako se izdvoje novčana sredstva da se podaci mogu dobiti preko neke 
domaće Agencije. Istaknuo je da je netransparentnost u crpljenju plina na našem području posljedica 
kriminalnog vođenja naše najvrednije kompanije. Mišljenja je da se načelnici svih općina i on kao 
gradonačelnik trebaju pobuniti protiv načina na koji se iskorištavaju naša prirodna bogatstva i gdje sva 
sredstva odlaze samo u državni proračun. Istaknuo je da projekt uređenja zgrade za djecu s poteškoćama 
nije podržan od strane Ministarstava dok su podržani razni projekti uređenja cesta, mostova i sličnih.  
 

Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno,  sa 12 glasova „za“ donijelo 
                                                    Izmjene i dopune 



                                  Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu 
                                         i Projekcija za 2017. i 2018. godinu 

           
 

Točka 2. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Đurđevca u 2016. godini 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da su o navedenoj točki dnevnog          
reda raspravljali Odbor za proračun i financije i Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog 
vijeća koji su podržali prijedlog Programa. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 2. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
          Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo  

 
PROGRAM 

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  
na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 

Točka 3. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
     

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da su o navedenoj točki dnevnog          
reda raspravljali Odbor za proračun i financije i Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog 
vijeća koji su podržali prijedlog Programa. 

 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 3. dnevnog reda nitko od 

članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

      Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 

 
PROGRAM 

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

 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u            

                                                                         2016. godini 



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

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 4. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

  Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12  glasova „za“ donijelo 
 

PLAN 

o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 

      Točka 5. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u   
                                                                          2016. godini 
 
         Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog          
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Programa. 
           
         Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 5. dnevnog reda nitko od članova 
Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
          Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
 

PROGRAM 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 
 

Točka 6. 
    

Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području   

                                                         Grada Đurđevca u 2016. godini 

 

 

         Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog          
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Programa. 
           
         Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 6. dnevnog reda nitko od članova 
Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
         Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12 glasova „za“ donijelo 
 
 

PROGRAM 
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca u 

2016. godini 
 



Točka 7. 
 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 

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

 
        Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se o ovom pitanju govorilo i na prošlim sjednicama 
Gradskog vijeća, te da ono zapravo predstavlja sažetak onog što se napravilo u 2015. godini. Već su 
predstavljeni podaci o tome što se planiralo napraviti, što je napravljeno i što nije napravljeno. Prikazano 
je kako su se namjenski trošila sredstva sukladno trima kategorijama prihoda. U 2012. godini uočen je 
deficit od 4.200.000,00 kuna koji je u 2013. godini porastao na 4.400.000,00 kuna. Ali u tim godinama se 
trošilo onoliko koliko se i uprihodovalo uz prisutnost navedenog deficita koji je imao korijenje od prošlih 
godina. U 2014. godini je stvoren suficit u Proračunu od 4.095.000,00 kuna, te se na taj način pokrio 
minus od 4.036.000,00 kuna. Tada je suficit bio 591.000,00 kuna. U 2015. godini se zbog plaćanja kredita 
koji se trebao plaćati iz tekućih prihoda i korištenja sredstava ustanova koje čine riznicu bilo u minusu od 
921.000,00 kuna, ali uz preneseni višak od 381.000,00 kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako je Grad 
izvršio preko 3.000.000,00 kuna obveza koje proizlaze iz kredita. Ispunjena je obveza plaćanja značajnog 
dijela katastarske izmjere i projektne dokumentacije, a čije je plaćanje je bilo planirano iz kredita koji nije 
realiziran u prošloj godini. Preneseni manjak u 2016. godinu, kada se uzmu u obzir sve ustanove, je 
189.000,00 kuna.  Katastarska izmjera je ogroman projekt koji Grad košta 4.118.000,00 kuna, a gdje je 
prethodna vlast podmirila 386.000,00 kuna. Naglasio je da je sadašnja vlast dobila obvezu koja nije 
planirana, a za koju se trebalo zadužiti u iznosu od 2.300.000,00 kuna.  Početna cijena kada je preuzet 
projekt je bila 2.000,00 kuna plus PDV (2.500,00 kuna po hektaru od ukupno 5.000 hektara), a nakon 
pregovora podignut je udio županije sa 10% na 15% , te je spuštena cijena sa 2.000,00 kuna na 1.250,00 
kuna plus PDV.  
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 7. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

 Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12 glasova „za“ donijelo 

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 
Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 
 
          Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda 
raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka.  
 
          Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 8. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 



         
         Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12 glasova „za“ donijelo 
                            

           
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Đurđevca za 
2015. godinu 

 
 

Točka 9. 
 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu 

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

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 9. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 12 glasova „za“ donijelo 
 

ODLUKU 
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 
 

Točka 10. 
 

     Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i  
       rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
 
           Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 10. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
          Gradsko vijeće je bez rasprave jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2015. godinu 
Točka 11. 

 
       Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i  

     rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 
 
 



            Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
  
           Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 11. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
          Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo  
 
 
                                                                          ZAKLJUČAK 
                   o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,  
                                primitaka i rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za 2015. godinu 
 

 
 

Točka 12. 
 

Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka   
               Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 
           
 
 
           Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda 
raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
  
           Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 12. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
          Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo  
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2015. godinu 
 
 

Točka 13. 
 
   Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka   
           Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka 
 

 
          Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda 
raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
  
           Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 13. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 
          Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo  
 



 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Osnovne škole Grgura Karlovčana za 2015. godinu 

 
 

 
Točka 14. 

 
         Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog plana     
         Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2015. godinu i Izvješća o intervencijama za 2015.   
                                                      godinu, s prijedlogom Zaključka 
 

 
                Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Zaključka. 
  
               Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 14. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
           
                Gradsko vijeće je nakon rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo  
 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog plana 
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2015. godinu i Izvješća o intervencijama za 2015. 

godinu 
Točka 15. 

 
      Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao prijedlog 
Odluke. 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković naglasio je da ova izmjena Odluke o komunalnoj naknadi zapravo 
ide prema tome da se spriječe anomalije prilikom naplate same komunalne naknade. U odluci je dodan 
novi stavak koji glasi: „Uz pravnu osobu koja obavlja poslovnu djelatnost u iznajmljenom prostoru, 
zajednički se zadužuju i vlasnik i korisnik prostora sukladno namjeni, odnosno djelatnosti koja se u 
prostoru obavlja. Vlasnik i korisnik za obvezu odgovaraju solidarno, a račun za komunalnu naknadu izdaje 
se na vlasnika ili korisnika sukladno njihovom dogovoru“. Također je dodao da je činjenica da u Hrvatskoj 
blokirane tvrtke, s blokiranim računima posluju sasvim normalno na indirektne načine. Dakle svatko onaj 
tko će imati u najmu takvog poduzetnika mora preuzeti na sebe odgovornost plaćanja komunalne 
naknade. Naglasio je da ove izmjene nisu napravljene radi urednih platiša i poduzetnika koji izvršavaju 
svoje obveze, nego upravo radi onih koji i nakon što su blokirani nastavljaju godinama raditi. S druge 
strane dodao je da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva u privilegiranom položaju, ali se ovom 
odlukom stavljaju izvan poslovnih zona jer  je bilo pokušaja da se unutar poslovnih zona daju zemljišta u 
zakup OPG-ovima koji ne moraju plaćati komunalnu naknadu. To je još jedna dorada odluke gdje se želi 
doskočiti izbjegavanju plaćanja komunalne naknade. Javne ustanove gdje je Grad 100% nositelj 



osnivačkih prava ne moraju plaćati komunalnu naknadu. Javne ustanove gdje nije takva situacija dužne 
su plaćati komunalnu naknadu. 

