
Z A P I S N I K  
s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 19. prosinca 2016. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/20, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
16-1 od 13. prosinca 2016. godine.  
 Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s 
početkom u 16,30 sati.  

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Marijan Ružman koji je izvijestio sve prisutne da je član Gradskog vijeća 
Nikola Kopričanec dostavio pisanu ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca. Ujedno je Socijaldemokratska partija Hrvatske – Gradska organizacija Đurđevac, 
za zamjenu Nikoli Kopričancu odredila Damira Priliku, neizabranog kandidata s liste.  

Budući da je član Gradskog vijeća Nikola Kopričanec dostavio pisanu ostavku na 
dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca, predsjednica Mandatne komisije Ljiljana 
Manolić podnijela je izvješće u kojem Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće kako je član 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca Nikola Kopričanec (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 
HRVATSKE – GRADSKA ORGANIZACIJA ĐURĐEVAC) podnio ostavku na dužnost člana 
Gradskog vijeća, te da dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona 
o lokalnim izborima, počinje obnašati Damir Prilika. Podnošenjem ostavke prestao je mandat 
članu Gradskog vijeća Nikoli Kopričancu i umjesto njega dužnost člana Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca započeo je obnašati Damir Prilika. Isti je prisegnuo i potpisao tekst prisege. 

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

 
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  
 
1. Maja Hrvatić Padovan, 
2. Marijan Ružman, 
3. Ljiljana Manolić, 
4. Zoran Jančijev, 
5. Dario Golub, 
6. Katica Blažok, 
7. Danijela Jelušić, 
8. Marija Markuš, 
9. Hrvoje Parag, 
10. Robert Bajsar, 
11. Damir Lacković, 
12. Katarina Kovač, 
13. Damir Prilika. 
 
Sjednici nisu nazočni: 
 
1. Vlado Leščan, (opravdao),  
2. Vesna Topolčić, (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. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje 

i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 



5. Danijela Petrović, viši stručni suradnik za riznicu Grada Đurđevca, 
6. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca, 
7. Tea Zobunđija, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca, 
8. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
9. Natalija Hrženjak, novinarka Srce TV, 
10. Adela Zember, novinarka Glasa Podravine, 
11. Andreja Brozović, novinarka RKC-a, 
12. Petra Slavečki, novinarka Radia Kaj, 
13. Tamara Belak, novinarka Podravskog radija, 
14. Željko Picig, novinar Prigorski.hr. 
 
 
Na zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 

zapisnik usvojen jednoglasno, 13 glasova „za“. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je članove Gradskog vijeća da 
je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dodaju nove točke 
dnevnog reda koje glase: 
 

 „Donošenje Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka 
u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.“, 

 „Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama“. 

 
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog vijeća 

elektroničkom poštom. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da se: 

1. „Donošenje Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka 
u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.“, doda kao točka 23., 
i 

2. „Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama“. doda kao točka 24., 

a dosadašnja točka 23. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 25. dnevnog reda. 
 
 Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 13 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog vijeća 
Marijan Ružman predložio 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 Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

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

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

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



Grada Đurđevca u 2016. godini. 
8. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 
2016. godini. 

10. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. 
godinu. 

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu. 
12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca u 2017. godini. 
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Đurđevca u 2017. godini. 
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. 

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

2017. godini. 
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2017. 

godini. 
17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2017. 

godini. 
18. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada 

Đurđevca za 2017. godinu. 
19. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 
20. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca. 
21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnih tijelima Grada Đurđevca. 
22. Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za 

nositelja realizacije projekta Poduzetnički inkubator Đurđevac. 
23. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u 

Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac. 
24. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama. 

25. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
 

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 

kao i točke od 2. do 19. dnevnog reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao 
prijedloge točaka.  

