ZAPISNIK
s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 15. ožujka 2016. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/15 URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 od
09. ožujka 2016. godine.
Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u
17,00 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Marijan Ružman i konstatirao
je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maja Hrvatić Padovan,
Hrvoje Janči,
Marijan Ružman,
Ljiljana Manolić,
Davor Čižmešinkin,
Zoran Jančijev,
Dario Golub,
Katica Blažok,
Hrvoje Parag,
Frane Franičević

Sjednici nisu nazočni:
1. Vlado Leščan (opravdao),
2. Vlado Rep (opravdao)
3. Vesna Topolčić (opravdala),
4. Nikola Kopričanec,
5. Katarina Kovač (opravdala).

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca,
Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti,
Marko Čamber, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte,
Iva Vuk, viši stručni suradnik za proračun Grada Đurđevca,
Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
Krunoslav Karas, načelnik PP Đurđevac,
Martina Maloča, „Glas podravine“,
Kristina Kos, internetski portal „epodravina.hr“,
Anđela Lenhard Antolin, „Radio Koprivnica“,
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12.
13.
14.
15.
16.

Andreja Brozović, „Radio Koprivnica“,
Danijel Pobi, „Radio Koprivnica“,
Ivica Barać, „Podravski list“,
Sanja Kos-Bojanić, „HRT- dopisnik Koprivnica“,
Željko Picig, „prigorski.hr“.