Gradonačelnik je istaknuo da je u prijedlogu izmjene Odluke o komunalnoj naknadi dodan i stavak 
o sufinanciranju asfaltiranja kolnih prilaza. Gradonačelnik je istaknuo da je Grad asfaltirao sve kolne 
prilaze da se ne bi mogla u cijelosti izvesti pješačka staza u Ulici bana Jelačića. Cilj je da se zadovolji 
najbitnije, a to je izgradnja pješačkih staza i sigurnost pješaka. Padom cijena nafte pala je i cijena asfalta 
pa je vlasnicima ponuđeno asfaltiranje po povoljnijim cijenama po kojima je asfaltiranje plaćao i Grad. 
Stoga se vlasnici nekretnina, koji sami financiraju asfaltiranje kolnih prilaza na javnoj površini, prema 
prethodnom odobrenju Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, 
oslobađaju plaćanja komunalne naknade na određeno vremensko razdoblje u visini cijene uređenja 
kolnog prilaza, a sukladno mjesečnoj obvezi. Pozvao je sve vlasnike objekata uz koje će se uređivati 
pješačke staze i koji su u mogućnosti sudjelovati u sufinanciranju asfaltiranja prilaznih puteva, da na ovaj 
način omoguće cjelovitije rješavanje pitanje komunalne opremljenosti grada, a navedeni iznos će im biti 
priznat na ime budućih obveza plaćanja komunalne naknade. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po točki 15. dnevnog reda. 
 
Vesna Topolčić je pohvalila prijedlog sufinanciranja vlasnika u svezi plaćanja komunalne naknade 

te je istaknula da se to trebalo učiniti i prije jer dolazi do toga da tvrtke propadaju, odlaze iz grada i ostaju 
dužne. Što se tiče asfaltiranja prilaznih puteva, upitala je na koji način će se vršiti procjena. 
 Gradonačelnik je odgovorio da je Grad zatražio od dobavljača asfalta informaciju o osobi kojoj se 
ljudi mogu javiti. Svim zainteresiranima prosljeđen je kontakt, te je zatraženo da se ljudima priznaju cijene 
kakave je dobio Grad. Ta cijena je značajno niža od tržišne. Naravno postoji i odredba koja propisuje da 
je potrebno prethodno odobrenje Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne 
djelatnosti. Ne može se dati odobrenje za mjesta gdje Grad planira postavljanje nove komunalne 
infrastrukture kao što je npr. slučaj sa Ulicom bana Jelačića gdje će se postavljati novi cjevovod. Dodao 
je da Zakon propisuje širinu kolnog prilaza čija maksimalna širina iznosi 4,5 metra, te Grad ne smije 
dozvoliti izradu većeg.   
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 
 
  

ODLUKU 
o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 
 

Točka 16. 
 

  Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu 
 

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

reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao prijedlog 
Odluke. 

 
 Gradonačelnik je istaknuo da u užem centru  grada, kada vlasnici nekretnine vrše zahvate na 
uređenju pročelja, krovišta ili izvode radove radi energetske obnove, Grad Đurđevac može snositi 
određeni dio troškova sukladno zahtjevima koji se postave pred investitore u cilju postizanja određenog 
vanjskog izgleda i ujednačavanja objekata. 



Dodao je kako je u Odluku dodan i stavak o sufinanciranju rušenja stambenih objekata upisanih 
u Registar zapuštenih stambenih objekata na području Grada Đurđevca s iznosom od 7.500,00 kuna. 
Sredstva će se odobravati pod uvjetom da vlasnici objekt sruše u roku od 30 dana od izdavanja rješenja 
komunalnog redara, te da urede i ograde gradilište. Odobravanjem ovih sredstava gradonačelnik se nada 
da će se potaknuti ljude na rušenje starih objekata, ograđivanje svoje parcele što je preduvjet i da ona ne 
stvara probleme susjednim nekretninama. Najčešće su to opasne građevine, u kojima najmanje pet 
godina nitko ne živi. Naglasio je da se obveznici koji grade nove građevine na mjestima zapuštenih 
stambenih objekata iz registra zapuštenih stambenih objekata na području Grada Đurđevca u potpunosti 
oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa. 