Gradonačelnik Željko Lacković dodatno je objasnio sadržaj predložene točke dnevnog 
reda. Istaknuo je kako se predmetnim izmjenama Proračun smanjuje s 63.842.729,08 kuna na 
59.856.926,12 kuna. Naglasio je kako se smanjenje odnosi na: 

1. Smanjenje rudne rente (s 7.112.000,00 kuna na 4.289.500,00 kuna) – prihodi od rente 
mjesečno padaju za 300.000,00 kuna, 

2. Smanjenje kapitalnih pomoći (za 1.092.000,00 kuna) - odnosi se na sredstva planirana 
za: 

a. pčelarski klaster koji se nije uspio realizirati u ovoj 2016. godini (600.000,00 
kuna),  



b. reciklažno dvorište od strane Koprivničko-križevačke županije (od planiranih 
300.000,00 kuna realizirano 200.000,00 kuna) – preostalih 100.000,00 kuna biti 
će realizirano do kraja siječnja 2017. godine, 

c. projektnu dokumentaciju od strane Koprivničko-križevačke županije (od 
planiranih 150.000,00 kuna realizirano 50.000,00 kuna) 

3. Smanjenje sredstava namijenjenih za pješačku stazu koja vodi prema Područnoj školi 
u Budrovcu (za 143.000,00 kuna) – projekt će se realizirati u sljedećoj godini. 

Istovremeno, istaknuo je kako se povećavanju sredstva s osnova tekućih pomoći, i to za: 
1. Javne radove – povećanje od 830.000,00 kuna (planirano 1.000.000,00 kuna, a 

povučena su sredstva u iznosu 1.830.000,00 kuna,) 
2. Komunalni doprinos – povećanje od 240.000,00 kuna (planirano 700.000,00 kuna, a 

ostvareno 940.000,00 kuna). 
Ukratko je naglasio na što se odnose prihodi Grada sukladno predmetnom rebalansu: 

1. Izvorni prihodi - 20.500.000,00 kuna (od toga najvažniji): 
a. Porez na dohodak  6.100.000,00 kuna, 
b. Rudna renta    3.900.000,00 kuna, 
c. Komunalna naknada  7.000.000,00 kuna. 

Ustanove koje ulaze u riznicu sudjeluju sa 16.000.000,00 kuna (JVP – 7.800.000,00 kuna, 
Osnovna škola – 3.000.000,00 kuna, Dječji vrtić „Maslačak“ – 3.550.000,00 kuna, Gradska 
knjižnica – 700.000,00 kuna i Muzej – 820.000,00 kuna). 
 

2. Pomoći – 7.000.000,00 kuna 
a. Decentralizirana sredstva za rad JVP-a – 3.400.000,00 kuna 
b. Minimalni zakonski standardi za rad Osnovne škole – 1.600.000,00 kuna 
c. Realizirane pomoći koje se odnose na Reciklažno dvorište, i to od: 

                            - Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 1.700.000,00 kuna, 
      - Koprivničko-križevačke županije – 575.000,00 kuna,  
      - Županijske uprave za ceste – oko 900.000,00 kuna. 
Istaknuo je kako se još očekuje 6.000.000,00 kuna od kredita i 3.500.000,00 kuna od prodaje 
nekretnine u Prvić Luci. 

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar) donijelo je 

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

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

 
Točka 2. 

 
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 
 

Prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na  
području Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa 
je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  

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

P R O G R A M  
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. 

 
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 vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, 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 izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  
Grada Đurđevca u 2016. godini. 

 
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M 
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 
     

Točka 5. 
 

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

 
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području 

Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  

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

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

Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 
 

Točka 6. 
    
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Đurđevca u 2016. godini. 
 

Prijedlog Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  



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

P L A N 
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 
 

Točka 7. 
 

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 vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M 
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području  

Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 

 
Točka 8. 

 
Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 

Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
na području Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, 
pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M  
o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade  
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  

na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 

Prijedlog Programa o izmjeni 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 vijeća Marijan Ružman, 
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M  
o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2016. godini. 
 
 



Točka 10. 
 

Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i  
Projekcija za 2018. i 2019. godinu. 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je Proračun Grada Đurđevca za 2017. 
godinu planiran u iznosu 47.789.744,16 kuna uz preneseni višak u iznosu 2.054.000,00 kuna. 
Preneseni višak se odnosi na sredstva od kreditnog zaduženja u iznosu od 2.000.000,00 kuna 
za projekt Osnovne škole koji se nije realizirao i 54.000,00 kuna tekućih pomoći za stručno 
osposobljavanje  koji se prenose iz 2016. godine. Naglasio je kako je neizvjesno koliko će 
iznositi visina poreza na dohodak, budući da na osnovu poreznih reformi Grad Đurđevac od 
2011. godine bilježi pad prihoda s osnove poreza na dohodak (s 11.000.000,00 kuna na 
6.000.000,00 kuna). Napomenuo je kako Grad Đurđevac planira veća sredstva s osnova 
poreza na dohodak na temelju transfera na mjesečnoj razini iz Državnog proračuna, odnosno 
poravnanja prihoda sukladno gubitku prihoda zbog porezne reforme. Ujedno je istaknuo kako 
problem predstavlja i prihod kojeg Grad Đurđevac ostvaruje od rudne rente – planiraju se 
sredstva u iznosu 5.000.000,00 kuna, mada je sukladno dosadašnjoj situaciji realno za 
očekivati 4.000.000,00 kuna. Osvrnuo se na priznavanje prava na onaj dio rente koji su jedinice 
lokalne samouprave gubile zbog smanjene regulirane cijene po kojoj je HEP kupovao plin od 
INA-e, a prema kojoj bi Gradu Đurđevcu pripalo pravo na rentu u visini postotka od tržišne 
cijene. Istaknuo je kako Grad Đurđevac ima pravo potraživati izravnanje cijene i to od strane 
HEP-a, a ne iz Državnog proračuna budući da zbog složenosti obračuna isto Grad Đurđevac 
nije mogao sprovesti kroz Državni proračun. Napomenuo je kako je u Hrvatskom saboru 
pokrenuta inicijativa od strane saborskih zastupnika različitih političkih orijentacija s ciljem 
izjednačavanja rudne rente koju MOL plaća u Mađarskoj i one koju plaća u Hrvatskoj (na 12%), 
a ujedno i da se promijeni omjer prema kojem koliko kome pripada. Osvrnuo se na prihode 
koje Grad Đurđevac ostvaruje s osnova komunalne naknade (7.000.000,00 kuna) i povećane 
prihode s osnova legalizacije objekata. Napomenuo je kako su izvorni prihodi Grada Đurđevca 
planirani u iznosu 25.000.000,00 kuna. Naglasio je kako gradske ustanove imaju planiran 
Proračun u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna, i to: 

 Dječji vrtić „Maslačak“   3.800.000,00 kuna, 

 Gradska knjižnica        570.000,00 kuna, 

 Muzej Grada Đurđevca  1.735.000,00 kuna, 

 JVP Đurđevac   6.200.000,00 kuna, 

 Osnovna škola   3.126.000,00 kuna (udio Grada Đurđevca  
         264.000,00 kuna). 

Napomenuo je kako se u 2017. godini očekuju pomoći u iznosu 11.000.000,00 kuna koje se 
odnose na decentralizirana sredstva za rad JVP-a u iznosu od 3.399.267,00 kuna i za 
minimalne zakonske standarde za Osnovnu školu u iznosu 1.586.366,00 kuna. Istaknuo je 
kako se planiraju kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te izvanproračunskih 
korisnika državnog proračuna za projekte, od kojih su najvažniji: 

 Rekonstrukcija i obnova Dječjeg vrtića „Maslačak“ – 1.000.000,00 kuna, 

 Energetska obnova Osnovne škole – 3.119.000,00 kuna, 

 Osnivanje Pčelarskog klastera – 2.100.000,00 kuna, 

 Adaptacija zgrade Stjepana Radića – 1.493.000,00 kuna. 
Za navedene projekte već je pripremljena kompletna dokumentacija. Istaknuo je kako se 
očekuje i sufinanciranje Koprivničko-križevačke županije u iznosu 1.100.000,00 kuna za 
projekt Aglomeracije. Napomenuo je kako će sredstva biti trošena kroz tri segmenta: 