Na zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik
usvojen jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman izvijestio je članove Gradskog vijeća da je nakon
slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red dopuni s četiri nove točke
koje glase:
1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju kod Hrvatske poštanske banke d.d., Ivana
Kukuljevića 9a, Varaždin.
2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
3. Donošenje Đurđevečke Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za
razdoblje od 2016. do 2020. godine.
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
Navedeni materijali za dopunu dnevnog reda dostavljeni su članovima Gradskog vijeća
naknadno nakon slanja saziva.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je da predložene točke postanu točke
8., 26., 27. i 28. dnevnoga reda, a dosadašnja točka 25. postane točka 29.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Đurđevca za 2015. godinu.
2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2016. godinu.
3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2015. godine.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2015. godini.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini.
6. Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada
Đurđevca.
7. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih
projekata.
8. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske poštanske banke
d.d., Ivana Kukuljevića 9a, Varaždin.
9. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
10. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi na temelju
ugovora – hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba
na području Grada Đurđevca.
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11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.
13. Donošenje Odluke o određivanju službene prostorije za sklapanje braka u građanskom
obliku u Gradu Đurđevcu.
14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
15. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini.
16. Donošenje Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca za
razdoblje 2016. – 2020. godina.
17. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca.
18. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za 2016.
godinu.
19. Donošenje Odluke o visini početne prodajne cijene zemljišta u ulici Radnička cesta u
Đurđevcu.
20. Donošenje Odluke o načinu otplate dugoročnih kredita sklopljenih u skladu s odredbama
Ugovora o poslovnoj surdnji na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva za 2001. godinu
(„Poduzetnik 1“) i 2002. godinu („Poduzetnik 2“).
21. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2015. godini.
22. Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno
odbačenog otpada u 2015. godini.
23. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada.
24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Grgura Karlovčana Đurđevac.
25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac.
26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
27. Donošenje Đurđevačke Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
28. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada
Đurđevca.
29. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Đurđevca za 2015. godinu
Načelnik PP Đurđevac Krunoslav Karas pozdravio je sve prisutne i ukratko obrazložio točku 1.
dnevnog reda. Konstatirao je da se u odnosu na prošlu godinu, ali i uzimajući presjek stanja posljednjih
pet godina, može biti zadovoljno sa stanjem sigurnosti na području grada Đurđevca. Istaknuo je da je u
dijelu koji se odnosi na kriminalitet ukupan broj kaznenih djela u padu. Dodao je da je broj kaznenih
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djela u posljednjih pet godina pao sa 446 na 260. Policijska postaja Đurđevac posebno prati stanje
općeg kriminaliteta. Krunoslav Karas istaknuo je da je zabilježen pad od 40% u odnosu na prošlu
godinu dok je zabilježen pad kaznenih djela koja najviše pogađaju građane (sa 267 na 105), odnosno
kada je riječ o krađama, teškim krađama s provaljivanjem, utajama, prijevarama, raznim oštećenjima s
kojima se PP Đurđevac najčešće susretala. Što se tiče teških krađa provaljivanjem, konstatirao je da se
u posljednjih pet godina njihov broj smanjio sa 96 na 30 čime je počinjena znatno manja materijalna
šteta. Također je dodao da je broj kaznenih djela krađe u padu. Istaknuo je da je razrješenost kaznenih
djela preko 80%, odnosno samo je jedno od najtežih kaznenih djela (razbojništvo) ostalo nerazrješeno
te je naglasio da u posljednjih pet godina nije počinjeno niti jedno ubojstvo. Što se tiče narušavanja
javnog reda i mira, naglasio je da je njihov broj također u padu, a posebno kada se govori o zoni
ugostiteljskih objekata. Krunoslav Karas je istaknuo činjenicu da u gradu Đurđevcu nema noćnog kluba
te je mišljenja da bi bilo dobro da ga grad ima. Dodao je da bi se na taj način smanjio broj odlazaka
mlađe populacije u druga područja, a posljedično tome i broj prometnih nesreća. Negativan trend se
bilježi jedino kod broja prometnih nesreća čiji je broj u odnosu na prošlu godinu porastao sa 106 na 159,
ali uzimajući u obzir posljednjih pet godina broj prometnih nesreća je u padu. Istaknuo je da su najteža
stradavanja u prometu povezana sa prometnim nesrećama u kojima ima poginulih osoba. Dodao je da
su na području Policijske postaje Đurđevac 2011. godine poginule četiri osobe, 2012. godine dvije,
2013. godine dvije, 2014. godine ih nije bilo dok je u 2015. godini poginula jedna osoba. Što se tiče
samog područja grada Đurđevca u posljednje tri godine nije bilo poginulih osoba u prometnim
nesrećama. Dodao je da je jedini negativni trend povezan sa sudjelovanjem alkoholiziranih osoba u
prometnim nesrećama gdje je cilj biti na manje od 10% prometnih nesreća u kojima sudjeluju osobe u
alkoholiziranom stanju, a grad Đurđevac je trenutno na oko 18% što predstavlja visoko negativni
rezultat. Što se tiče vozača u alkoholiziranom stanju, Krunoslav Karas je naglasio da je cilj prije svega
postupati preventivno, ali da upravo zbog navedenih podataka PP Đurđevac mora postupati i
represivno. Također je istaknuo da mu je drago što se pokrenuo rad Vijeća za prevenciju te je ukratko
naveo zaključke koji su doneseni na posljednjoj sjednici Vijeća.
Budući da nije bilo pitanja po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman
zahvalio je načelniku PP Đurđevac Krunoslavu Karasu na sudjelovanju na sjednici Gradskog vijeća i
danim informacijama.
Točka 2.
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2016. godinu

