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ZAPISNIK
s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 16. rujna 2015. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-02/13 URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-2 od
10. rujna 2015. 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. Zoran Jančijev,
6. Katica Blažok,
7. Dario Golub,
8. Davor Čižmešinkin,
9. Vlado Rep,
10. Vesna Topolčić,
11. Frane Franičević,
12. Vlado Leščan,
13. Hrvoje Parag,
14. Katarina Kovač.
Sjednici nisu nazočni:
1. Nikola Kopričanec, (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca,
Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
Iva Markač, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte Grada Đurđevca,
Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti,
Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
Antonija Mandić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
Martina Bunta, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
Mladen Jakupčić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. i Komunalija- Plin d.o.o.,
Zdravko Lenarić, direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.,
Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
Josip Patačko, polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Gradu Đurđevcu,
Dinko Borozan, „Podravski list“,
Đuro Grčić, „Podravski list“,
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16. Petra Slavečki, Radio Kaj,
17. Danijel Pobi, RKC,
18. Tamara Belak, Podravski radio.
Na zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik
usvojen jednoglasno (14 glasova „za”).
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 točkama:
1. „Donošenje Odluke o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesna industrija Natura d.o.o. Đurđevac.
2. Donošenje Odluke o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Nova Natura d.o.o. Đurđevac.
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.“
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog vijeća na stol
prije početka sjednice Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da predložene točke postanu točke
18., 19. i 20. dnevnoga reda, a dosadašnja točke od 18. do 32. postanu točke od 21. do 35.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
Godine, s prijedlogom Zaključka.
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s prijedlogom
Zaključka.
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s prijedlogom
Zaključka.
5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s
prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
s prijedlogom Zaključka.
8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i
2017. godinu.
9. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2015. godini.
10. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2015. godini.
11. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u
2015. godini.

3

12. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2015. godini.
13. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca
u 2015. godini.
14. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu.
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu.
16. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
17. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske banke za obnovu i
razvitak (HBOR), Strossmayerov trg 9, Zagreb.
18. Donošenje Odluke o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesna industrija Natura d.o.o. Đurđevac.
19. Donošenje Odluke o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Nova Natura d.o.o. Đurđevac.
20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.
21. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
22. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
23. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu,
s prijedlogom Zaključka
24. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2014. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada
Đurđevca.
26. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
27. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
28. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne škole.
29. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
30. Donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe
općih i drugih akata Grada Đurđevca.
31. Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada
Đurđevca.
32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut o dopuni Statuta Muzeja Grada Đurđevca.
33. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis Ugovora
o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 2015. godini za program zaštite
kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac.
34. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada
Đurđevca.
35. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag tražio je da se točke 16., 17., 18., 19. i 20. maknu s
dnevnog reda zbog nepotpunih materijala. Dodao je kako za komunalne tvrtke nisu podnesena izvješća
s Nadzornog odbora, te ga je zanimalo da li su oni uopće održani. Naglasio je kako bi bilo dobro da su i
ta izvješća uvrštena u materijale za sjednicu. Kod točke 16. i 17. koje se odnose na kreditna zaduženja
smatrao je da nisu dovoljno dobro razrađene i da nije precizno objašnjeno na što će se sredstva utrošiti.
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao kako je jasno na što će se sredstva utrošiti, sredstva su
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namjenska, zna se kod koga će se zadužiti i po kojoj kamatnoj stopi. Dodao je kako se Gradskom vijeću
daju na uvid izvješća o poslovanju komunalnih tvrtki, a te tvrtke imaju svoje zasebne skupštine koje
usvajaju dokumente. Izvješća se podnose Gradskom vijeću na znanje. Obrazložio je da će se kroz točke
dnevnog reda moći postavljati pitanja i da će se sve nejasnoće razjasniti, te je rekao kako se ostaje kod
prijedloga Dnevnog reda.
Predloženi dnevni red usvojen je većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „protiv“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a).
Točka 1.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. godine.
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je da Grad Đurđevac u prvom polugodištu 2015. uredno
poslovao i redovno podmirivao svoje obveze. Također je dodao da stanje računa u riznici na dan 16.
rujna iznosi 1.839.518,30 kuna. Naglasio je da su sve gradske ustanove unutar riznice i to: Javna
vatrogasna postaja, Osnovna škola „Grgura Karlovčana“ Đurđevac, Muzej Grada Đurđevca, Dječji
vrtić „Maslačak“ Đurđevac i Gradska knjižnica Đurđevac. Naglasio je da najznačajniji iznos
spomenutih sredstava pripada Javnoj vatrogasnoj postrojbi i to u iznosu 1.359.000,00 kuna, 28.000,00
kuna pripada Muzeju Grada Đurđevca, 78.000,00 kuna pripada Dječjem vrtiću „Maslačak“, 34.000,00
kuna pripada Gradskoj knjižnici, 397.000,00 kuna pripada Osnovnoj školi „Grgura Karlovčana“,
Đurđevac, a sam Grad Đurđevac je u blagoj negativi od 179.000,00 kuna. Dodao je kako to nije
stvarna negativa jer se na računu nalaze sredstva namijenjena za program javnih radova, te ona nisu
iskazana na računu. Ponovio je da Grad uredno posluje te nema neplaćenih računa osim jednog koji
se odnosi na širokopojasni internet odnosno na izgradnju projektne dokumentacije za širokopojasni
internet na iznos od 116.000,00 kuna bez PDV-a. Istaknuo je kako se ta sredstva ne odnose samo na
Grad Đurđevac već i na okolne općine, Grad je samo nositelj projekta izrade projektne dokumentacije.
Dodao je i kako se očekivalo da će ministarstvo raspisati natječaj, ali natječaj još nije raspisan. Dodao
je i da ta sredstva nisu planirana u Proračunu jer se očekuje da će biti u cijelosti financirana od strane
ministarstva. Rekao je da će Grad Đurđevac i okolne općine podnijeti zahtjev da se u rebalansu
županijskog proračuna osiguraju ta sredstva, a ukupna vrijednost investicije iznosi 194.000,00 kuna
bez PDV-a. Naglasio je da ukoliko spomenuta sredstva neće biti osigurana u županijskom proračunu
Grad će platiti svoj dio, a riječ je o omjeru broja objekata koji će biti pokriveni budućom mrežom
(otprilike 30%).
Nastavio je obrazlagati Proračun po izvorima prihoda u tri razdjeljka. Osvrnuo se na Ured
gradonačelnika koji je imao plan prihoda u iznosu 9.265.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci ostvareno
je 4.477.000,00 kuna odnosno 48,32%. Dodao je i kako se očekuje povećan prihod od poreza na
dohodak u odnosu na dosada planirano za 452.000,00 kuna, a u ostalim općim prihodima to je
dodatak od 468.000,00 kuna. Naglasio je da su u ostalom dijelu sve stavke otprilike ostale iste s time
da je došlo do određenih preslagivanja unutar stavaka, ali zaključno do 30. lipnja 2015. godine sve
ono što je bilo planirano iz općih prihoda Grada je podmireno i ostvaren je višak od 232.000,00 kuna.
Dodao je kako taj iznos na dan 14. rujna iznosi 760.000,00 kuna.
Osvrnuo se na rad Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, gdje
su također određena povećanja. Dodao je kako će se povećati komunalna naknada za 890.000,00
kuna odnosno očekivani prihod na razini godine sa 4,6 mil. kuna na 5,5 mil. kuna.
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Naglasio je kako je smanjena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata sa planiranih
360.000,00 kuna s obzirom na realiziranih 98.000,00 kuna, te se novim planom smanjuje planirana
naknada za 80.000,00 kuna. Dodao je kako je to posljedica neučinkovitosti Ureda Koprivničkokriževačke županije za izdavanje građevinskih dozvola koji provodi i postupke legalizacije. Također je
dodao kako se taj usporeni ritam loše reflektira na Proračun jer se ne može izračunati komunalni
doprinos koji je realiziran od planiranih 300.000,00 kuna samo 14.357,00 kuna. Konstatirao je kako je
komunalni doprinos prihod koji je očekivan od postupka legalizacije i koji je izostao zbog neažurnog
rada ureda. Dodao je kako je u spomenutom uredu došlo do nekih promjena te se nada da će to
pozitivno djelovati na poboljšanje učinkovitosti rada.
Nabrojio je rashode koji su raspoređeni na projekte i redovito održavanje komunalne infrastrukture:
mrtvačnica Mičetinac 207.000,00 kuna, Ulica Ivana Đuriševića 70.000,00 kuna, rekonstrukcija
Vinogradske ulice 780.000,00 kuna, prostor Gradske knjižnice Đurđevac 186.000,00 kuna, odvodnja
atmosferskih voda 296.000,00 kuna, održavanje javnih površina 216.000,00 kuna, održavanje
nerazvrstanih cesta 301.000,00 kuna, čišćenje i košnja javnih površina 467.000,00 kuna (bez srpnja i
kolovoza) te troškovi javne rasvjete u iznosu 234.000,00 kuna. Također je dodao da je isplaćena
naknada vlasnicima koji žive u zoni odlagališta „Peski“ za cijelo preostalo razdoblje u prvih šest
mjeseci ove godine u iznosu 480.000,00 kuna, čime se je izbjeglo plaćanje budućih kamata u iznosu
99.900,00 kuna za 24 prijevremene otplate i 80.000 kuna na glavnici što je ukupna ušteda 180.000,00
kuna. Naglasio je kako su te prijevremene isplate u ukupnom iznosu od 519.440,00 kuna financirane
iz komunalnog sektora i na taj način je smanjena obveza za naredno razdoblje godišnje u iznosu
204.000,00 kuna.