1. Prema izvorima prihoda 
a. Ured gradonačelnika (porez na dohodak, vlastiti prihodi, javni radovi, …), 
b. Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti – budžet 

od 8.600.000,00 kuna, uz planirane prihode od komunalne naknade u iznosu 
7.000.000,00 kuna, od komunalnog doprinosa u iznosu 1.000.000,00 kuna, te 
od koncesija i ostalih doprinosa u iznosu 2.000.000,00 kuna. Naglasio je kako 



će se 3.700.000,00 kuna odnositi na održavanje dok će se 4.700.000,00 kuna 
odnositi na investicije. Osvrnuo se na značajnije investicije Grada Đurđevca 
(Vinogradska ulica – suradnja s Hrvatskim vodama, Bunarska ulica, uređenje 
ulica). Istaknuo je kako JASPERS, kao tijelo namijenjeno infrastrukturnim 
projektima koji su definirani kao „veliki“ projekti, odlučuje o prihvaćanju projekta, 
te da realizacija projekata uređenja ulica navedenih u Proračunu ovisi o tome 
da li će Grad Đurđevac moći svaki projekt koji će se raditi na području Grada 
Đurđevca i provođenje javne nabave za isti prijaviti zasebno (budući da u 
projektu Aglomeracije sudjeluje Grad Đurđevac s tri okolne općine). Osvrnuo 
se na važnost projekta povezivanja prigradskih naselja Budrovac i Čepelovac 
kanalizacijskom mrežom Đurđevca čime bi se stvorili preduvjeti da se u pojasu 
Županijske uprave za ceste stvori koridor koji bi se kasnije mogao pretvoriti u 
biciklističku stazu.  

c. Upravni odjel za  gospodarstvo, financije i razvojne projekte – vezano uz 
kreditno zaduženje, istaknuo je kako Grad Đurđevac mora imati barem 50% 
slobodne kreditne zaduženosti kako bi se mogao zaduživati za bitne projekte, i 
to: 
  - projekt Istočne obilaznice Grada Đurđevca i servisne ceste u Poslovnoj zoni, 
  - projekt Revitalizacije kulturne baštine, 
  - projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mičetinac – Čepelovac, 
  - projekt Tehnološki park. 

Istaknuo je kako Grad Đurđevac prati natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost  (energetska obnova zgrada, Posjetiteljski centar,..). Napomenuo je kako je 
planiranje realno i u granicama očekivanog. Osvrnuo se na povećanje osnovice za plaće 
zaposlenika Grada Đurđevca i gradskih ustanova i tvrtki. Istaknuo je kako će 2017. godina biti 
zadnja godina za otplatu kredita u Zagrebačkoj banci koji na godišnjoj razini iznosi oko 
600.000,00 kuna, te je naglasio kako otplatom kredita zaduženost Grada Đurđevca pada na 
8% izvornih prihoda. Napomenuo je kako Grad Đurđevac nema niti jedne nepodmirene 
obveze. Istaknuo je kako je većina osoba zaposlenih putem javnih radova zadržalo svoje 
poslove, te je na današnji dan u evidenciju HZZ-a u Đurđevcu prijavljeno svega 411 
nezaposlenih osoba.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag koji je istaknuo kako je oporba prošle godine podržala 
prijedlog Proračuna prvenstveno jer je izgledao perspektivno i ambiciozno. Naglasio je kako je 
predloženi prijedlog Proračuna antipoduzetnički naročito zbog smanjenja poticaja 
poduzetništva. Osvrnuo se na povećanje plaće zaposlenicima, te napomenuo kako ne treba 
postojati bojazan za povećanjem plaće zaposlenicima jer će ih se na taj način stimulirati za još 
boljim radom. Istaknuo je kako se u  predloženom prijedlogu Proračuna ne vide uvjeti za 
stvaranje novih radnih mjesta. Osvrnuo se na plaće zaposlenika u JVP-u Đurđevac, budući da 
je vidljivo da su im plaće za 700.000,00 kuna manje, te ga je zanimalo da li će se u 2017. 
godini plaće zaposlenika u JVP-u smanjiti ili će se smanjiti broj zaposlenih. Naglasio je kako 
neće podržati predloženi prijedlog Proračuna prvenstveno jer ga ne smatra razvojnim već istim 
Grad Đurđevac nazaduje. 