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 2. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 10 glasova „za“ donijelo
PLAN
rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2016. godinu
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Točka 3.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2015. godine
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da stanje na računu Grada Đurđevca na dan 15.
ožujka 2016. godine iznosi 814.075,00 kuna, dok je stanje na računu 31.12.2015. godine iznosilo
223.787,00 kuna. Dodao je da Grad Đurđevac nema nepodmirenih dospjelih ili nedospjelih obveza, te
da je od planiranih 47.000.000,00 kuna u Proračunu Grada Đurđevca realizirano je 35.000.000,00 kuna
zbog nerealiziranog kreditnog zaduženja, činjenice da nije prodano odmaralište u Prvić Luci i s obzirom
na to da je nerealizirano povlačenje sredstava za reciklažno dvorište, a koje je sada u završnoj fazi.
Također je dodao da je Grad financijski likvidan i da izvršava sve svoje redovno planirane obveze, ali i
one obveze koje su nepredviđene.
Gradonačelnik je naglasio da je 2015. godina završena sa izvornim prihodima u iznosu od
22.717.000,00 kuna što je povećanje u odnosu na kraj 2014. godine kada su prihodi iznosili
20.101.000,00 kuna, te u odnosu na 2013. godinu kada su iznosili 16.553.000,00 kuna. Izvorni prihodi
su iznosili 14.000.000,00 kuna i u 2012. godini i u 2011. godini. Grad je u konstantnom porastu što se
tiče izvornih prihoda i zahvaljujući njihovom povećanju, među ostalim, smanjen je deficit koji je na kraju
2012. godine iznosio 4.200.000,00 kuna, na kraju 2013. godine 4.360.000,00 kuna. 2014. godina je
završila u plusu od 591.000,00 kuna, tj. na nivou riznice radi se o plusu od 223.787,00 kuna.
Što se tiče nefinancijske imovine Grada Đurđevca, gradonačelnik je napomenuo da je Grad
Đurđevac u 2009., 2010., 2011., 2012., i 2013. godini više otuđio imovine nego što ju je stekao za iznos
od 3.167.000,00 kuna dok je u 2014. i 2015. godini više stekao imovine nego što ju je prodao u iznosu
od 6.702.000,00 kuna.
Također je dodao da je ukupna kreditna zaduženost Grada Đurđevca na dan 30.06.2013. godine
(dan stupanja na dužnost) bila 6.585.000,00 kuna, odnosno 15% izvornih prihoda Grada od mogućih
20%, te je bilo i nepodmirenih obveza zbog kojih se nije moglo koristiti preostalih 5% i zbog kojih je
Grad bio kreditno nesposoban. Istaknuo je da je do kraja 2015. godine kreditnih zaduženja vraćeno u
ukupnom iznosu od 4.153.000,00 kuna, a Grad se zadužio u iznosu od 3.000.000,00 kuna kod HBOR-a
za kupnju zemljišta u Industrijskoj zoni, te da je Grad Đurđevac ostao manje zadužen nego što je bio za
vrijeme preuzimanja vlasti unatoč navedenom zaduženju kod HBOR-a. Kreditna zaduženost Grada na
dan 31.12.2015. godine iznosila je 5.400.000,00 kuna što je 6% od izvornih prihoda Grada. Predviđa se
kreditno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kuna, koje će na kraju 2016. godine iznositi 10.125.000,00
kuna, odnosno 9% izvornih prihoda Grada Đurđevca. Koliko je Grad financijski stabilan govori i činjenica
da se Grad zadužuje 2.300.000,00 kuna za katastarsku izmjeru, odnosno od te obveze je ostalo za