Između ostaloga, gradonačelnik je istaknuo da je bilo pritužbi na korištenje pesticida kod 
obrađivanja poljoprivrednih površina koje su u neposrednoj blizini kuća, a kojima se tretiraju pšenica i 
kukuruz. Ovom odlukom zabranila bi se sadnja kukuruza, pšenice i drugih kultura koje se tretiraju 
pesticidima na površinama koje se nalaze do 100 metara od kuća. Za kažnjavanje potrebna je prijava 
vlasnika a koja se odnosi na konkretan problem. 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 16. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo  
 

 
ODLUKU 

o dopunama Odluke o komunalnom redu 
  
 

Točka 17. 
 
Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem Zakona o  
                                                      održivom gospodarenju otpadom 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog 
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao prijedlog 
Izvješća. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 17. dnevnog reda. 
 
Katarina Kovač je mišljenja da je veoma značajna politika gospodarenja otpadom, odnosno 

selektiranja otpada i reciklaža. Dodala je da vrlo često na lokaciji do Društvenog doma „Mladen Markač“ 
uočen nered oko samih kontejnera. Uočila je nabacane vreće pokraj kontejnera i neispražnjene 
kontejnere. Dodala je da bi se taj problem na neki način trebao riješiti. Pokraj tih kontejnera, na udaljenosti 
od kojih 3 metra, nalazi se i dječje igralište. Mišljenja je da to nije u redu te da se i to mora promijeniti. 

 
Direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Zdravko Lenardić naglasio je da Komunalne usluge 

ulažu velike napore u rješavanju takvih problema. Otvaranjem reciklažnog dvorišta smanjiti će se potreba 
za odlaganjem otpada u kontejnere. Istaknuo je da je donesen pravilnik i tiskaju se naljepnice koje će se 
staviti na kontejnere, a na kojima će biti identifikacijski brojevi i broj telefona na koji će se građani moći 
javiti. Komunalne usluge prazne kontejnere dva puta mjesečno, te je dodao da oni ne mogu odgovarati 
za neodgovorno ponašanje građana koji bacaju vreće pokraj kontejnera. U planu su razni programi kojima 
će se educirati građani. Naglasio je da je u planu uvođenje odvajanja otpada na kućnom pragu, te bi na 



taj način skoro pa i prestala potreba za kontejnerima. To bi se postiglo i uvođenjem sortirnice i kompostišta 
koje je svakako u planu za budućnost. 

 
Gradonačelnik je dodao da i Grad ulaže velike napore te je bila potrebna zajednička suradnja 

kako bi se realizirao projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. Složio se sa direktorom Lenardićem da treba 
ići prema izgradnji sortirnice i kompostišta. Sa okolnim općinama postignut je sporazum o nabavi mobilnih 
reciklažnih dvorišta koja bi se praznila u Đurđevcu. Na jednake bi se dijelove snosili troškovi rada našeg 
reciklažnog dvorišta (u postupku je potpisivanje sporazuma). 

 
 Zdravko Lenardić je dodao da će doći do promjene zakona u kojem je do sada bilo propisano da 
svaka jedinica lokalne samouprave na svojem području mora imati reciklažno dvorište. U novom zakonu 
toga uvjeta više neće biti nego će se ići u smjeru koji odgovara onome što su Đurđevac i okolne općine 
dogovorile, odnosno da više jedinica lokalne samouprave može koristiti jedno, zajedničko reciklažno 
dvorište.  
 
 Gradonačelnik je dodao da je veoma bitno da Đurđevac postane „zeleni grad“, te se nada i daljnoj 
suradnji sa okolnim općinama. Ogromni bi bili troškovi da svaka jedinica lokalne samouprave ima svoje 
reciklažno dvorište, te je nadodao da je naše rješenje dobro rješenje kojim je iskorišten dobar potencijal. 
 

       Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 
          

      ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
 
 

Točka 18. 
 

           Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari gard d.o.o. Đurđevac za 
nositelja realizacije investicije Izgradnje Športsko-rekreacijskog centra 

 
 

Gradonačelnik Željko Lacković uvodno je obrazložio da će se projekt izgradnje Športsko-
rekreacijskog centra ostvariti ove godine u pretežitom dijelu. Građevinski dio poslova će biti izveden. 
Dodao je da se radi o financijski zahtjevnom projektu. Glavni projekt se još dorađuje radi pojednostavljenja 
izdavanja uporabne dozvole. Uređenje okoliša i komunalno opremanje Grad će financirati iz investicija. 
Samo uređenje igrališta i građevine će se odvijati preko tvrtke Stari grad d.o.o. koja je registrirana za 
bavljenje sportom, rekreacijom i turizmom. Ako se želi postići da ŠRC ima i komercijalni značaj i učinak 
mora postojati tvrtka koja će moći izdati račun. Provođenjem građevinskog dijela investicije, u konačnici 
će biti jeftinije financiranje u početnom dijelu za iznos poreza na dodanu vrijednost koji će se moći odbiti 
kao pretporez, a gdje se to u slučaju Grada ne bi moglo učiniti. Također je dodao da u najavljenim 
mogućnostima sufinanciranja iz Europske Unije ne postoji za javni sektor sportskih i rekreacijskih 
sadržaja. Jedina mogućnost je da se to učini kroz ruralni razvoj, ali samo za mjesta veličine do 5000 
stanovnika. Potencijalna mogućnost apliciranja su turistički projekti i Grad će ovaj projekt voditi kao takav 
i pokušati postići njegovo sufinanciranje. Istaknuo je da će se u realizaciju ići neovisno o navedenom 
sufinanciranju, te smatra da je projekt već dovoljno i dugi niz godina bio odgađan. Građevina, stadion će 
biti napravljen ove godine, a ostatak će se napraviti iduće godine. Već su krenuli radovi, dostavljeni su 
zamjenski kontejneri koji će služiti nogometnom klubu i Školi nogometa, krenulo se sa ispitivanjem 
mogućnosti sabijanja tla na određenim dubinama. Gradonačelnik je naglasio da će se ovaj projekt 
zasigurno realizirati, raspisati će se javna nabava kada se dobije građevinska dozvola, kroz mjesec dana 



se očekuje odabir izvođača radova.  Gradit će se na gradskom zemljištu i sve članice Zajednice sportskih 
udruga će koristiti bez naknade sportske terene na rok od 99 godina.  

              Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 18. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 
 

Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
 

O D L U K U 
              o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije 

investicije Izgradnje Športsko-rekreacijskog centra 
 
 

 

Točka 19. 
 

     Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u 
Prvić Luci 

 

           Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da je dobivena jedna ponuda u iznosu od 3.501.111,00 
kuna. Trenutno se radi na poravnanju međe. Položaj čestice je drugačiji no što je u zemljišnoj knjizi, ali 
nije riječ o različitim površinama. Ponuditelj ima interes da se to riješi čim prije, a Grad da se čim prije 
naplati ono što je ponuđeno. Smatra da svaka kuna koja je investirana u Grad i u nekretnine na području 
grada doprinosi boljitku Đurđevca, a luksuz koji si je priuštila prošla vlast koja je investirala u taj objekt je 
bio jedan loš eksperiment. Naglasio je da se trebamo držati domaćeg područja kada je u pitanju ulaganje 
u nekretnine i infrastrukturu. 
  

Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po točki 19. dnevnog reda. 
 
 Za riječ se javio Vlado Rep koji je istaknuo da su Prvić Luku zapravo prodali gradski vijećnici, a 
ne gradonačelnik. Naglasio je da nikad nije razjašnjeno pitanje sredstava i kredita koji je dignut kako bi 
se izgradio Prvić i utrošak tih sredstava, a koja su utrošena u rekonstrukciju komunalne infrastrukture 
Grada Đurđevca. Također je nadodao da iznos od 3.500.000,00 kuna nije od presudne važnosti za Grad 
Đurđevac, te da se nije trebalo odreći Prvić Luke. Stanovništvo je sve siromašnije i neće si puno ljudi i 
djece moći priuštiti ljetovanje, a kojima bi Grad, u tom slučaju, raznim poticajima omogućio ljetovanje. Žao 
mu je što će Prvić Luka biti prodana, te je istaknuo kako on od početka nije bio za to. Smatra da se radi 
o jako maloj cijeni. 
 