Gradonačelnik je naveo značajnije investicije u Gradu Đurđevcu kao što su projektiranje kružnih
tokova, uređenje Gradske uprave, radovi na vodoopskrbnoj mreži Budrovac, omogućen je priključak
na kanalizacijsku mrežu oko 300 metara u Međašnoj ulici u vrijednosti 204.000,00 kuna. Dodao je
kako je u prvih šest mjeseci ovaj odjel poslovao negativno sa 115.000,00 kuna što nije puno s obzirom
na prijevremene isplate naknade vlasnicima koji žive u zoni odlagališta „Peski“. Istaknuo je da je
trenutno stanje ovog odjela – 197.991.000,00 kuna, očekuje se naplata komunalne naknade u iznosu
500.000,00 kuna te je dodao kako je poslovanje Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti uravnoteženo.
Naglasio je da je kod Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada
Đurđevca najveća razlika između planiranog i ostvarenog. Objasnio je da svi projekti koji su iskazani
kroz kapitalne i dijelom kroz tekuće pomoći će biti realizirani do kraja godine i zbog toga je tu
nesrazmjer. Dodao je da je od planiranih 22 mil. kuna ostvareno 3,5 mil. kuna, a na dan 16. rujna
realizacija je 6,5 mil. kuna. Naglasio je da tu spadaju svi kapitalni projekti koji se tek trebaju realizirati
te će se nakon realizacije tražiti sredstva iz ministarstva i županije. Naglasio je da će se do kraja
godine značajan broj projekata završiti sve do građevinske dozvole te će se povlačiti sredstva. Kao
važan projekt je naglasio energetsku obnovu osnovne škole čija vrijednost investicije iznosi od 6,5 mil.
kuna, a 70% odnosno 4,5 mil. kuna će sufinancirati Ministarstvo graditeljstva, za Dječji vrtić
„Maslačak“ je odobreno 450.000,00 kuna, 100.000,00 kuna je za uređenje naselja Stiska – za
postupak legalizacije do kraja. Dodao je kako je Tehnološki park povučen i smanjena je stavka ovim
rebalansom jer se odustalo da on bude u Javnoj vatrogasnoj postrojbi nakon što je projekt izbačen na
kraju godine zbog deficita na nivou države. Istaknuo je kako je određena nova lokacija i sada će se
ulagati u projektnu dokumentaciju. Naglasio je kako su ovim rebalansom predviđene promjene u
opremanju komunalnom infrastrukturom u zoni A i B 500.000,00 kuna, a 324.000,00 kuna dobit će se
za katastarsku izmjeru jedan dio kapitalnih pomoći se očekuje od županije. Također je istaknuo
Reciklažno dvorište kao značajan projekt gdje je odobreno sufinanciranje u iznosu 1.740.000,00 kuna
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od strane Fonda, 220.000 kuna osigurano je iz Proračuna Grada, a preostalih 220.000,00 kuna tražit
će se iz kapitalnih pomoći županije.
Gradonačelnik je dodao kako se radi na nizu projekata i aktivnosti koji su u realizaciji za koje se
tek trebaju pripremiti sredstva za financiranje, a radi će se na projektima koji će uključuju mogućnost
sufinanciranja. Dodao je da se radi na izradi projektne dokumentacije za arheološka istraživanja i
izradu glavnog projekta na revitalizaciji utvrde Stari grad kako bi se moglo prijaviti na najavljeni
natječaj za revitalizaciju kulturne baštine sa prihvatljivim projektima do 5 mil. eura. Dodao je kako
dokumentacija mora biti spremna do objave natječaja i istaknuo je kako su već obavljene neke
predradnje kako što je otkup i rušenje kuće kod bedema. Rekao je kako se sada provode arheološka
istraživanja i nakon toga da će se izraditi glavni projekt kako bi se zadovoljili uvjeti za financiranje iz
strukturnih fondova. Nadalje je dodao, kako je otvoren natječaj za 2 mil. kuna sredstava od
Ministarstva turizma gdje je prijavljen Posjetiteljski centar, a ukupni trošak planira se u iznosu 2.5 mil.
kuna. Istaknuo je da se na području poslovnih zona A i B radi na projektiranju i ishođenju građevinskih
dozvola za oteretnu cestu na kojoj je postojao problem nesređenih imovinsko- pravnih odnosa. Dodao
je da kako bi zona zaživjela mora imati servisnu cestu odnosno barem građevinsku dozvolu za istu.
Naglasio je da se također priprema dokumentacija za prometna rješenja, a za kružni tok na Novom
Selu ona je izrađena na trošak Grada i Županijska uprava za ceste (u daljnjem tekstu: ŽUC) će
realizirati kružni tok do kraja godine. Dodao je da ŽUC sufinancira projektnu dokumentaciju za izradu
duplog kružnog toka na Ledinama, gdje se pokušava uspostaviti suradnja sa INA-om. Rekao je kako
Hrvatske ceste čekaju da se izradi na Radničkoj cesti i D2 idejni projekt tj. da se ishodi lokacijska
dozvola za kružni tok na tom dijelu. Dodao je kako građevinsku dozvolu trebaju napraviti Hrvatske
ceste nakon što Grad prikupi svu potrebnu dokumentaciju. Hrvatske ceste će financirati i izraditi
projektnu dokumentaciju za spoj dviju servisnih cesta koje se moraju projektirati u zoni B jer niti jedno
zemljište u zoni B ne može dobiti priključak na obilaznicu nego tamo mora biti projektiran kružni tok.
Dodao je da Grad financira oko 150.000,00 kuna ishođenje građevinske dozvole za servisnu cestu u
zoni B.
Naglasio je da se u suradnji s HŽ Infrastrukturom radi na izradi projekta sređivanja pružnog
prijelaza - pješačkog i kolničkog u Vinogradskoj ulici, proveden je natječaj i čeka se potpisivanje
sporazuma s HŽ Infrastrukturom.
Spomenuo je da je prijavljen projekt aglomeracija Đurđevac s magistralnim cjevovodom prema
Virju, Ferdinandovcu, Čepelovcu, kao i za četiri ulice u Đurđevcu (Vinogradska, Bana Jelačića, Ulica
Ivana Đuriševića, Grgura Karlovčana i Petra Preradovića). Dodao je kako vrijednost projekta iznosi 26
mil. kuna, a sufinancirati će se iz strukturnih fondova od čega 15% čini udio Grada, a predstavlja
uređenje četiriju spomenutih ulica i Budrovca. Istaknuo je kako su prihvatljiv trošak: sve građevinske
dozvole i radovi izvršeni od 1.1.2015. Naglasio je kako je to prilika da se i urede pješačke površine
gdje prolazi cjevovod.
Dodao je da se izvode radovi na izradi spojnog cjevovoda gdje se očekuje financiranje iz
kohezijskih fondova. Naglasio je da se radi na stvaranju preduvjeta za spoj opskrbe naših bunara s
Bjelovarsko- bilogorske županijom. Istaknuo je da je izabran izvođač i trenutno se provode radovi na
izgradnji vodocrpilišta sa sufinanciranjem od 80% od Hrvatskih voda od ukupne investicije u iznosu 9
mil. kuna. Dodao je kako je u najavi donošenje novog Zakona o vodama koji predviđa jednog
distributera na području dvije županije.
Istaknuo je da su provođenjem objedinjenih postupaka javne nabave ostvarene znatne uštede
u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, koja je utvrđivana detaljnom analizom tržišta.
Istaknuo je da projekti za izradu energetskih certifikata i energetske obnove obuhvaćaju izradu
dokumentacije za sve gradske ustanove, područne škole, vatrogasne i društvene domove. Projekt
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energetske obnove osnovne škole vrijedan je 6,5 mil. kuna koji će u cijelosti promijeniti izgled zgrade.
Dodao je da su se na poticaj Grada unutar škole uvele značajne promjene koje podižu kvalitetu
nastave te su nabavljene pametne ploče, prijenosna računala za profesore, postavljena je bežična
mreža u školi i uvodi se e- dnevnik. Naglasio je da su obnovljeni sanitarni čvorovi u osnovnoj školi
nakon 50 godina čija je vrijednost investicije 435.000,00 kuna. Istaknuo je da škola ima stabilnu
financijsku konstrukciju i napravljena je ušteda od 100.000,00 kuna po kvartalu. Dodao je kako su
dobivena sredstva u iznosu 1,2 mil. kuna iz Fonda za izravnanja i 280.000,00 kuna za nabavu
materijalne imovine.