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako prilikom izrade prijedloga Proračuna 
od strane oporbe čiji članovi su i članovi Odbora Gradskog vijeća nije došao niti jedan 
konkretan prijedlog. Osvrnuo se na sve veći broj zainteresiranih mladih za stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu. Vezano uz povećanje 
plaće zaposlenicima, istaknuo je kako umjesto kolektivnog dizanja plaća Grad Đurđevac ima 
sustav nagrađivanja zaposlenika, te da povećanje plaće ne može ovisiti o visini prihoda na 
razini Državnog proračuna već ovisi o prihodima Proračuna Grada Đurđevca. Istaknuo je kako 
se po Zakonu jedino iz poreza na dohodak mogu isplaćivati plaće zaposlenicima, a rashodi 
koji terete prihode poreza na dohodak su: 

 Donacije Dječjem vrtiću „Maslačak“ (2.235.000,00 kuna), 

 Donacije Gradskoj knjižnici (570.000,00 kuna), 

 Donacije Muzeju Grada Đurđevca (695.000,00 kuna), 



 Sredstva za obavljanje redovne djelatnosti JVP-a (110.000,00 kuna), 

 Sredstva za sufinanciranje udruga u kulturi (110.000,00 kuna), 

 Sredstva za sufinanciranje sportskih klubova (800.000,00 kuna), 

 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice (200.000,00 kuna), 

 Pomoći socijalno ugroženim građanima (138.000,00 kuna), 

 Manifestacije (200.000,00 kuna), 

 Sredstva za sufinanciranje udžbenika (235.000,00 kuna), 

 Sufinanciranje kuhinje u Osnovnoj školi. 
Napomenuo je kako je Grad Đurđevac preuzeo i poslove vođenja knjiga i financijskih poslova 
za udruge s područja Grada Đurđevca. Istaknuo je kako je i plan da se Program produženog 
boravka u Osnovnoj školi financira iz stavke poreza na dohodak. 
 Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag napomenuo je kako će osobno dolaziti na sjednice 
Odbora tek onda kad gradonačelnik Željko Lacković počne poštivati članove oporbe. Zatražio 
je da se uz Zaključak Odbora članovima Gradskog vijeća dostavi i zapisnik sa sjednice Odbora, 
te da se zapisnici Odbora objavljuju na službenim internet stranicama Grada Đurđevca. Ujedno 
ga je zanimalo da li su na račun Grada Đurđevca uplaćena financijska sredstva od prodaje 
nekretnine u Prvić Luci. 
 Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako je rok za plaćanje kupoprodajne 
cijene kraj prosinca 2016. godine, a ukoliko sredstva neće biti uplaćena Grad Đurđevac će 
aktivirati jamstvo. Vezano uz zapisnik Odbora, istaknuo je kako su zapisnici koje vode stručne 
službe Grada Đurđevca detaljnije nego na višim instancama. 
 Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač je istaknula kako je oporba prošle godine 
podržala prijedlog Proračuna. Napomenula je kako se radi o proračunu mandata budući da se 
većina projekata „vuče” kroz cijeli mandat neovisno o razlozima. Osvrnula se na nova kreditna 
zaduženja Grada Đurđevca, te je istaknula kako su izvorni prihodi Grada Đurđevca neizvjesni, 
odnosno da porez na dohodak, renta i komunalna naknada mogu biti i veći, ali i manji od 
očekivanog. Napomenula je kako je zabrinjavajuća i situacija da se pomoći iz proračuna 
Županije i Republike Hrvatske konstantno svake godine smanjuju.  
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je članica Gradskog vijeća Katarina 
Kovač dobro primijetila nastalu situaciju. Naglasio je kako sama država izaziva neizvjesnost 
budući da zadire u prihode jedinica lokalne samouprave. Osvrnuo se na dan 31. prosinca 2012. 
godine kada se Grad Đurđevac nalazio u situaciji da je bio zadužen 15% od izvornih prihoda, 
konkretno 6.800.000,00 kuna. Napomenuo je kako će Grad Đurđevac realizacijom projekta biti 
zadužen u iznosu od 15.000.000,00 kuna, odnosno 9% izvornih prihoda. Istaknuo je kako Grad 
Đurđevac, kao jedinica lokalne samouprave, radi na stvaranju preduvjeta za privlačenje 
potencijalnih investitora.  
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je zašto se smanjuju financijska 
sredstva za razvoj poduzetništva i obrtništva, a istovremeno se povećavaju za sport i kulturu. 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se prema Programu Zajednice 
sportskih udruga grada Đurđevca ulaže 800.000,00 kuna. Napomenuo je kako je po prvi puta 
uvedeno poticanje malih poduzetnika i OPG-ova, te smo upoznati s trenutnom situacijom na 
našem području. Naglasio je kako se programi i kreiraju prema interesima i zahtjevima 
poduzetnika (primjerice, pčelarski klaster, brendiranje naših poljoprivrednih proizvoda). 
Istaknuo je kako Grad Đurđevac nije zapostavio poduzetništvo već se prilagođava interesima 
podnositelja zahtjeva.     
 Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je zašto su plaće zaposlenika u JVP-u 
u 2017. godini smanjene za 700.000,00 kuna u odnosu na 2016. godinu. 

Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako se ne radi o smanjenju plaća 
zaposlenima u JVP-u već se razlog smanjenja odražava u činjenici da u proračun JVP-a nije 
stavljen ugovor JVP-a i JANAF-a (osiguranje na Žitnjaku – posao radi 18 ljudi) budući da im 
dosadašnji ugovor istječe u siječnju 2017. godine. Ukoliko JVP ponovno dobije navedeni 
posao, tada će im se sredstva povećati za 3.600.000,00 kuna godišnje. Ujedno je napomenuo 
kako su za JVP kupljena nova vozila i oprema prvenstveno radi obavljanja poslova osiguranja 
kao dodatni prihod u poslovanju.  



 Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar) i 2 glasa „suzdržan“ (Damir Lacković i Damir Prilika), donijelo 
je 

P R O R A Č UN 
Grada Đurđevca za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu. 

 
 

Točka 11. 
 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca 
 za 2017. godinu. 

 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu, članovi 

Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, 
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar), donijelo je 
 

O D L U K U  
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu. 

 
 

Točka 12. 
 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  
Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Grada Đurđevca 

u 2017. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar), donijelo je 

 
P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture na području  
Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 

Točka 13. 
 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području 

Grada Đurđevca u 2017. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  

Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar), donijelo je 

 
P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 



Točka 14. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području  
Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na  području Grada Đurđevca u 2017. 

godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća 
Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Katarina Kovač koja je zatražila da se u navedenom Programu 
u točki VIII. Podtočki 3. doda Udruga „Peski Art” Đurđevac. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar), donijelo je 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 
 
 

Točka 15. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području  
Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na  području Grada Đurđevca u 

2017. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

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

P R O G R A M 
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 

Točka 16. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području  
Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se predmetnim Programom plaća 
najam sportske dvorane Strukovne škole u iznosu 100.000,00 kuna godišnje, te kako je Grad 
Đurđevac uputio zahtjev da članicama Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca ne bi 
trebalo naplaćivati naknadu za korištenje dvorane. Napomenuo je kako od obilježavanja 
Europskog dana kretanja članice Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca nemaju pristup 
dvorani, već svoje treninge održavaju u sportskoj dvorani Osnovne škole, a samo službene 
utakmice odigravaju u sportskoj dvorani Strukovne škole. Istaknuo je kako se u Križevcima do 
prije dva tjedna nije plaćala naknada za korištenje sportske dvorane. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag kojeg je zanimalo da li i Osnovna škola naplaćuje 
korištenje sportske dvorane članicama Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. 
 Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako Grad Đurđevac ima Sporazum s 
Osnovnom školom, te da je korištenje sportske dvorane Osnovne škole prihod Zajednice 
sportskih udruga grada Đurđevca. Naglasio je kako Grad Đurđevac ne naplaćuje korištenje 
sportske dvorane Osnovne škole. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar), donijelo je 

 



P R O G R A M 
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 

Točka 17. 
 