 Gradonačelnik je nadodao da je skver na Ledinama prodan za oko 3.000.000,00 kuna, za oko 
2.000,000,00 kuna je prodana tržnica, za oko 2.000.000,00 kuna je prodana Natura, a gdje dobivena 
sredstva nisu utrošena na nikakve značajne infrastrukturne promjene. Grad je bio doveden u situaciju da 
nije bio kreditno sposoban da kupi zgradu Poljoprivredne zadruge u iznosu od 800.000,00 kuna i 
građevinskog zemljišta u samom centru grada u iznosu od 20.000,00 kuna. Sredstva koja pripadaju 
Osnovnoj školi će ići njoj, dići će se kredit za energetsku obnovu škole, napraviti će se dogradnja, uložiti 
će se sredstva u izgradnju ŠRC-a koji će koristiti svima. Grad je 2006. godine i 2010. godine digao ukupno 
9.500.000,00 kuna kredita. Od prvog kredita iz 2006. godine od iznosa od 6.500.000,00 kuna u Poslovno-
industrijsku zonu je uloženo 135.000,00 kuna dok je ostatak novca uložen u mrtvačnice, ulice i slično. 
Kredit od 3.000.000,00 kuna je dignut 2010. godine gdje je u Poslovnu zonu uloženo 285.000,00 kuna. 
Direktno iz kredita u Prvić Luku je uloženo 515.000,00 kuna, ukupno je investirano 3.500.000,00 kuna, 



3.200.000,00 kuna je direktno plaćeno za građevinske radove koji su procijenjeni prema sudskom 
vještaku na 2.200.000,00 kuna. Gdje je nestalo tih milijun kuna i zašto to nitko ne istražuje? Naglasio je 
da se nema vremena gledati unazad, već se treba gledati na svijetlu budućnost i ŠRC koji će pružiti 
velikom broju djece i roditeljima zadovoljstvo i koji će predstavljati zalog da će se ovdje nešto pozitivno 
događati, te će privući ljude na ostanak u našem gradu.  
 
 Vlado Rep je dodao da tih 3.500.000,00 kuna nije presudno kada se govori o realizaciji projekta 
Izgradnje Športsko – rekreacijskog centra. Također je dodao da su se trebali nekako pronaći novci za 
zgradu Poljoprivredne zadruge bez obzira na iznimno tešku situaciju. 
 
 Gradonačelnik se složio s tim da su se trebala naći financijska sredstva, ali nisu se imala odakle 
dobiti. Grad je na dan 30. lipnja 2013. godine bio zadužen 6.500.000,00 kuna, odnosno 15% od izvornih 
prihoda Grada. Broj dospjelih neplaćenih obaveza, a koje ulaze u izračun kreditne sposobnosti, je daleko 
premašivao 20%. Grad tada, kako je figurativno rekao gradonačelnik, nije mogao dobiti niti 5 lipa. 
Pokušao je sve učiniti, ali nikako se nisu mogla dobiti financijska sredstva. 

 

 

   Gradsko vijeće je nakon rasprave s 10 glasova „za” i 2 glasa „protiv“ (Vlado Rep i Katarina Kovač) 

donijelo  

O D L U K U 
o prihvaćanju ponude i prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci 

 
 
 

Točka 20. 
 
      Donošenje Odluke o uključivanju Grada Đurđevca u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece 

 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 20. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
 

ODLUKU 
o uključivanju Grada Đurđevca u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece 

 
Točka 21. 

 
Donošenje Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2015. godinu 
 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 21. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
 
 



ANALIZU 
stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2015. godinu 

 
 

Točka 22. 
 

  Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2016. godinu 
 

 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 22. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
PLAN 

razvoja sustva civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2016. godinu 
 

Točka 23. 
 

         Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada  
                                               Đurđevca za period od 2016. do 2019. godine 
 

 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 23. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
 

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za period od 2016. 

do 2019. godine 
 

 
 

 Točka 24. 
 
   

      Donošenje Programa o izmjeni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 
Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020. 