Istaknuo je da je u Dječjem vrtiću „Maslačak“ ukupna vrijednost radova na uređenju iznosila
535.000,00 kuna, cilj je završiti rekonstrukciju čime će se omogućiti kvalitetniji rad zaposlenima i čime
se stvaraju preduvjeti za organiziranje dnevnog boravka za djecu 1. i 2. razreda osnovne škole.
Gradonačelnik je dodao kako se prestali radovi planiraju i u školi i u vrtiću kroz rješavanje problema
tvrtke HAAS d.o.o. Objasnio je da će se umjesto naplate komunalne naknade tražiti postava njihovih
parketa u spomenutim ustanovama i u Gradskoj upravi. Također je dodao, kako će se na taj način
HAAS-u olakšati plaćanje, a Grad će riješiti problem unutarnjeg uređenja.
Naglasio je i projekt adaptacije krovišta na Društvenom domu u Suhoj Kataleni koji je vrijedan
194.000,00 kuna, Grad će osigurati 100.000,00 kuna, a ostalo će osigurati županija.
Istaknuo je da se radi na ishođenju građevinske dozvole za Športsko- rekreativni centar, pri
čemu se pojavio problem kod otkupa dijela zemljišta te se zbog toga morao prilagoditi projekt.
Naglasio je da Grad nije previše zadužen i da su prioritet projekti i projektna dokumentacija i
dodao je kako su naslijeđeni neki projekti kao što je katastarska izmjera u iznosu 2,7 mil. kuna bez
osiguranih sredstava za financiranje istoga. Rekao je kako je plaćen dug od 2 mil. kuna koji nije bio ni
fakturiran te je tu pomogla županija, ali je izgubljena pomoć državne Geodetske uprave koja je radi
neozbiljnosti u dinamici plaćanja preusmjerila svoja sredstva na druge projekte. Rekao je da je tu
izgubljeno 40% sufinanciranja što je dijelom kompenzirano smanjenjem cijena.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2015. Godine.

Točka 2.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da su vijećnici uz prijedlog Polugodišnjeg izvještaja dobili
i kratko obrazloženje istoga. Dodao je i kako s predviđenim novim zaduživanjem Grad ima 10 mil. kuna
kreditnih sredstava i planiraju se sredstava od prodaje imovine gdje se prvenstveno misli na odmaralište
Prvić Luku. Dodaje da s druge strane postoje kapitalne pomoći koje se vežu na projekte sa oko 10 mil.
kuna gdje se ubraja i škola sa 4,5 mil. kuna kapitalnih pomoći, te tekuće pomoći sa 6 mil. kuna. Istaknuo
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je kako se ne može znati koliko će od toga biti realizirano, ali sredstva se moraju osigurati i planirati.
Istaknuo je kako su sredstva vezana na provedbu projekata koji se mogu sufinancirati tek nakon
realizacije.
Član Gradskog vijeća Frane Franičević konstatirao je da su ove godine izbori te će Vlada odrađivati
iz proračuna samo ono što je nužno. Postavio je pitanje da li je moguće da se dogodi da nema
kapitalnih pomoći zbog takve tehničke situacije u državi te da li je moguće da sa 10 mil. kuna kredita i
prodaja nekretnina dodatno smanjuje Proračun za još 10 mil. kuna Proračun.
Gadonačelnik Željko Lacković je dodao kako je to moguće i naveo je da se može dogoditi da i
Hrvatske vode ospore sufinanciranje od 80% spojnog cjevovoda. Neke od kapitalnih pomoći će biti
realizirane, odluke postoje, a kako će biti s tehničkom Vladom to će se vidjeti naknadno. Naglasio je
kako nisu sva sredstva iz Vlade već se dio odnosi na Fondove. Istaknuo je kako se moraju osigurati
sredstva za projektnu dokumentaciju i za katastarsku izmjeru koja se mora platiti ove godine. Dodao je
kako se Prvić Luka mora staviti u Proračunu kao prihod, a ako se ne proda do kraja godine predložit će
da se ide na smanjenje cijene. Konstatirao je da je to moguće, da nema kapitalnih pomoći, ali ne u
punom iznosu.
Član Gradskog vijeća Vlado Leščan iznio je mišljenje da su postavljeni planovi ambiciozni, da se
mnogo napravilo u šest mjeseci te su se stvorili preduvjeti za otvaranje radnih mjesta u poslovnim
zonama A i B. Naglasio je da će svi navedeni projekti krenuti iduće godine, ali zanimalo ga je što će biti
kasnije bez otvaranja radnih mjesta, ako zona ostane prazna. Istaknuo je bojazan da se sve te
neproizvodne aktivnosti neće moći financirati. Dodaje da su važne investicije izvana kako bi se zone
razvijale. Također je dodao kako će za nekoliko godina biti teško financirati i održavati takav nivo
investiranja bez novih radnih mjesta. Naglasio je kako je vidljivo da sve gradske ustanove pozitivno
posluju i dodao je kako se nada da će se tako nastaviti i u budućnosti.
Gradonačelnik Željko Lacković je podržao takvo razmišljanje i dodao kako se slaže da se stvore
preduvjeti da poduzetnici mogu pokrenuti gospodarsku djelatnost i proizvoditi nova radna mjesta.
Naglasio je da je na svima da se osigura takvo gospodarsko okruženje, ali dosta su bitna i
makroekonomska kretanja iz kojih se za sada vidi pojačana gospodarska aktivnost.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag nadovezao se na mišljenje gospodina Leščana gdje navodi da
je prioritet zapošljavanje s čime se potpunosti slaže. Također ga je zanimalo koliko je do sada plaćeno
konzultantu koji je bio angažiran za punjenje Poslovne zone te koji su učinci.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je da je suradnja prekinuta nakon tri mjeseca na njegovu
inicijativu jer se Ugovorom nije mogao napraviti obračun prije isteka tri mjeseca. Dodao je kako
konzultant nije zadovoljio svojim radom, a plaćalo mu se 5.000,00 kuna na mjesec s PDV-om dakle radi
se o 15.000,00 kuna ukupno.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo
P O L U G O D I Š NJ I I Z V J E ŠT A J
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. godine.
Točka 3.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s
prijedlogom Zaključka.
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. PolugodišnjI izvještaj o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2015. Godine, 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 14 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Točka 4.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s
prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. PolugodišnjI izvještaj o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2015. Godine, 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 14 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Točka 5.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
godine, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. PolugodišnjI izvještaj o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2015. Godine, 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 14 glasova „za”, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
godine.
Točka 6.
Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. Polugodišnji obračun financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Godine,
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 14 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Točka 7.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog. PolugodišnjI izvještaj o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Godine, 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 14 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine.
Točka 8.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i
2017. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.
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Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako su na stol dostavljeni materijali za lakše čitanje
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag je naglasio kako ovu točku dnevnog reda neće podržati jer
je unutar nje integrirano dodatno zaduženje.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je većinom glasova, s 11 glasova „za”, 2 glasa „protiv“
(Hrvoje Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) i 1 glas „suzdržan“ (Frane Franičević, vijećnik SDP-a)
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Točka 9.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2015. godini.
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2015. 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 14 glasova „za”, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u
2015. godini.
Točka 10.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini.
Član Gradskog vijeća Frane Franičević naglasio je da ga posebno zabrinjava što je stavka za
opremanje komunalnom infrastrukturom poslovnih zona značajno smanjena za 1,5 mil. kuna što je
smanjeno unutar Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu i kroz programe. Iznio je mišljenje da
danas Grad nema prostor gdje bi se primili ozbiljni investitori. Dodao je kako su svi projekti u zoni
započeti, a li ne i završeni. Predložio je da se dio zone opremi komunalnom infrastrukturom te da taj dio
bude sposoban odmah primiti investitore. Naveo je primjer zone u Kalinovcu gdje je prvo napravljen dio
komunalne infrastrukture u zoni. Dodao je kako Grad Đurđevac ima formiranu zonu te bi trebao raditi na
izgradnji infrastrukture. Istaknuo je da kad bi se pojavio investitor trebat će puno vremena da bi ga uveli
u zonu. Također je dodao da je čuo da je postojao mali, ali potencijalni investitor koji je otišao u
Kalinovac jer u Đurđevcu nije imao tražene uvjete. Istaknuo je da je važno smanjiti otkup,a povećati
opremanje zona.
Gradonačelnik Željko Lacković dodao je kako bi 10.000 m 2 pronašli na južnoj strani zone A.