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  
Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako Grad Đurđevac kroz Klub „Mariška“ 
osigurava sredstva za rad dva djelatnika koji pružaju pomoć starijim osobama s područja 
Grada Đurđevca. Napomenuo je kako je Grad Đurđevac sukladno Programu s HZZ-om 
zaposlio 9 gerontodomaćica, na razdoblje 6+3 mjeseca, koje su bile na usluzi svim starijim 
sugrađanima kojima je bila potrebna takva vrsta pomoći. Radi se o jednom kvalitetnom 
programu koji bi se trebao sufinancirati iz Županijskog proračuna. Osvrnuo se na problematiku 
neraspoređivanja ravnomjernih sredstava u Županiji (primjerice Tim 2 Hitne  pomoći koji je 
potreban Đurđevcu). 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman otvorio raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Katarina Kovač koja se osvrnula na projekt Doma za starije i 
nemoćne osobe koji nije realiziran na području Grada Đurđevca. Ujedno je naglasila kako bi 
gradonačelnik, kao saborski zastupnik, trebao potaknuti izmjenu nadležnog Zakona budući da 
je na razini cijele države zastupljena diskriminacija starijih osoba. 
 Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako su umirovljenici s područja Grada 
Đurđevca imali dobar prijedlog kako riješiti problematiku u svezi Doma za starije, a odnosio se 
da Dom u Đurđevcu bude depadansa Kluba „Mariška“ iz Koprivnice. Složio se da je potrebno 
izmjeniti zakonske odredbe. Osvrnuo se na mrežu udomiteljskih domova koja nikad nije 
proširena. Napomenuo je kako je potrebno donijeti novi Pravilnik o mreži udomiteljskih domova 
i imovinskom cenzusu. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ 
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar), donijelo je 
 

P L A N 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
 

Točka 18. 
 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području  
Grada Đurđevca za 2017. godinu. 

 
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada 

Đurđevca za 2017. godinu, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa “suzdržan“ (Hrvoje Parag 
i Robert Bajsar), donijelo je 
 

P R O G R A M  
utroška sredstava šumskog doprinosa na području  

Grada Đurđevca za 2017. godinu. 
 
 
 
 
 
 



Točka 19. 
 

Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako je jedinica lokalne samouprave na 

čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi korisnik 30% naknade koja se plaća za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, dok je preostalih 50% prihod Republike 
Hrvatske i 20% prihod proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju. Naglasio je kako je 
problematično to da unatoč pojačanom rješavanju predmeta je otprilike 7.800 predmeta 
izuzeto iz djelokruga rada upravnog tijela Koprivničko-križevačke županije i prebačeno u 
Zagreb što rezultira stvaranjem većih troškova. Istaknuo je kako riješenost predmeta iznosi 
svega 41%, što je relativno malo, a to sve utječe na  sredstva koja se slijevaju u Proračun 
Grada Đurđevca. Napomenuo je kako se Grad Đurđevac odrekao 50% komunalnog doprinosa 
prilikom legalizacije objekata u korist građana. Naglasio je kako grad Đurđevac želi biti 
administrativno središte, te je podsjetio članove Gradskog vijeća kako je jednoglasnom 
odlukom Gradskog vijeća zatraženo od Županije preuzimanje poslova  đurđevačke ispostave 
Odjela za prostorno uređenje i gradnju koji su nadležni za rješavanje predmeta legalizacije 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 

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

P R O G R A M 
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017. godini. 
 