platiti nešto manje od 1.400.000,00 kuna. Od planiranog iznosa od 1.700.000,00 kuna za projektnu
dokumentaciju do sada je iz redovnih sredstava izdvojeno 825.000,00 kuna, a iz kredita će ići
875.000,00 kuna. Grad je ostao bez partnera Državne geodetske uprave koja je trebala sufinancirati
projekt sa 50%, te je zbog toga Grad preuzeo 85% financiranja, ali pod izmijenjenim uvjetima. Izvorna je
cijena za 5000 hektara bila 2000 kuna plus PDV (ukupno 12.000.000,00 kuna), a Grad je za zadnjih
2500 hektara uspio dogovoriti cijenu od 1000 kuna plus PDV.
Gradonačelnik je nadodao da se vidi smjer politike upravljanja Gradom, a koji se odnosi na
stvaranje preduvjeta za gospodarstvo. Od kreditnog zaduženja od 6.500.000,00 kuna 2006. godine, za
gospodarstvo je bilo namijenjeno samo 135.000,00 kuna (Poslovna industrijska zona A). U 2010. godini
od kredita u iznosu od 3.000.000,00 kuna za gospodarstvo je išlo 285.000,00 kuna, odnosno od
9.500.000,00 kuna ukupno je išlo ni 500.000,00 kuna. Istaknuo je da se prvo trebaju stvoriti uvjeti za
gospodarstvo da bi uslijedile investicije.
Što se tiče ustanova kojih je osnivač Grad Đurđevac, gradonačelnik je dodao da Muzej grada
Đurđevca, Dječji vrtić „Maslačak“ i Gradska knjižnica Đurđevac imaju pozitivan trend, osim u dijelu koji
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se odnosi na činjenicu da je Grad pritisnut izgradnjom i dobrim funkcioniranjem vrtića u bivšim
općinama. Istaknuo je da su otvoreni novi vrtići i jaslice u Novom Virju i Virju, te da je u planu uređenje
vrtića u Kloštru Podravskom. Dodao je da je Grad Đurđevac također sudjelovao u financiranju velikog
broja projekata kao što su širokopojasni Internet, opremanje i adaptacija Starog grada – završna faza,
rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Maslačak“, sređivanje dokumentacije za ŠRC i Posjetiteljski
centar, katastarska izmjera i prostorni planovi, uređenje društvenih domova, uređenje vatrogasne
zajednice, projekt energetske učinkovitosti i efikasnosti, uređen je prostor Gradske knjižnice Đurđevac i
otkupljeno zemljište i to sve u ukupnom iznosu od 8.500.000,00 kuna. Primijetio je dobru dinamiku rada
na komunalnoj infrastrukturi u gradu Đurđevcu, odnosno održavaju se standardi, zamjenjuju se
postojeće instalacije i uređuju javne površine. Značajni projekti koji su provedeni odnose se na Ulicu
Ivana Đuriševića, Vinogradsku ulicu, reciklažno dvorište, mrtvačnicu u Mičetincu, uređenje gradskog
groblja, Međašnu ulicu, javnu rasvjetu, odnosno za izgradnju komunalne infrastrukture je izdvojeno
2.220.000,00 kuna. Dodao je da komunalne tvrtke provode tri velika projekta. Prvi se odnosi na
izgradnju vodocrpilišta Đurđevac 2 i spojnog cjevovoda. Radi se o investiciji vrijednoj 10.000.000,00
kuna gdje je Grad osigurao sredstva ukoliko neće doći do sufinanciranja od strane Hrvatskih voda.
Otvorenje vodocrpilišta je predviđeno za Picokijadu. Drugi projekt se odnosi na sanaciju odlagališta
otpada koja je u cijelosti dovršena. Ukupan iznos investicije u iznosu od 4.400.000,00 kuna financirao je
sa 60% Fond za zaštitu okoliša, dok je 40% financirano od strane Županije i Grada Đurđevca. Treći