Nadovezao se na zonu A sjever i spomenutih 1,5 mil. kuna koji su planiranom učešću Grada u izgradnji
istočne obilaznice koja je preduvjet stavljanja u funkciju zone. Istaknuo je kako je obilaznica napravljena
u dvije faze. Dodao je kako je ukupna vrijednost servisne ceste oko 2 mil. kuna, a vrijednost istočne
obilaznice oko 12 mil. kuna. Naglasio je kako je u nekoliko navrata razgovarao s ministrom Marasom
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oko tog projekta. Naglasio je da ti projekti vjerojatno neće biti gotovi do kraja godine upravo zbog
tehničke Vlade te je dodao da je činjenica da Grad ne može sve sam financirati već treba tražiti i druge
oblike sufinanciranja. Dodao je kako su najavljeni natječaji za poslovnu infrastrukturu na koje se planira
prijaviti projekt. Istaknuo je kako su kupljena planirana zemljišta i trenutno se ne vrši otkup. Vezano na
potencijalnog investitora istaknuo je kako mu on nije mogao pružiti pristup na zemljište u zoni B gdje je
on htio biti (preko puta benzinske pumpe) zato jer Hrvatske ceste ne daju pristup sa glavne ceste već je
potrebna servisna cesta. Istaknuo je kao je traženo od Hrvatskih cesta da projektiraju kružni tok upravo
na sredini zone B kako bi spomenuta parcela dobila priključak. Naglasio je kako je investitoru bila
ponuđena parcela u zoni A između prostora D2 i servisne ceste unutar te se ne može dati nešto čega
nema. Dodao je i kako će se lokalna samouprava puniti od poreza na imovinu, a ne od radnih mjesta.
Istaknuo je kako će se u roku od mjesec dana ishoditi građevinske dozvole i za servisnu i za oteretnu
cestu.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2015. godini.
Točka 11.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u
2015. godini.
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2015.
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 14 glasova „za”, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2015. godini.
Točka 12. i točka 28.
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2015. godini.
Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da je ova promjena vezana i za sufinanciranje udžbenika
i radnih udžbenika za učenike osnovne škole. Predložio je da se spoji rasprava s točkom 28. Donošenje
Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne škole.
Dodao je kako se navedena stavka 7. mijenja s dosadašnjih 40.000,00 kuna kojih je bilo osigurano
za sufinanciranje knjiga za prve razrede osnovne škole na 220.000,00 kuna. Istaknuo je kako je o
Odluci o sufinanciranju knjiga za učenike osnovne škole raspravljao Odbor za prosvjetu i predškolski
odgoje te je podržao prijedlog. Objasnio je da se ovom Odlukom osigurava sufinanciranje knjiga u
cijelom iznosu za učenike prvih razreda osnovne škole i radnih udžbenika za učenike od 2. do 8.
razreda osnovne škole u iznosu 300 kuna po učeniku. Dodao je kako je prošle godine Grad osigurao
sufinanciranje nabave knjige za sve osnovnoškolce i srednjoškolce, a kako se ove godine nisu mijenjale
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propisane knjige organizirana je i razmjena knjiga gdje su svi zainteresirani mogli razmijeniti knjige.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
PLAN
izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca
u 2015. godini.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne škole.
Točka 13.
Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurđevca u 2015. godini.
Član Gradskog vijeća Vlado Leščan osvrnuo se na Izvješće Zajednice sportskih udruga o
poslovanju za 2014. godinu. Istaknuo je da ga smeta naknada članovima upravnog tijela, predsjednika,
tajnika, upravnog odbora i sl. iznosi 6.320,00 kuna u 2014. godini. Dodao je kako je to neprihvatljivo da
takve naknade iznose 56.320,00 kuna godišnje dok je NK Graničar za svoj rad dobio 76.000,00 kuna.
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao kako je od ove godine Grad preuzeo knjigovodstvo za
kulturne, sportske i ostale udruge. Istaknuo je kako sad Grad izrađuje izvješća za udruge i kako su sve
udruge sad zakonski usklađene. Obrazložio je da naknada tajnika iznosi 1.500,00 kuna neto mjesečno
što bruto iznosi oko 3.000,00 kuna mjesečno, predsjednik ima 700,00 kuna, a o tome odlučuje skupština
Zajednice sportova. Istaknuo je da njihov upravni odbor radi bez naknade, a naknade na koje imaju
pravo po pravilniku na kraju godine daruju za potrebe sportaša. Dodao je kako bi možda bilo dobro
zaposliti jednu osobu koja bi obavljala niz poslova od tajništva do organiziranja i sudjelovanja u
manifestacijama, a koštala bi isto te bi se mogao pratiti njezin rad.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2015. godini.
Točka 14.
Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.
godinu.
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da je šumski doprinos strogo namjenski prihod te je on
indikator aktivnosti u našim šumama. Dodao je i kako je šumski doprinos beznačajan u odnosu na to
kakve je benefite zajednica nekad imala od šuma kao što su izgradnja prometnica, nerazvrstanih cesta i
održavanje nerazvrstanih cesta. Istaknuo je kao sada nema tog povratnog benefita kao nekad.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
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PROGRAM
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu.
Točka 15.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju 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 i podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković naglasio je da se izmjena Odluke odnosi na kreditno zaduženje sa 2
mil. kuna na 6 mil. kuna. Dodao je kako je već spomenuto na što se zaduženje odnosi. Naglasio je da
se 2,3 mil. kuna odnosi na katastarsku izmjeru odnosno od 2,7 mil. kuna 85% plaća Grad, a 15%
županija. Spomenuo je da se 2 mil. kuna odnosi na dio koji Grad financira za energetsku obnovu škole
te naglasio je da ukoliko se pojavi problem da će se morati tražiti revolving zaduženje jer se projekt u
cijelosti mora isfinancirati, a tek se tada može tražiti povrat sredstava. Dodao je kao se nada da će se
projekt moći podijeliti na dvije faze gdje bi se izdvojila obnova krovišta kako bi se olakšalo plaćanje i ne
bi bilo potrebe za dizanjem kredita. Dodao je kako se 1,7 mil. kuna odnosi na projektnu dokumentaciju
za Tehnološki park u iznosu 350.000,00 kuna, ŠRC - dvije faze u iznosu 450.000,00 kuna, projektna
dokumentacija za Stari grad u iznosu 250.000,00 kuna i Posjetiteljski centar 250.000,00 kuna. Idejni
projekt za Posjetiteljski centar je gotov i detaljno razrađen te će se projekt prijaviti na natječaj koji je
otvoren do 21. rujna gdje je maksimalno sufinanciranje projekta 2 mil. kuna. Projektna dokumentacija za
sabirnu i oteretnu cestu je 300.000,00 kuna dodao je kako je dokumentacija pred završetkom dok se
100.000,00 kuna odnosi na energetsku obnovu društvenih domova i ustanova.
Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač je kao članica Odbora za proračun i financije istaknula da
su se na posljednjoj sjednici usuglasili sa ovom točkom kako i sa povezanim točkama oko zaduženja.
Dodala je i kako svi zaziru od zaduženja ukoliko ono nije nužno. Istaknula je kako je u Proračunu za
2015. godinu predviđeno zaduženje od 2 mil. kuna za katastarsku izmjeru čime smatra da je prihvaćen
projekt katastarske izmjere te tu fazu treba završiti. Također dodaje da su svi spomenuti projekti
prihvaćeni kod donošenja Proračuna. Postavila je pitanje zašto se tada nije predvidjelo zaduženje za
projektnu dokumentaciju jer se takve stvari odnose na dugoročno razdoblje i da se ne ide na teret
likvidnosti. Dodala je kako podržava projekt energetske obnove škole u cijelosti i istaknula je da su svi
pristali na preuzimanje vlasništva nad školom i na spomenuti projekt koji se mora provesti do kraja.
Konstatirala je da budući su Proračun prihvatili sa svim spomenutim kapitalnim projektima i da je
projektna dokumentacija preduvjet, smatra da ju treba financirati iz dugoročnog izvora. Dodala je i kao
je u materijalima vidljivo zaduženje Grada koji trenutno ima tri kreditna zaduženja od kojih su dva pri
kraju, a jedan se odnosi na otkup zemljišta.
Gradonačelnik Željko Lacković je obrazložio da se nije odmah išlo na kreditno zaduženje za
projektnu dokumentaciju jer se je planirala prodaja odmarališta Prvić Luka. Dodao je da je prihod od
prodaje bio planiran na način da bi 2 mil. kuna bilo namijenjeno za školu, a 2 mil. za ŠRC i u projektnu
dokumentaciju. Ponovio je da je ova godina, godina izrade projektne dokumentacije i da se ne želi gubiti
na tempu. Dodao je kako se projekti mogu pokriti iz rudne rente, ali to bi dugo potrajalo i ništa se ne bi
radilo. Istaknuo je da kreditno zaduženje Grada nije opasno. Naglasio je da je zaduženje na današnji
dan preostale glavnice 5.837.000,00 kuna, 1.530.000,00 kuna su kamate što je ukupno 7.367.000,00
kuna. Dodao je da Grad može imati 6 mil. kuna godišnje kreditnih obveza, a trenutno je obveza
109.000,00 kuna tj. ovo novo zaduženje od 6 mil. kuna na 10 godina bi stvaralo mjesečnu obvezu od
50.000,00 kuna glavnice i oko 18.000,00 kuna kamate s kamatom od 4% (jedan od 3% i jedan od 1%
kamate). Istaknuo je kako najstariji kredit koji Grad ima u Zagrebačkoj banci na iznos 6 mil. kuna izlazi
u prosincu 2017. godine i on ima mjesečnu ratu od 60.000,00 kuna. Dodao je kako će Grad mjesečno
imati 115.000,00 kuna mjesečne obveze po kreditima ili 1,3 mil. kuna godišnje što je još uvijek daleko
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iznad moguće zaduženosti. Naglasio je da ako dođe do prodaje Prvić Luke ne bi se odustalo od
kreditnog zaduženja nego bi se ta sredstva uložila u javni sadržaj. Dodao je kako u Gradu nedostaje
javni sadržaj u koji nije ulagano 50 godina i da ljudi sve češće odlaze iz grada. Istaknuo je kako će to
sljedeće godine biti prioritet i ako se ne uspije prodati odmaralište koristit će se drugi izvori za
financiranje.