 
 

           Dodatno pojašnjenje dao je gradonačelnik Željko Lacković. Rekao je da se izmjene tiču zabrane 
otuđenja, odnosno davanja u zakup i podzakup za razdoblje od 10 godina, a ne 5 godina. Smatra da će 
se na području grada u tih 10 godina napraviti cjeloviti ciklus. Svi koji će u narednih 10 godina htjeti kupiti 
stan će to moći učiniti pod povoljnim uvjetima. Razdoblje od 5 godina remetilo bi između ostaloga i tržište. 
Razdoblje od 10 godina će demotivirati špekulativno kupovanje nekretnina, ali će dati Gradu dovoljno 
vremena da napravi više stambenih jedinica kako bi poduzetnici kroz predviđene mjere na području grada 
mogli kupiti stan po tržišno povoljnim uvjetima. Istaknuo je kako nije dobro da Grad ima prazna gradilišta 
opremljena komunalnom infrastrukturom. Kao mjera osiguranja predviđena je zadužnica u iznosu od 



1.000,00 kuna po kvadratnom metru stana.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 24.  
 

Vlado Rep je zatražio dodatno pojašnjenje mjere osigranja u iznosu od 1.000,00 kuna, a koji 
prema njegovom mišljenju nije mali. 

 
Gradonačelnik je dodao da se radi o zadužnici. Postoje druge stavke koje su uračunate kao što 

je komunalni doprinos, vrijednost zemljišta, opremljenost čestice i sl. Postoji interes tvrtki i ustanova sa 
našeg područja, te je mogućnost prijave i popunjavanja zahtjeva, za nešto što će poboljšati radni radni 
odnos i kvalitetu stanovanja, do 03. lipnja 2016. godine. 
 
 

Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 
 
 

PROGRAM 
o izmjeni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za 

razdoblje 2016. do 2020. 
 

                                       
Točka 25. 

 
 

   Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Suha Katalena 
 

 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 25. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

        
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Suha Katalena 

 
 

                                                                          Točka 26. 
 
 

     Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom 
Zaključka 

 

 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 26. dnevnog reda nitko od 
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ. 

 
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 12 glasova „za“ donijelo 

 
 



ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2016. godinu 

 
 

Točka 27. 
 

  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca 
 

            
Gradonačelnik Željko Lacković je napomenuo da je u najavi mjera ruralnog razvoja gdje će se 

sufinancirati projekti do 1.250.000,00 eura sa 15% učešća Grada. Dodao je da kod bodovanja postoji 
određena terminologija koja se nastoji izmjenama Odluke zadovoljiti. Može se samo jedna cesta po 
jedinici lokalne samouprave prijaviti na natječaj koji će biti raspisan. Istaknuo je da je Grad htio napraviti 
takvu strukturu cesta gdje je sada svaka nerazvrstana cesta dobila svoj naziv. Naravno potrebno je upisati 
sve u katastar i gruntovnicu, te je naglasio da su napravljene izmjere na terenu. Potrebno je imati idejni 
projekt. Gradonačelnik je naglasio da cijeli budžet mjera ruralnog razvoja iznosi 70.000.000,00 eura što 
je jako malo. Dva projekta će ići po jednoj jedinici lokalne samouprave i Grad će nastojati izvući 
maksimum. Potrebno je sastaviti dokumentaciju koja će na kraju postići pozitivan i najpovoljniji rezultat. 
Nerazvrstane ceste sada nisu segmenti cesta, nego sada dobivaju konkretan naziv od točke A do točke 
B sa određenim segmentima koji ulaze u to određenje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 27.  
 

Vlado Rep je zatražio pojašnjenje kategorija unutar tablice nerazvrstanih cesta. 
 
Gradonačelnik je istaknuo kako će idejni projekt odrediti opremljenost i izgled prometnice. Nakon 

idejnog projekta će se izraditi glavni projekt ukoliko se prođe na natječaju. Teren će definirati konfiguraciju 
i širinu asfaltiranja. Tamo gdje postoji mogućnost doći će do proširenja asfalta. U katastru će širina uvijek 
biti veća od same realne širine puta koja je znatno manja i gdje zna dolaziti do zabuna kada vlasnici 
okolnih nekretnina misle da je taj prostor zapravo njihov.  
 

Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno sa 12 glasova „za“  donijelo 
   
     

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca 

 
 

Točka 28. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

    
 Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 28. 

  
 Vlado Rep je postavio pitanje u svezi križa koji se nalazi na križanju Ulice bana Josipa Jelačića i 
Bjelovarske ulice, a gdje se radi kružni tok. Zanimalo ga je zašto se nije razmotrila opcija da se križ postavi 
u sredinu kružnog toka i zašto je, sukladno informacijama koje su stigle do njega, izbetoniran novi križ i 
uklonjen stari križ koji ima svoju povijest i značaj. 
 



 Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio da postoji nadležnost Županijske uprave za ceste i 
oni su ti koji odlučuju što se može, a što ne napraviti. Dodao je da su svećenik i Mjesni odbor bili na 
terenu, tražilo se izmicanje pješačke staze tako da ona zaobiđe taj dio, ali to nije odobreno od strane 
Županijske uprave za ceste i projektanta. Dogovoreno je izmicanje križa, ali je problem taj što je on zidan 
te ga se nije moglo preseliti bez da ga se pritom ne uništi. Napravljen je novi križ uz dogovor i višestruki 
izlazak na teren svećenika i članova Mjesnog odbora. Što se tiče mjesta postavljanja samog križa, 
mišljenja je da će to biti izvanredno mjesto kada se sruši stara kuća koja se nalazi iza križa.  
 
 Vlado Rep je dodao da bi se to negdje moralo objaviti pošto ima dosta upita. Mišljenja je da 
Županijska uprava za ceste ne može toliko utjecati na to pitanje, te je naveo primjer Koprivnice gdje je 
uočio dva križa koja su izmještena u kružni tok. 
 
 Gradonačelnik je dodao da je taj koridor od Županijske uprave za ceste jer se radi o županijskoj 
cesti. 
 
 Vesna Topolčić je dodala da bi se trebale urediti i nerazvrstane ceste prema vinogradima koje su 
u dosta lošem stanju. 
 Katarina Kovač se nadodala da je sada pogotovo nakon oluje jako loše stanje. 
 
 Gradonačelnik Željko Lacković je dodao da se na nekim nerazvrstanim cestama radi, te je 
nadodao da će se u dogovoru sa OPG-ovima učestalije, učinkovitije i jeftinije održavati ceste.  Veliki iznos 
sredstava se izdvaja za uređenje cesta, a gdje svaka kiša praktički vrati stanje na početak. Naglasio je 
da je napravljeno 50-ak kilometara najfrekventnijih puteva za koje će se napraviti i idejni projekt kako bi 
se kroz razne mjere sve opremilo infrastrukturom, asfaltom, strujom i vodom. 
 
 Gradonačelnik je istaknuo da je zatražio od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podatak od 1995. 
godine o kretanju broja nezaposlenih osoba s područja grada. Broj nezaposlenih 1995. godine je bio oko 
590, dok je krajem 2013. godine broj nezaposlenih osoba bio 884. Na današnji dan u evidenciji su 464 
nezaposlene osobe što je jako pohvalno. Mišljenja je da se pozitivna kretanja na području grada mogu 
osjetiti što i prikazuje ovaj podatak. Grad zapošljava preko javnih radova veliki broj ljudi, te Grad ima uvid 
tko zapravo želi posao, a tko ne. Mišljenja je da se posao može naći, te je izrazio želju da uspije projekt 
koji provodi Osatina i preko kojega bi se zaposlio veliki broj ljudi. 
 
 Vlado Rep je upitao posjeduju li se podaci o ukupnom broju stanovnika. 
 
 Gradonačelnik je odgovorio da su podaci dobiveni 2001. godine i 2011. godine i da je grad 
Đurđevac pao sa oko 8 600 000 stanovnika na 8 200 000 stanovnika.  
 
 
          Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 17. 
sjednicu Gradskog vijeća u 18,57 sati. 
  
 
 

 
        Zapisnik sastavila                                                                              Predsjednik 
          Tea Bobovčan                                                                              Gradskog vijeća 
                                        Marijan Ružman  

 