projekt se odnosi na izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.260.000,00 kuna. Okolne općine su
potpisale sporazum da će koristiti reciklažno dvorište i u postupku je ispitivanje tržišta za nabavu 36
mobilnih reciklažnih dvorišta koja će se postaviti na području općina.
Naglasio je da je smanjen postotak kapitalnih pomoći od strane središnje vlasti koja je bila
angažirana oko sanacije gradske deponije koja je završena. Suradnja sa Županijom se popravlja (u
2013. je za potrebe grada izdvojeno 967.000,00 kuna, 2014. 926.000,00 kuna i 2015. 1.200.000,00
kuna), dok postoji nezadovoljstvo sa suradnjom na državnoj razini (financirana je nadogradnja i
rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Maslačak“ u 2013. godini u iznosu od 800.000,00 kuna, izdvojena su
sredstva za Stari grad, Posjetiteljski centar i dizalo u iznosu od 800.000,00 kuna u 2014. godini, dok je u
2015. godini primijećen pad). Primijetio je da nedostaje kvalitetnija područna samouprava, odnosno
kvalitetniji rad županijskih struktura i primjereniji odnos središnje vlasti koja zanemaruje one sredine iz
kojih se značajno pune njihova sredstva (renta koju prima Država).
Također je dodao da se grad Đurđevac brinuo da izvori prihoda budu namjenski raspoređeni i da
je ostvaren pozitivan smjer u odnosu na sredstva koja su osigurana iz rente i komunalne naknade, te da
je ostvarena likvidnost Grada.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu.
Hrvoje Parag se ukratko osvrnuo na podatak koji se tiče ukupne kreditne zaduženosti od 15% na
dan 30.06.2013. godine. Istaknuo je da se mora uzeti u obzir ukupno povećanje Proračuna te da je to
uzrok pada postotka. Dodao je da se ukupna rudna renta povećala za oko 7.000.000,00 kuna i da je to
uvelike doprinjelo smanjenju postotka kreditnog zaduženja što omogućava Gradu da se ponovno
zaduži.
Gradonačelnik je dodao da se iznos rente kretao na način da je 2009. iznosila 2.200.000, kuna,
2010. godine 2.500.000,00 kuna, 2011. godine 2.300.000,00 kuna, 2012. godine 2.700.000,00 kuna,
2013. godine 2.300.000,00 kuna, 2014. godine 6.194.000,00 kuna, te u 2015. godini 6.500.000,00 kuna,
odnosno da je došlo do povećanja od oko 4 milijuna kuna. Također je dodao da je 2009. godine porez
na dohodak bio 11.023.000,00 kuna, a 2015. godine 6.359.000,00 kuna.
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Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2015. godine
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2015. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao Izvješće.
Dodatno pojašnjenje točke 4. dnevnog reda dao je gradonačelnik Željko Lacković. Istaknuo je da
se surađuje sa komunalnim tvrtkama Grada Đurđevca te dodao da postoji dobra suradnja i sa HEP-om.
Gradonačelnik je pohvalio Županijsku upravu za ceste koja je sa 1.000.000,00 kuna sufinancirala
izgradnju kružnog toka. Naglasio je da se nada da će se pronaći način da za motivaciju INA-e na
suradnju oko uređivanja njihovog prodajnog prostora u Đurđevcu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 4. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je Gradsko vijeće je bez rasprave jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini

Točka 5.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao Izvješće.
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 5. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini

Točka 6.
Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca

Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se izmjene i dopune odnose na područje grada.
Dodao je da su razlog izmjena korekcije položaja prometnica u Industrijskoj zoni, odnosno radi se
investiciji tvrtke Osatina grupa d.o.o. na području Poslovne zone A, a koja se tiče proširenja predviđenih
kapaciteta gradnje. Dodao je da bi trebali sa izmjenama građevinske dozvole obuhvatiti i dio na kojemu
je prometnica (koja ulazi u njihov prostor).
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 6. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je donijelo jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca

Točka 7.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih
projekata
Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da se radi o istim omjerima financiranja kao i prije,
odnosno radi se o iznosu od 2.000.000,00 kuna učešća Grada na radovima energetske obnove
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac (vrijednost projekta je 6.500.000,00 kuna). Za katastarsku
izmjeru Grad će izdvojiti 2.300.000,00 kuna (ukupni iznos je preko 5.000.000,00 kuna), dok će za
projektnu dokumentaciju (upisivanje prometnica, nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, svi objekti koji su u
vlasništvu Grada su dio projekta energetske obnove itd.) biti izdvojeno 1.700.000,00 kuna.
Gradonačelnik je dodao da se radi o najpovoljnijoj kamatnoj stopi koja je trenutno ostvarena u Republici
Hrvatskoj, odnosno radi se o fiksnoj kamatnoj stopi od 3,5%. Također je dodao da se radi o zaduženju u
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kunama bez vezanja na euro ili koju drugu stranu valutu. Ukupni trošak na kredit od 6.000.000,00 kuna
za deset godina vraćanja će biti 1.073.000,00 kuna. Gradonačelnik je naglasio da se značaj
transparentnosti javne nabave u ostavarenju ovake stope vidi u usporedbi sa činjenicom da je HBOR
imala uvjete od 0,8% odobrenog iznosa, te promjenjivu kamatnu stopu od 4% i vezanost za euro.
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po točki 7. dnevnog reda.
Predsjednik kluba vijećnika HDZ-a, Hrvoje Parag, se javio za riječ. Naglasio je da HDZ podržava i
odobrava kapitalne projekte koji se rade u Đurđevcu, ali ne odobrava zaduženje Grada kod banke. Što
se tiče Osnovne škole dodao je da se mogu iz drugih izvora pronaći sredstva za financiranje projekata.
HDZ je mišljenja da je u ovom trenutku zaduživanje na osnovu navedenih namjena nije dobro rješenje,
te da se sve može bolje napraviti.
Marijan Ružman je upitao Hrvoja Paraga imaju li kakav konkretan prijedlog na što je Hrvoje Parag
odgovorio da nemaju.
Što se tiče načina zaduživanja, gradonačelnik Željko Lacković je dodao da osim standardnog
načina zaduživanja postoji i mogućnost izdavanja obveznica koje Grad može izdavati, ali je naglasio da
trenutan način zaduživanja predstavlja jedno povoljno rješenje iako bi Grad najrađe da se uopće ne
treba zadužiti. Također je dodao da u pravilu nisu zadužene one jedinice lokalne samouprave koje ili
nemaju kreditnu sposobnost ili je imaju, ali im je ona narušena nepodmirenim obvezama. Istaknuo je da
je Grad imao dva projekta, gdje je prvo bio skromniji i za koji je bilo predviđeno 2.000.000,00 kuna
učešća Grada sa 40% sudjelovanja Fonda na energetskoj obnovi Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac. Taj projekt je bio odobren, ali nisu bili predviđeni nivoi energetske zaštite kakvi su sada.
Ministarstvo graditeljstva je raspisalo natječaj za direktno financiranje iz strukovnih Fondova Europske
unije gdje je Grad povukao prijavu u Fondu i podnio novu prijavu (kvalitetniji projekt i izvedba od
trenutnih 6.500.000,00 kuna) direktno uz podršku ljudi iz Ministarstva. Projekt Grada je vraćen nakon
drugog koraka jer nije imao klauzulu izvršnosti pravomoćne dozvole iz 1958. godine. Dodao je da su
prijave za projekte zatvorene do 15. travnja 2016. godine. Gradonačelnik je dodao da će se sve prijaviti
na vrijeme.
Što se tiče povlačenja sredstava iz Fondova u okviru Ministarstva regionalnog razvoja, Frane
Franičević, član SDP-a, je upitao hoće li taj proces značajnije utjecati na prijavljivanje i kakva je situacija
sa Osnovnom školom, odnosno koliko je velik taj projekt i koliki se udio financiranja očekuje iz Fondova.
Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio na pitanje. Naglasio je da se Osnovna škola neće
financirati preko Ministarstva regionalnog razvoja nego će preko toga Ministarstva Grad prijaviti dva
mala projekta. Projekt Osnovne škole će ići preko Ministarstva graditeljstva. Također je dodao da je
Grad prošle godine, kada je u pitanju Osnovna škola, kompletno promijenio sanitarne čvorove (u iznosu
od 450.000,00 kuna), uveo je e-ploče u iznosu od 288.000,00 kuna, uveden je bežični internet, kupljeni
su novi laptopi, te je istaknuo da se radi o sredstvima koja su priznata kao ulaganje Grada. Također je
dodao da Grad ima veliku želju kompletno urediti Osnovnu školu i iznutra.
Frane Franičević je dodao da se mijenjaju procedure prijavljivanja i da nema ništa od Fondova dok
se procedure ne promijene te je upitao da li Grad prijavljuje Osnovnu školu Fondu za energetsku
učinkovitost.
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Gradonačelnik je odgovorio da je Fond za energetsku učinkovitost obrađivačko tijelo u energetskom
dijelu, ali je podtijelo Ministarstva graditeljstva. Istaknuo je da su oni Gradu prvotno dali pozitivno
mišljenje, ali pošto sada ide sve po drugoj proceduri oni su cijelu dokumentaciju gledali na drugi način.
Frane Franičević je upitao hoće li Grad od ikoga dobiti financijska sredstva za Osnovnu školu.
Gradonačelnik je odgovorio da hoće i to 4.500.000,00 kuna sukladno podatku da 70% pripada
razvojnoj skupini u kojoj se nalazi i Grad Đurđevac. Dakle od ukupnih 6.500.000,00 kuna Grad očekuje
4.500.000,00 kuna s time da se je u međuvremenu napravio projekt dogradnje sportske dvorane koji će
omogućiti jednosmjensku nastavu i povećati kapacitete školske kuhinje. Gradonačelnik je dodao da prije
svega postoji problem funkcioniranja središnje vlasti.