Osvrnuo se i na gospodarstvenike kojima se nastoji maksimalno olakšati poslovanje kroz razne
mjere poticanja poduzetništva.
Istaknuo je kako se štedi i na plaćama koje su i dalje u padu u odnos na prošlu godinu u svim
ustanovama i Gradu.
Člana Gradskog vijeća Frane Franičevića je zanimalo što će se sve raditi na školi, da li se
projekt vodi sukladno uvjetima i pravilima Fonda za energetku učinkovitost i da li je već dobiven njihov
odgovor u kojem oni potvrđuju da će sudjelovati u financiranju tog projekta.
Gradonačelnik Željko Lacković je rekao da projekt obuhvaća krovište, ventilirajuću fasadu,
aluminijsku stolariju i zakretna aluminijska krilca te bi sve to trebalo školu pretvoriti u modernu građevinu
s boljim uvjetima za učenike. Dodao je kako će unutarnji dio ići zasebno sljedeće godine kroz podove
koji će se povući iz HAAS-a. Istaknuo je da je projekt bio prijavljen i prošao je administrativnu provjeru te
je potvrđeno sufinanciranje u prvom natječaju od strane Fonda u iznosu od 40%. Dodao je kako je tad
obveza Grada bila 2 mil. kuna, ali tada je vrijednost projekta bila oko 3 mil. kuna. Naglasio je da je tada
ministarstvo raspisalo natječaj na 70% sufinanciranja i počela se pripremati dokumentacija za taj
natječaj gdje se izmijenila plastična u aluminijsku stolariju. Kako bi se podneijela prijava u ministarstvo
morala se povući prijava sa Fonda s tim da je operativno tijelo ponovno Fond. Dodao je da projekt nije
prošao administrativnu provjeru te da je to drugi ovakav natječaj do sada. Istaknuo je da ova prijava ide
prema pravilima strukturnih fondova. Dodao je da se za takve projekte održavaju radionice te da je
jedna osoba upravo bila na jednoj od njih. Dodao je da je od 85 prijavljenih u prvom koraku otpalo njih
60 i sada se organiziraju edukacije. Istaknuo je kako je ponovno naručena izrada dokumentacije i
ponovit će se prijava.
Članicu Gradskog vijeća Katarinu Kovač je zanimalo zbog čega se odustalo od prve prijave.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je da je to zbog omjera sufinanciranja gdje
ministarstvo nudi 70% sufinanciranja, a Fond je nudio 40%. Također je dodao kako se radi i o kvaliteti
korištenih materijala kao na primjer plastična stolarija je zamijenjena aluminijskom što nije isto.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep je istaknuo da se slaže s gradonačelnikom da se projekt
izvede što kvalitetnije i učinkovitije. Dodao je kako smatra da se u Proračunu trebala pronaći neka
rezerva u smislu drugog izvora financiranja projekta da se Grad ne zaduži. Predložio je rudnu rentu kao
izvor financiranja. Dodaje kako Gradu nedostaju bitni prihodi iz državnog proračuna i hoće li kreditno
opterećenje postati teško za Grad. Također je dodao kako Gradu nedostaje poduzetništvo i
gospodarstvo koji predstavljaju prihode Grada, a taj će problem biti dugoročniji jer Grad nema neku
perspektivu. Iznio je mišljenje da se treba opreznije odlučivati o kreditnom zaduženju i smatra da se
sredstva trebaju naći u renti, a ne u kreditnom zaduživanju.
Gradonačelnik Željko Lacković kratko je obrazložio de je renta strogo namjenski prihod i određeno
je što se iz nje podmiruje. Također dodaje da je trošak kredita zapravo trošak koji se knjiži na rentu.
Istaknuo je da se Grad ne može razvijati ovim tempom bez zaduživanja. Naglasio je da je renta premali
prihod i da se je trudio da s okolnim općinama vrati taj prihod koji županija uprihodi od 20 mil. kuna, ali
to nije uspjelo jer je to stvar politike. Dodao je da županija ubire 5 mil. kuna rente s područja Đurđevca,
to se nastoji vratiti kroz postojeće programe, ali ti programi se prilagođavaju pojedinim interesima i
lokalnim samoupravama. Naglasio je da sve županijske službe imaju manju kvalitetu rada u Đurđevcu
nego u ostatku županije, osvrnuo se na loše stanje hitne službe u Đurđevcu, loše stanje Strukovne
škole, Đurđevac nema starački dom, namještanja kod zapošljavanja i sl. Istaknuo je da će se boriti za
poboljšanje svih navedenih uvjeta i da će se to promijeniti.
Član Gradskog vijeća Frane Franičević dodao je kako u potpunosti podržava mišljenje
gradonačelnika te je dodao kako je na našem i okolnom području veliki problem ljudskih potencijala.
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Istaknuo je kako nema dovoljan broj obrazovanih ljudi te postoji nedostatak kadrova koji odgovaraju
potrebama gospodarstva. Naglasio je i problem odlazaka mladih ljudi u veće gradove i inozemstvo te
postoji problem da nakon tolikog broja investicija nema ljudi koji bi koristili dobrobiti istih.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag je naglasio da su podržali Proračun u osnovnom obliku i
zaduženje koje je bilo planirano. Nadovezao se na gradonačelnika da se izostankom nekih kapitalnih
pomoći rizik povećava te smatra da je taj rizik podcijenjen. Dodao je kako ima previše projekata i da bi
se trebalo fokusirati na neke od njih jer da se paralelno ne može raditi na svima. Naglašava da bi to
Grad moglo dugoročno dovesti u financijske probleme i oni tu ne žele sudjelovati. Slaže se sa Vladom
Repom da se treba koristiti rudna renta i da se ne treba dodatno zaduživati.
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se ne radi o luksuzu i nečemu što ne treba. Dodao
je kako u današnje vrijeme treba otvoriti više opcija tj. projekata jer se ne može znati koji će proći na
natječaju. Dodaje kako disperzija i pokretanje projekata omogućava maksimalno korištenje sredstava
fondova, ako se fokusira na pojedini projekt te on ne bude prihvaćen, ništa niste napravili. Vezano na
kadrove dodao je da je predloženo da se u školski odbor Strukovne škole imenuju dvije stručne osobe iz
gospodarstva koji su izravno povezane sa poslom i rade s mladim ljudima (Damir Mujić i Igor Vlahović)
te da to nije prihvaćeno od strane župana. Istaknuo je kako je očito važnije staviti političku figuru na
takva mjesta, a ne osobe koje su sposobne i tu funkciju bi vršile bez ikakve naknade.
Vezano na spomenuti kreditni rizik dodao je kako nema financijskog rizika što je već obrazložio kroz
prethodne točke dnevnog reda. Dodao je da rata kredita od oko 50.000,00 kuna izlazi krajem 2017.
godine te se dobiva nova rata od 68.000,00 kuna što je mala razlika. Istaknuo je da je potencijal
zaduživanja Grada 6 mil. kuna kreditne obveze godišnje, a s ovim zaduživanje godišnje rata iznosi 1.3
mil. kuna. Dodao je kako će do isteka starog kredita u 2016. i 2017. godini rata iznositi 2,5 mil. kuna.
Naglasio je kako to nije financijski rizik te da je rizik samo da se krene sa svim projektima, a da se izgubi
stanovništvo.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa je zanimalo da li je do nedavno Grad bio prezadužen ili ne.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je da je Grad imao prikrivenih dugovanja, bio je neuredan
u financijama i imao je dugovanja nekoliko milijuna kuna obveza. Dodao je da je Grad imao ugovorenih
preuzetih obveza za koje nije imao osigurane prihode financiranja. Naglasio je da je za katastarsku
izmjeru trebalo uzeti kredit kada je započet taj projekt. Dodao je da se Grad prikriveno financirao ne
izvršavajući svoje obveze prema komunalnim tvrtkama za 2 mil. kuna. Istaknuo je da samo zaduženje
nije bilo sporno već je bilo sporno prikriveno financiranje i loše stanje komunalnih tvrtki koje su bile
dodatno izložene pritisku od strane Grada. Dodaje da su danas sve komunalne tvrtke refinancirale svoje
loše poslovanje te su revolving skupe kredite pretvorile u svoju obvezu koju vraćaju i poslovanje je
uredno. Dodao je i kako je Grad bio prezadužen na najskuplji način jer se koristio minus od 1,5 mil.
kuna. Na današnji dan Grad ima 1,8 mil. kuna na računu, a na dan preuzimanja Grada na računu je bilo
1.430.000,00 kuna u minusu i trebalo je isplatiti plaće. Naglašava da nije bilo plaćeno 700.000,00 kuna
za katastarsku izmjeru te nije bilo fakturiranih obveza oko 1,2 mil. kuna katastarske izmjere. Istaknuo je
kako je zaduženje potrebno za projekte i projektne dokumentaciju iako je populistički uzeti kredit i urediti
dvije ulice.