 

Točka 20. 
 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela 
Grada Đurđevca. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako se predmetnom Odlukom uvodi 

novo radno mjesto – unutarnji revizor s ciljem da provodi unutarnju reviziju Grada Đurđevca, 
proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Đurđevca. Istaknuo je kako je 
intencija da unutarnji revizor daje objektivno stručno mišljenje vezano uz poboljšavanje 
poslovanja Grada Đurđevca, ustanova i trgovačkih društava u svrhu postizanja veće 
učinkovitosti i djelotvornosti, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonom, 
priprema planove unutarnje revizije.  

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

O D L U K U 
o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 21. 
 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnih tijelima Grada Đurđevca. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako se predmetnom Odlukom želi 

izjednačiti koeficijente zaposlenika u Gradskoj upravi, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu 
Grada Đurđevca.  

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



O D L U K U 
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

u upravnih tijelima Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 22. 
 

Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za 
nositelja realizacije projekta Poduzetnički inkubator Đurđevac. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako se radi o projektu poslovne 

infrastrukture, odnosno projektu Poduzetnički inkubator. Predmetnom Odlukom želi se 
uskladiti s natječajem na način da se tvrtka Stari grad d.o.o. Đuđevac odredi kao nositelj 
realizacije projekta. Naglasio je kako će Grad Đurđevac s tvrtkom Stari grad d.o.o. Đurđevac 
zaključiti ugovor o pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Đurđevca, koje je 
obuhvaćeno glavnim projektom za izradnju Poduzetničkog inkubatora Đurđevac. Istaknuo je 
kako će se ugovor o osnivanju prava građenja sklopiti na rok od 25 godina  bez naknade, za 
cijelo vrijeme trajanja prava građenja. Napomenuo je kako se intenzivno radi na rješavanju 
odnosa s državnim službama koje djeluju na području Grada (preseljenje Policijske postaje 
Đurđevac, korištenje zgrade Općinskog suda u Đurđevcu za postupak izlaganja katastarske 
izmjere). Istaknuo je kako je intencija donošenje  zakona kojim bi se između jedinica lokalne 
samouprave i državnih službi izradili sporazumi oko korištenja svih nekretnina na području 
jedinica lokalne samouprave – gradovi Đurđevac i Novska će biti prva dva grada koja će ući u 
taj projekt. 

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

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

projekta Poduzetnički inkubator Đurđevac. 
 
 

Točka 23. 
 

Donošenje Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u 
Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako se predmetnom Odlukom želi 

organizirati boravak djece u školi, nakon redovite obvezne nastave i školskih aktivnosti uz 
osiguranje dva obroka. Istaknuo je kako će se produženi boravak organizirati po razrednim 
odjelima s najmanje 14 učenika, dok je zasada prijavljeno 8-ero djece. Naglasio je kako će 
cijena produženog boravka iznositi: 

 500,00 kuna za roditelja-korisnika usluge za jedno dijete, 

 400,00 kuna po djetetu ako produženi boravak polazi dvoje djece iz iste obitelji, 

 300,00 kuna po djetetu ako produženi boravak polazi troje ili više djece iz iste obitelji. 
 

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

O D L U K U 
o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi 

Grgura Karlovčana Đurđevac. 
 
 
 
 
 



Točka 24.  
 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole  
njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu  

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 
 

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se predmetnom Odlukom uređuju uvjeti 
i način držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu 
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 
Napomenuo je kako Grad Đurđevac surađuje s Udrugom Roma s ciljem sprječavanja dolazaka 
pasa iz naselja Stiska u sami centar Grada. 

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

O D L U K U 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, 

uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja 
 s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

 
 

Točka 25. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

Budući da nije bilo pitanja članova, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman 
zaključio je 23. sjednicu Gradskog vijeća u 18,10 sati. 
 
 
 
 
         Zapisnik sastavila                                                                                 Predsjednik 
  Katarina Bartolić Globan              Gradskog vijeća 
                                                 Marijan Ružman
  

 
 


