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Z A P I S N I K  
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 17. lipnja 2015. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-02/12 URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 od 15. 
lipnja 2015. godine.  
 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u 9,00 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. Zoran Jančijev, 
6. Katica Blažok, 
7. Davor Čižmešinkin, 
8. Vesna Topolčić. 
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Vlado Leščan (opravdao), 
2. Dario Golub (opravdao), 
3. Hrvoje Parag (opravdao), 
4. Vlado Rep (opravdao), 
5. Katarina Kovač (opravdala), 
6. Nikola Kopričanec, 
7. Frane Franičević. 

 
 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
 

1. Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Dražen Krčmar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada 

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

djelatnosti, 
5. Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,  
6. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
7. Željko Dragač, novinar „Radio Koprivnice“, 
8. Monika Prijić, novinarka „Podravskog radija“. 

 
Na zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik 

usvojen jednoglasno (8 glasova „za”). 
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta „Izgradnja 
i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u Aglomeraciji Đurđevac“. 

2. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da se Sjednica Gradskog vijeća 
saziva se po hitnom postupku, sukladno članku 53. i članku 59. stavak 3. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca, zbog kratkog roka dobivenog od operativnog tijela Hrvatske vode, za 
dopunu prijave projekta. 
 
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, s 8 glasova „za“. 

 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta 
„Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u Aglomeraciji Đurđevac“. 

 
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio da je sjednica hitno sazvana zbog kratkog roka 

dobivenog od operativnog tijela Hrvatske vode, za dopunu prijave projekta, te se zbog toga koristila 
mogućnost sazivanja hitne sjednice prema Poslovniku. Napomenuo je da se radi o podnošenju prijave 
trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac na projekt u sklopu Operativnog programa “Zaštita okoliša” 
za razdoblje od 2007.-2013., “Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u Aglomeraciji Đurđevac. 
Istaknuo je da su Hrvatske vode dostavile dopis u kojemu navode da uz dostavljenu dokumentaciju nije 
dostavljeno Pismo namjere Gradskog vijeća za podnošenje prijedloga projekta, te su za dostavu nadopune 
dokumentacije postavili kratak rok do 19. lipnja 2015. godine. Dodao je kako je Grad partner u ovom 
projektu, te je predviđeno učešće Grada u iznosu od 15% od ukupne investicije. Napomenuo je kako projekt 
još mora proći administrativnu provjeru, te da je sama prijava za projekt bila iznimno komplicirana zbog 
kratkog roka. Pojasnio je da je riječ o izgradnji glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda u Đurđevcu u 
vrijednosti 7,8 mil. kuna, magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda vodocrpilište Đurđevac- Virje u vrijednosti 
7,8 mil. kuna, tlačno- gravitacijski cjevovod vodocrpilište Đurđevac- vodosprema Čepelovac u vrijednosti 6 
mil. kuna, izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u gradu Đurđevcu u 
vrijednosti 3,9 mil. kuna, izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u naselju 
Budrovac u vrijednosti 2,8 mil. kuna, jedan dio se odnosi na rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ulici 
Grgura Karlovčana sa 298.900,00 kuna, te jedan dio na sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda područja 
„Ciglena“ i „Ledine“ u Đurđevcu sa ispustima u Ivanjski i Stari Turnuški kanal u vrijednosti od 1.969.920,00 
kuna. Vezano na odvodnju oborinskih voda dodao je kako je riječ o odvajanju oborinske odvodnje iz sustava 
kanalizacije. Također je napomenuo da projekt uključuje i trošak nadzora radova (2%), te je sumirao da je 
ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 31.383.880,00 kuna. Napomenuo je da je riječ o značajnom 
iznosu sufinanciranom od strane strukturnog fonda od 85%, a 15% je dužan osigurati Grad. Dodao je kako u 
Proračunu postoje osigurana sredstva s obzirom da je započeta, neovisno o ovom projektu, rekonstrukcija 
vodoopskrbne mreže u ulici Ivana Đuriševića, Vinogradskoj ulici i ulici Bana Jelačića. Istaknuo je kako je 
proveden natječaj za spojni cjevovod do magistrale, odabrani je izvođač i radovi su već krenuli. Vezano na 
magistralni cjevovod s kojim se došlo do „Novog sela“ nadodao je da bi se od te točke mogao napraviti 
magistralni cjevovod do Virja kroz cijeli Đurđevac, ulicom Bana Jelačića, ulicom Ivana Đurševića prema 
Kalinovcu, a taj dio napaja Ferdinandovac i treći cjevovod ide prema vodospremi Čepelovac koji će služiti za 
buduću prodaju vode odnosno opskrbu Bjelovarsko- bilogorske županije. Napomenuo je da nedostaje jedan 
mali dio da dođe do spoja sa Bjelovarsko- bilogorskom županijom, za taj projekt su Bjelovarsko bilogorske 
vode zatražile izdavanje građevinske dozvole, ali je zahtjev odbijen s obzirom da se 4/5 cijelog projekta 
zapravo odvija na području Koprivničko- križevačke županije, a jedan manji dio na području njihove županije. 
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Nadodao je da je kako bi se dobila građevinska dozvola traženo očitovanje Koprivničko- križevačke županije 
vezano uz mogućnost da nositelj investicije budu Komunalije d.o.o. iz Đurđevca. Koprivničko- križevačka 
županija se s time složila i dala pismeno očitovanje. Naglasio je da su traženi uvjeti za projekt zadovoljeni, 
no ne može se znati da li će projekt biti odobren. Također je dodao da nije riječ o davanju prednosti 
projektima s područja Đurđevca, ali je ovaj projekt iznimno važan za tvrtku Komunalije d.o.o. koja je 
opskrbljivač vodom Đurđevca i osam okolnih općina. Ponovio je da je smisao ovog projekta ojačati i 
stabilizirati Komunalije d.o.o. kroz stavljanje u funkciju novih bunara. Naglasio je da svi radovi moraju biti 
gotovi do kraja 2016. godine, a to znači da oni projekti koji se sufinanciraju iz kohezijskih fondova koji se 
odnose na aglomeraciju Đurđevac i aglomeraciju okolnih općina imaju rok izvršenja do 2020. godine, a 
krajnji rok je 2023. godina. Dodao je kako su postojali slični projekti u našoj okolici koji su željeli ući sa 
prijavom preko Komunalija d.o.o., ali nisu imali dovoljan fiskalni kapacitet. Za kraj je ponovio da se radi o 
značajnom projektu sa kratkim rokovima, njime će se Komunalije d.o.o. pozicionirati i naglasio je važnost 
bogatstva koje Đurđevac posjeduje, a to je voda koja će napokon dobiti svoju ekonomsku vrijednost. 