Osvrnuo se na prosječne mjesečne plaće koje su iznosile:
- u Gradu 10.820,00 kuna bruto, a sada iznose 7.764,00 kuna,
- u Gradskoj knjižnici Đurđevac 10.113,00 kuna, a sada iznose 6.525,00 kuna,
- u Dječjem vrtiću „Maslačak“ 8.146 kuna, a sada iznose 6.346,00 kuna.
Član Gradskog vijeća Vlado Leščan osvrnuo se na odnos prema ovom kraju te je dodao kako četiri
resursa nisu iskorištena i te su zapostavljena. Dodao je kako se crpi plin, a ništa nije vraćeno te imamo
tri plinske stanice koje zagađuju zrak, postoji hidro potencijal rijeke Drave, šume, voda pod zemljom i
poljoprivreda. Iskorištenost svega je 0%.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „protiv“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) donijelo je
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu.
Točka 16.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.
Budući da je ova točka detaljno razrađena i obrazložena u prethodnoj točki predsjednik Gradskog
vijeća Marijan Ružman je bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i s većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „protiv“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) donijelo je
ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
Točka 17.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske banke za obnovu i
razvitak (HBOR), Strossmayerov trg 9, Zagreb.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković dodao je kako je kod energetske obnove kamata od 3%, a 4%
kamate je za ostalo, valutna klauzula: euro. Dodao je kako će se nastojati da se ne uzima kredit, ako
neće biti potreban u realizaciji. Istaknuo je kako je to kredit koji ima najpovoljnije uvjete na tržištu.
Članicu vijeća Katarinu Kovač je zanimalo da li to znači direktan odnos sa HBOR-om i da li to znači
da nema poslovne banke kao posrednika.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je kako je to direktan odnos s HBOR-om te oni imaju
direktne kreditne linije prilagođene lokalnim samoupravama.
Gradsko vijeće bez rasprave i s većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „protiv“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) donijelo je
ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR),
Strossmayerov trg 9, Zagreb.
Točka 18.
Donošenje Odluke o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesna industrija Natura d.o.o. Đurđevac.
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je da su zahtjeve investitora vijećnici dobili na stol.
Ukratko je obrazložio investiciju: “Mesna industrija Natura d.o.o. Đurđevac planira rekonstrukciju i
nadogradnju pogona za preradu mesa s pratećim sadržajima, radi postizanja većih proizvodnih
kapaciteta, a objekt će se protezati na više od 4.000 m 2. Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na
9 mil. eura. Planirani prostor će biti jedan od najmodernijih i tehnološki najopremljenijih mesnih pogona
u regiji. Nakon završetka objekta investitor planira zaposliti oko 150 novih djelatnika. Također se planira
rekonstrukcija i izgradnja farme za uzgoj i tov svinja koja bi na godišnjoj razini proizvodila 13.000
tovljenika, te se planira i izgradnja objekta za proizvodnju prasadi koja bi proizvodila na godišnjoj razini
19.000 tovljenika. U trećoj fazi planira se i izgradnja bioplinskog postrojenja. S tim zahvatom investitor bi
uložio preko 6 mil. eura i time bi osigurao minimalno 20 novih radnih mjesta. Grad Đurđevac bi
investitore oslobodio ukupno 776.118,30 kuna za komunalni doprinos, od ukupno 891.221,05 kuna, te
će ih osloboditi 722.939,28 kuna komunalne naknade za novoizgrađene prostore. Oslobođenje za
novoizgrađne prostore za prve 3 godine iznosi 100%, za naredne dvije godine 50%, a za sljedećih 5
godina prema stupnju izgrađenosti prostora. Naglasio je da Grad odgovorno vrši naplatu svojih
potraživanja, a na ovaj način je pokazao osjetljivost prema gospodarstvenicima te se nada da će ovaj
potez pozitivno djelovati na potencijalne buduće ulagače.”
Dodao je kako Grad provodi mjere poticanja poduzetništva gdje se pokazalo da područje Suhe
Katalene prednjači u korištenju raspisanih mjera za izradu i opremanje plastenika. Dodao je kako su
Mesna industrija Natura d.o.o. i Natura Nova d.o.o. investitori koji su dobrodošli i treba ih pozdraviti.
Također je dodao da nisu otvoreni prema javnosti već svoje djelovanje dokazuju kroz radi i velika
ulaganja.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep napomenuo je da je naša županija jedina u RH koja nema
svoju klaonicu te dodaje kako su nekada postojale čak tri velike. Dodao je kako se ova odluka treba
pozdraviti i naglasio je da je upoznat kako vlasnik tova ima velike planove vezane uz poljoprivredu.
Član Gradskog vijeća Dario Golub je rekao kako također pozdravlja ovakvu odluku o
oslobađanju i djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa s obzirom da je to veliki
investitor i bilo bi dobro da ga se oslobodi 100% plaćanja.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je kako je komunalni doprinos prihod iz kojega se
financira izgradnja komunalne infrastrukture. Dodao je kako je ono što se investira u zonama koje su
opremljene može se 100% osloboditi plaćanja jer nema potrebe ulaganja u izgradnju komunalne
infrastrukture, a ono što je izvan zone zahtjeva ulaganja u infrastrukturu koja se mora financirati na neki
način. Dodaje da na mjestu gdje se ta investicija nalazi Grad nije ispunio svoje obveze prema
komunalnoj opremljenosti što će stvoriti određen trošak. Dodao je da se treba sagledati i pozicija Grada
jer neko mora platiti te troškove te će biti mjesta za daljnju suradnju.
Gradsko vijeće je nakon rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKA
o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa trgovačkog društva
Mesna industrija Natura d.o.o. Đurđevac.
Točka 19.
Donošenje Odluke o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Nova Natura d.o.o. Đurđevac.
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio investiciju: “Natura Nova d.o.o. planira ulaganje
u podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada i rekonstrukciju pogona za preradu i dugotrajno skladištenje
voća i povrća, kroz ovu investiciju planira proširiti ukupno neto površinu za dodatnih 90 ha. Ulaganje u
podizanje suvremenog nasada predviđa ulaganje u sustave za navodnjavanje, zaštitu nasada od
padalina, te sustav za prihranu. Plan obuhvaća i izgradnju akumulacije za prikupljanje oborinskih voda.
Povećat će se skladišni kapaciteti na 9.000 tona s dosadašnjih 3.100 tona. Rekonstrukcija hladnjače
obuhvatit će i izgradnju pogona za preradu, odnosno proizvodnju soka, a kapacitet će iznositi 2.500 kg/8
h. Kroz ova ulaganja kroz naredne dvije godine otvoriti će se novih 90 radnih mjesta za stalno
zaposlene i 80 mjesta za sezonske radnike.“
Dodao je kako je rasprava pod točkom 18. ujedno i rasprava za ovu točku.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o oslobađanju i djelomičnom oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa trgovačkog društva
Nova Natura d.o.o. Đurđevac.
Točka 20.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.
Gradonačelnik Željko Lacković je napomenuo kako ovom odlukom mijenja ime Tehnološkog parka
u u Stari grad d.o.o. Dodao je da će Društvo: „obavljati djelatnosti ugostiteljstva i turizma, a obavljat će i
druge poslove sukladno registriranom predmetu poslovanja, a naziv Društva: Stari grad društvo s
ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam (alternativno: drugi naziv prema odluci
gradonačelnika)”. Dodao je kako tvrtke u vlasništvu JLS nisu prihvatljivi prijavitelji za tehnološke
parkove. Istaknuo je da kad će biti objavljen novi pravilnik vidjet će se koji su uvjeti te će se tada otvarati
nova tvrtka, a ova postojeća će služiti za poslove koji bi htjeli ostvariti u suradnji sa Strukovnom školom
tj. njihovim ugostiteljskim djelom čime bi se osiguralo mjesto za obavljanje prakse učenicima u pivnici i
restoranu. Dodao je kako takva obrazovana radna snaga predstavlja veliki interes za ugostitelje i
hoteljere ponajviše one s Jadrana. Naglasio je kako bi se time omogućilo učenicima kvalitetno
obavljanje prakse te bi nakon školovanja odmah bili spremni ući u radni odnos.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću.