Članica Gradsko vijeća Vesna Topolčić je naglasila da podržava projekt, te je istaknula da voda 
predstavlja budućnost. Dodala je kako joj je drago što u tako velikom projektu sudjeluju Komunalije d.o.o. iz 
Đurđevca. Smatra da će jedan takav projekt utjecati na povećanje zaposlenosti, te da samo povećanje 
zaposlenosti nosi jedan pozitivan predznak i svoju težinu. 

Gradonačelnik Željko Lacković zahvalio se na pruženoj podršci i naglasio da je upravo cilj stvoriti 
poduzetničku klimu na području Đurđevca. Dodao je kako je i tvrtka Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 
prošla na natječaju od 2 mil. kuna kao najpovoljniji ponuditelj za izgradnju već spomenutog spojnog 
magistralnog cjevovoda. Istaknuo je da je za izgradnju vodocrpilišta otvaranje ponuda 17. lipnja, također 
smatra da lokalne tvrtke kao što su Bistra i Komunalne usluge Đurđevac imaju konkurentsku prednost u 
odnosu na druge građevinske tvrtke zato što poznaju teren i imaju ljude s tog područja pa ne moraju 
organizirati smještaj. Dodao je kako je to prilika da naše tvrtke iz građevinskog sektora na poslovima 
vrijednim 30 mil. kuna dobiju dodatnu priliku za tržišnu utakmicu. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 8 glasova „za”, donijelo.  
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta „Izgradnja i 

rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u Aglomeraciji Đurđevac“. 
 

 
Točka 2. 

 
Pitanja članova Gradskog vijeća 

 
 Članicu Gradskog vijeća Vesnu Topolčić zanimalo je kako to da Turistička zajednica nije napravila 
sjednicu Organizacijskog odbora Picokijade. Također je predložila da se u vezi Picokijade napravi sastanak 
sa svim udrugama koje sudjeluju u manifestaciji. 
 Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio kako će prenijeti prijedloge Turističkoj zajednici, te je 
dodao kako su sastanci s udrugama kordinacijski i da su uključene udruge već upoznate s programom. 
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 12. 
sjednicu Gradskog vijeća u 9,23 sati. 
  
 

 
        Zapisnik sastavila                                                                                Predsjednik 
          Tea Bobovčan                                                                             Gradskog vijeća 
                                   Marijan Ružman  

 