Točka 21.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
Izvješće o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman,
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
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Član Gradskog vijeća Vlado Rep ponovno se osvrnuo na tražena izvješća nadzornih odbora
komunalnih društava. Dodao je kako je nadzorni odbor tijelo koje se osniva u svakom trgovačkom
društvu te u njemu participiraju vlasnici društava pa tako i Grad. Dodao je kako taj nadzorni odbor
odgovara gradonačelniku i Gradskom vijeću koje prima Izvješća o poslovanju i prihvaća iste. Istaknuo je
kako se i prije upozoravalo da se spomenuta izvješća uvrste u materijale te je dodao kako bi nadzorni
odbor trebao vijećnicima napisati izvješće gdje oni podržavaju ili ne podržavaju neki prijedlog ili
podržavaju izvješće o poslovanju društva za određenu godinu. Istaknuo je kako nije upoznat da li je
sjednica nadzornog odbora održana.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalija- Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić
istaknuo je su se sjednice nadzornog odbora svih društava redovno održavale te je dodao kako i na ovoj
sjednici sjede neki od članova nadzornog odbora koji isto mogu i potvrditi.
Gradonačelnik Željko Lacković je prihvatio prijedlog da se izvješća nadzornih odbora u buduće
dostavljaju u materijalima.
Vezano uz naplatu potraživanja dodao je kako se ona treba podići. Istaknuo je da su u
Komunalijama rješavane teške situacije gdje su prijetili ogromni sudski troškovi te su postojali veliki
sporovi. Oko 600.000,00 kuna potraživanja Nature – Agro u stečaju na ime sklopljenih cesija u vrijeme
kada to nije bilo dozvoljeno raditi. Dodao je kako su Komunalije- Plin kao vjerovnik izdale plin u
vrijednosti od oko milijun kuna gdje nije naplaćena niti jedna kuna. Naglasio je da je takva situacija
rješavana pomoću reprograma loših rezultata poslovanja te je to pretvoreno u petogodišnju obvezu.
Dodao je i kako je 600.000,00 kuna bila obveza za samo za plin gdje je zatvorena obveza cesijama
tadašnje Nature to je presječeno sa 220.000,00 kuna. Dodao je kako postoji veliki sudski spor prema
Hidro elektri Integra sa obvezom od preko 500.000,00 kuna, a presuđeno je na iznos od oko
300.000,00 kuna. Istaknuo je kako je važno refinancirati loše poslovanje, a ne skrivati ga u revolving
kreditima. Dodao je kako će se uvesti uz sudjelovanje nadzornog odbora i potpore Grada poseban
režim naplate s ciljem da korisnici ne odu u preveliki minus. Naveo je primjer problema stotinjak
korisnika na velikom broju ljudi koji se odluče jednu sezonu grijati znajući da to ne mogu platiti te se
onda dobije rezultat od 2 mil. kuna nenaplativih potraživanja koja nisu spriječena na vrijeme jer se nije
mogla prepoznati opasnost. Dodao je kako je Grad u potpunosti i preko gradonačelnika kao
predsjednika skupštine, preko komunalnih službi, ali i preko računovodstva i financija uključen u
poslovanje Komunalija. Istaknuo je kako osoba ne može biti dužna prema komunalnim tvrtkama,
ustanovama i Gradu, a treba dobiti povrat sredstva za sufinanciranje knjiga. Nastavio je da je sukladno
stavki navedenoj u prijavnici za sufinanciranje knjiga dozvoljena kompenzacija u iznosu postojećeg
duga te će se ona i provesti.
Gradsko vijeće bez rasprave i s većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „suzdržan“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu
Točka 22.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Izvješće o poslovanju Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan
Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je što je s javnom nabavom od prošle godine
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koja je koštala 90.000,00 kuna, kako je ona riješena, da li je ona značila neke posljedice i da li se to više
neće ponoviti.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je da je u pitanju javna nabava gdje su bile prijevare u
nabavi. Dodao je kako žalitelji nisu bili ozbiljni ponuđači nego su se samo žalili na natječajnu
dokumentaciju. Rekao je kako im je priznavan trošak žalbe. Nakon toga došlo je u promjenama u
Zakonu o javnoj nabavi i Državna komisija nije više priznavala te troškove po vrijednosti. U spomenutoj
nabavi radilo se o godišnjoj vrijednosti nabave materijala te su se našla tri žalitelja. Što se tiče sankcije
dodao je kako su tri osobe dobile smanjenje plaće od 10% ili 15% za tri mjeseca, a direktor je taj
propust platio smjenom.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep se osvrnuo na temu potraživanja gdje je dodao da
potraživanja iznose 5 mil. kuna
Gradonačelnik Željko Lacković obrazložio je da su potraživanja problematična zbog
periodičnog očitovanja. Dodao je da nakon što se izvrši očitovanje na kraju godine to predstavlja ne
naplaćeno potraživanje koje je već zaduženo. Istaknuo je da postoji oko 2 mil. kuna potraživanja u
navedenom razdoblju od pravnih osoba. Rekao je kao se prije uzimanja kredita izradila detaljna analiza
iz koje su bili vidljivi najveći dužnici te se na temelju toga zna kad se uzimao revolving zbog čega se on
produbljivao. Dodao je kako je iznos od 1,6 mil. kuna bio dug Nature u plinu, prijavljen, ali ne i naplaćen.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep dodao je kako je naveden iznos dospjelih potraživanja
1.060.000,00 kuna pa ga je zanimalo da li se to odnosi na pravne ili fizičke osobe.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalija- Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić je
odgovorio kako se ta potraživanja odnose i na pravne i na fizičke osobe te da i tu prednjače velike
pravne osobe. Dodao je kako je veliki dužnik Natura Milk čija jedna mjesečna rata iznosi 100.000,00
kuna.
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je uveden novi način očitanja na način da veliki
imaju očitanja svakih 15 dana i ne mogu ići u veliki minus. Dodao je i kako su uvedena sredstva
osiguranja naplate te je istaknuo primjer Nature Milk gdje vlasnik jamči svojom imovinom. Istaknuo je
kako se svaki petak radi izvještaj o plaćanju te ako se ne plati račun aktivira se jamstvo.
Član Gradskog vijeća Vlado Leščan je iskazao zadovoljstvo što je iskazana dobit u poslovanju,
ali također navodi i bojazan za budućnost opstanka tvrtke prvenstveno zbog pada potrošnje energenata,
klimatskih promjena i okretanja drugim resursima. Također je dodao da su u izvješću vidljivi veliki gubici
plina zbog stare infrastrukture. Istaknuo je da će se bez dodatnih ulaganja u infrastrukturu gubici sve
više povećavati.
Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je da gubici na plinu prelaze dozvoljenih 3% te
navodi da postoji problem s infrastrukturom u Virju koja je stara i tu se bilježe veliki gubici. Dodaje kako
su gubici na godišnjoj razini oko 12% odnosno 500.000,00 kuna. Od Općine Virje tražilo se da se izvrše
ulaganja u iznosu 500.000,00 kuna i 500.000,00 kuna Komunalije- Plin kako bi se problem sanirao.
Istaknuo je da su izdana upozorenja i Kalinovcu i Virju kojih se mjera trebaju držati. Naglasio je i kako
Kalinovac nema odorizacijsku stanicu te su direktori komunalnih tvrtki izloženi kaznenoj odgovornosti da
se nešto dogodi jer se pušta neodorizirani plin u sustav. Dodao je kako su ugovori sklopljeni
pojedinačno i postoje svi preduvjeti da se ti ugovori raskinu. Istaknuo je kako je napravljen prijedlog da
sav trošak preko 3% postane obveza jedinica lokalne samouprave. Također se osvrnuo na ljetna i
zimska razdoblja u kojima trošak gubitka mora biti isti, a ne kako se to događa da je zimi veći zbog ne
legalnog korištenja plina.
Član Gradskog vijeća Frane Franičvić je primijetio da su gubici smanjeni u odnosu na
prethodne godine.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalija- Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić je
odgovorio kako je to posljedica zamjene plinomjera koji su ne rijetko bili prerađeni.
Gradsko vijeće bez rasprave i s većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „suzdržan“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) donijelo je
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2014. godinu.
Točka 23.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2014.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio da je to tvrtka koja gospodari odlagalištem te
se značajna sredstva ulažu kako bi se zadovoljilo zakonske obveze o gospodarenju otpadom. Dodao je
kako u okolnim općinama postoje ne legalna odlagališta otpada sa statusom ne legalnih odlagališta. Uz
podršku županije se održava takav status i ne ide se u sanaciju tih odlagališta. Napomenuo je da u
Fondu postoji odgovarajuća mjera za taj problem i dodao kako se na našem odlagalištu ne radi prihvata
takvog otpada jer se njima i dalje dopušta odlaganje na odlagalištima u sanaciji. Istaknuo je da sanacija
znači otkopavanje i transfer na naše odlagalište. Dodaje kako postoje obveze prema samom deponiju i
reciklažnom dvorištu. Istaknuo je kako se željelo postignuti zajedničko reciklažno dvorište na 25.000
stanovnika što je zakonska mogućnost te dodaje kako su neke općine potpisale, a neke nisu. Naglasio
je da postoji veliki problem općina koje ne znaju djelovati zajedno te nisu svjesne da si zajedničkim
djelovanjem mogu smanjiti troškove. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac su tvrtka koja sa
malom građevinskom operativom omogućava izvođenje radova na održavanju komunalne infrastrukture
koji su daleko povoljniji nego što bi se dobilo na tržištu. Dodao je kako niti jedan posao ne dobivaju bez
tržišne provjere i na godišnjoj razni prilikom sklapanja ugovora. Istaknu je kako su vidljive pozitivne
stvari na održavanju nerazvrstanih cesta, košnje, izgradnje i sl., a sve je to rezultat dobre organiziranosti
društva.
Članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić je pitala zašto nigdje nema kontenjera elektroničkog
otpada gdje bi građani mogli odlagati stare mobilne telefone i drugu elektroničku opremu.
Direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko Lenardić je odgovorio kako takvi
kontenjeri postoje: jedan je na Novom selu, a jedan na ulazu u odlagalište gdje je predviđeno reciklažno
dvorište što je također bilo naznačeno na promotivnim letcima koji su bili dostavljani uz uplatnice i može
se provjeriti na web stranici društva.
Gradonačelnik Željko Lacković se je složio da je edukacija potrebna za podizanje razine svijesti kod
građana za razvrstavanje otpada. Dodao je kako se još nije ušlo u projekt čipiranja kanti za koje je
odobreno sufinanciranje jer je to još uvijek preveliki trošak. Dok se ne izgradi reciklažno dvorište neće
se ići sa čipiranjem kanti. Naglasio je da se nakon završetka projekta Piškornice i pokretanja
Regionalnog centara za gospodarenje otpadom treba osigurati veliku količinu otpada. Dodaje kako to
otežava činjenica da se lokalna odlagališta ne saniraju, a Piškornica će biti učinkovitija s što više
razvrstanog otpada.
Gradsko vijeće bez rasprave i s većinom glasova, s 12 glasova „za” i 2 glasa „suzdržan“ (Hrvoje
Parag i Vlado Rep, vijećnici HDZ-a) donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2014.
godinu.
Točka 24.
Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2014. godinu, s
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prijedlogom Zaključka.
Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2014. godinu, s prijedlogom
Zaključka, 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 14 glasova „za”, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2014. godinu
Točka 25.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada
Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj te je podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio prijedlog Odluke. Grad Đurđevac će
preuzeti obavezu podmirenja troškova obrade kredita kod poslovne banke i javnog bilježnika, do iznosa
od najviše 700,00 kuna (15 do 20 studenata),a za studente koji neće moći ispuniti uvjete osiguranja koje
traži banka, sukladno odluci Povjerenstva, može se osigurati zamjensko jamstvo u dogovoru s
poslovnom bankom.“ Vezano uz starije studentske kredite koji su direktno išli iz Grada, a studenti nisu
vraćali primljeni kredit, Povjerenstvo za kreditiranje studenata donijelo je odluku prema kojoj su studenti
mogli birati: da li će otplatiti svoj dug jednokratno uz popust od 50% ili će svoj dug odraditi putem
volontiranja u nekoj ustanovi ili udruzi. Istaknuo je kako se većina odazvala pozivu i u postupku su
rješavanja svojih dugovanja.
Članicu Gradskog vijeća Vesnu Topolčić je zanimalo koje će povjerenstvo pratiti izvršavaju li
studenti svoje dužnosti u smislu odrađenih sati.
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako će se studenti rasporediti sukladno svojim
zanimanjima u ustanove ili udruge gdje će moći pridonijeti svojim radom. Dodao je da se također nije
isplati kredit za apsolventske godine osobama koji odugovlače studiranje i paralelno primaju mjesečnu
ratu kredita.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag predložio je da se razmotri mogućnost kreditiranja poslije
diplomskog studija za koji će se naknadno utvrditi uvijeti pod kojim bi se isti vraćao. Dodao je kako je to
specijalistički poslijediplomski studij čiji troškovi iznose od 50.000,00 do 70.000,00 kuna.
Gradonačelnik Željko Lacković dodao je da se slaže sa prijedlogom te smatra da bi se trebala
sufinancirati ona zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Dodao je kako će se provjeriti s okolnim
gradovima kako oni imaju to riješeno. Napomenuo je da to nije nagrada niti stipendija već je to kredit
koji propisane uvijete pod kojim se vraća odnosno u kojem dijelu i pod kojim uvjetima Grad preuzima
vraćanje istoga.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
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Točka 26.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za proračun i financije te je podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao da se Odluka mijenja iz praktičnih razloga te je naveo
primjer gdje se zakupi 2 metra prostora, a koristi se 10 metara, za određene stvari nije postojalo
adekvatno rješenje što je ovom Odlukom definirano (nadstrešnice, garaže, zakup parkirnog mjesta,
minimalna širina prostora za izlaganje robe i sl.).
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o gradskim porezima.
Točka 27.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni usluga
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog reda
raspravljao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj te je podržao prijedlog.
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio ovu Odluku: za boravak djeteta koje je
smješteno u udomiteljskoj obitelji, a ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca, plaćanje
participacije skrbnika iznosi 250,00 kuna mjesečno. Time se pruža dodatna pomoć djeci smještenoj u
udomiteljskim obiteljima. Djeca iz okolnih općina, a smještena u Dječji vrtić „Maslačak“ mogu koristiti
ovu mjeru sufinanciranja u odnosu na obvezu udomitelja, a takvih je trenutno osam. Grad na području
predškolskog i školskog odgoja uvodi dnevni boravak za djecu polaznike 1. i 2. razreda osnovne škole,
koji će se održavati u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac, nakon uređenja potkrovnih prostorija. Cijena
boravka iznosit će 300,00 kuna i pokriva nužne troškove.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
Točka 29.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Marijan Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Đurđevca.
Točka 30.
Donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i
provedbe općih i drugih akata Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio ovu Odluku: Kodeks savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Grada Đurđevca ima
za cilj doprinijeti razvoju civilnog društva i jačanju demokracije u Gradu Đurđevcu. Objava poziva za
savjetovanje o nacrtima/prijedlozima programa, općih i drugih akata treba sadržavati jasno naznačen
rok za očitovanje zainteresirane javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana od dana objave nacrta na
službenoj internetskoj stranici Grada, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, a sve kako bi
zainteresirana javnost imala dovoljno vremena za proučavanje predmetnog nacrta i oblikovanje svoga
mišljenja. Dodao je i kako je to praksa i Europske unije i Vlade gdje se građanima daju na uvid prijedlozi
odluka.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
KODEKS
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih
akata Grada Đurđevca.

Točka 31.
Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković je objasnio da cilj mjere poticanje jednoobraznog uređenja i
opremanja terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama u vlasništvu Grada Đurđevca, te
podizanja kvalitete ugostiteljske usluge. Dodao je kako se predlaže sufinanciranje uređenja i opremanja
ugostiteljskih terasa u cilju jačanja vizualnog identiteta Grada Đurđevca. Također je dodao kako se
predloženom mjerom poboljšava i naplata poreza na korištenja javnih površina te usmjeravanje tih
sredstava na podizanje kvalitete uređenja i opremanja terasa ugostiteljskih objekata. Ugostitelji mogu
računati na subvenciju troškova u visini 50% (bez PDV-a), a najviše u iznosu trogodišnjeg iznosa
poreza na korištenje javne površine.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
PROGRAM
o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca.
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Točka 32.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut o dopuni Statuta Muzeja Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković je obrazložio da se ovom dopunom omogućuje Muzeju Grada
Đurđevca da prodaje svoje suvenire te je napravljen natječaj za odabir suvenira. Dodao je i kako će
uskoro biti predstavljen vizualni identitet Grada koji će zajedno s spomenutim suvenirima doprinijeti
turističkoj prezentaciji.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Statut o dopuni Statuta Muzeja Grada Đurđevca.
Točka 33.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 2015. godini za
program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac.
Ugovore o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 2015. godini za
program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac, 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 14 glasova „za”, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 2015. godini za program zaštite kulturnog
dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac.
Točka 34.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na
području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako je propisan strogi nadzor na koji način će se
način izvršavati ova Odluka. Dodao je kako se traži da se dokaže da je posao zaista obavljen. Osvrnuo
se na primjer kada je naplaćena dezinsekcija i deratizacija šahti u većem broju nego što uopće postoje.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - dezinsekcija i deratizacija
javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na
području Grada Đurđevca.
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Točka 35.
Razno.
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je da li je zgrada Fišerovo kupljena i da li je
plaćena u cijelosti.
Gradonačelnik Željko Lacković odgovorio je kako zgrada Fišerovo još uvijek nije kupljena iz
razloga jer vlasnik ne želi potpisati ugovor zbog tereta koji se nalazi na nekretnini. Dodaje da će ugovor
biti potpisan kad se skine taj teret s nekretnine, a plaćanje će se izvršiti u dva navrata u roku 30 dana
nakon potpisa Ugovorakako je to predviđeno Proračunom.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag zatražio je da se natječajna dokumentacija za izbor
poslovne banke da na uvid.
Gradonačelnik Željko Lacković dodao je kako je sve provedeno transparentno. Istaknuo je kako
je ovih dana izvršen prijelaz sa računa Zagrebačke banka na nove račune Erste banke. Naglasio je i da
je dokumentacija javna i pružiti će se na uvid zainteresiranima.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 13.
sjednicu Gradskog vijeća u 20,20 sati.
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