Gradsko vijeće je nakon rasprave sa 8 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ (Hrvoje Parag iz HDZ-) i
1 „suzdržanim“ glasom (Frane Franičević iz SDP-a) donijelo
ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata
Točka 8.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske poštanske
banke d.d., Ivana Kukuljevića 9a, Varaždin

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 8. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je donijelo sa 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa (Frane Franičević iz SDP-a i
Hrvoje Parag iz HDZ-a) donijelo

ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske poštanske banke d.d., Ivana
Kukuljevića 9a, Varaždin
Točka 9.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman upozorio je nazočne na članak 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.),
koji glasi: „ U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o javnim
priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida javnosti.“, stoga je zamolio novinare i
ostale nazočne, osim članova Gradskog vijeća i Ureda gradonačelnika da za vrijeme rasprave o
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prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja izađu iz dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko
vijeće dobiti odmah po završetku rasprave u pisanom obliku.
Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca kada se s rasprave
o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se obrazloženje Odbora, rasprava
i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u odvojenom zapisniku.

Točka 10.
Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi na
temelju ugovora – hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih
životinja lutalica i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 10. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi na temelju ugovora –
hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja lutalica
i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca
Točka 11.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca
Dodatno obrazloženje ove točke je dao gradonačelnik Željko Lacković. Istaknuo je da se dopuna
Odluke odnosi na radno mjesto Viši stručni suradnik za projekte. Također je dodao da se radno mjesto
odnosi na izradu projekata za financiranja, odnosno sufinanciranja iz europskih fondova. Koeficijent
ovog radnog mjesta bi bio 2,50 i gradonačelnik je dodao da bi se radilo o dva izvršitelja, te da su u
najavi projekti koji će zahtijevati specifična znanja. Radi se o malim i zahtjevnim projektima koji se tiču
prekogranične suradnje Republike Hrvatske (suradnja s Mađarskom) i sa mogućnostima korištenja
socijalnih fondova.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 11. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
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ODLUKU
o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Đurđevca

Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se povisuje temeljni kapital tvrtke s obzirom da
trebaju početna sredstva za likvidnost i početak poslovanja rada pivnice, odnosno restorana u Starom
gradu. Dodao je da je zamišljeno da tvrtka Stari grad bude pokretač turističkih projekata. Gradonačelnik
je istaknuo da će za mjesec dana biti otvorenje restorana i pivnice te da će se ubrzo, što se tiče turizma,
govoriti o restoranu i pivnici, Starom gradu, Posjetiteljskom centru sa svim sadržajima koji prema
projektima i zahtjevima Ministarstva turizma moraju postojati i upravljanju sportskim objektima pošto će
ŠRC biti investicija opterećena PDV-om. Također je dodao da će se sve navedene aktivnosti provoditi i
organizirati preko te tvrtke.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 12. dnevnog reda.
Hrvoje Parag se javio za riječ i istaknuo da je gospodin Novak pred otprilike godinu dana uputio
zamolbu Gradu da ga se makne iz Nadzornog odbora, te je Hrvoje Parag zamolio da se postupi po
zamolbi gospodina Novaka.
Gradonačelnik je mišljenja da je ta zamolba sprovedena, ali da će se to pitanje još jednom
provjeriti.

Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću
Točka 13.
Donošenje Odluke o određivanju službene prostorije za sklapanje braka u
građanskom obliku u Gradu Đurđevcu
Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da se do sada radilo o gradskoj vijećnici gdje se svaki
izlazak iz vijećnice u Stari grad se morao naplaćivati po tarifi Ureda državne uprave. Dodao je da će
sada svi koji će sklapati civilni brak moći sklopiti brak u dvorani Udruge sv. Juraj.
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 13. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o određivanju službene prostorije za sklapanje braka u građanskom obliku u Gradu
Đurđevcu

Točka 14.
Donošenje Odluke o dopuni 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 Gradskog vijeća te je podržao Odluku. Predložio
je da dodatno obrazloženje iznese gradonačelnik Željko Lacković.
Gradonačelnik Željko Lacković je napomenuo da je Grad dobio prijedlog HDZ-a i da su postavljeni
brojni upiti što se tiče ove točke dnevnog reda. Dodao je da Grad zna koji su primarni ciljevi kroz
obrazovni sustav. Što se tiče školskih ustanova, istaknuo je da je iznos od 5.000,00 kuna godišnje za
trogodišnje razdoblje doktorata i stipendije u iznosu od 2.500,00 kuna za magisterij primjeren iznos
potpore. Također je istaknuo da doktoranti i studenti magisterija mogu koristiti i redovna sredstva po
redovnim uvjetima u iznosu od 1.500,00 kuna 10 mjeseci godišnje kako je predviđeno i za ostale
studente. Gradonačelnik je dodao da postoje velike mogućnosti i da trenutno srednja škola (Strukovna
škola i Gimnazija) ima pogrešne programe te da je Gradu cilj da ima što manje takvih programa.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 14. dnevnog reda.
Hrvoje Parag je pohvalio odluku gradonačelnika da se obuhvate preddiplomski, diplomski i
poslijedimplomski studiji. Također je naglasio da bi Grad trebao zaštiti svoje interese na način da se radi
o nepovratnim sredstvima ukoliko osoba kasnije ostane živjeti i raditi na području grada Đurđevca.
Gradonačelnik je dodao da je predviđena odredba koja sadrži ugovornu obvezu koja bi osobu
obvezala na ostanak i zaposlenje na području grada i to u dvostrukom roku od roka stipendije.
Gradsko vijeće je nakon rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o dopuni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca
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Točka 15.
Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini
Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da je program dobio suglasnost Ministarstva
poljoprivrede. Također je dodao da će Grad pružati potporu poljoprivredi kao što je i činio i do sada, te je
dodao da se jedina razlika odnosi na potpore malim pčelarima. Naglasio je da postoji klaster pčelara
gdje je uvjet za ulazak u klaster i ostvarivanje određenih prava posjedovanje 20 košnica. Dodao je da je
sada Grad predvidio potpore od 50 kuna po košnici i za one koji nisu ušli u klaster, a koji posjeduju do
50 košnica.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 15. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
PROGRAM
potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini

Točka 16.
Donošenje Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca za
razdoblje 2016. – 2020. godina
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se radi o programu koji se kontinuirano dorađuje
prema iskazanim interesima ili sukladno potrebama gospodarstvenika. Dodao je da se novosti u
programu odnose na tri smjera poduzetništva. Prvi smjer se odnosi na socijalno poduzetništvo.
Gradonačelnik je naglasio da na području grada postoji značajan broj udomiteljskih obitelji koje
udomljavaju starije i nemoćne osobe preko Centra za socijalnu skrb, te koje mogu udomiti maksimalno
4 osobe. Postoje i obiteljski domovi za starije osobe koji mogu udomiti maksimalno 10 osoba gdje
štićenici mogu živjeti zajedno sa udomiteljem i obiteljski domovi koji mogu primiti maksimalno 20 osoba
gdje oni žive u zasebnoj jedinici. Gradonačelnik je naglasio da Grad želi da udomitelji naprave iskorak i
postanu obiteljski domovi, te je u tu svrhu Grad predvidio potporu od 50% ukupnog ulaganja uloženog u
prenamjenu, odnosno za obavljanje djelatnosti što iznosi maksimalno 50.000,00 kuna. Drugi kriterij je
iznos do 5.000,00 kuna po smještaju jednog korisnika. Na području Grada Đurđevca djeluju dva
obiteljska doma do 20 korisnika i za njih je predviđena subvencija u iznosu do 20.000,00 kuna, odnosno
1.000,00 kuna po korisniku te je jedan dom već iskazao interes za takvo ulaganje.
Gradonačelnik je istaknuo da se drugi smjer odnosi na poticaje usmjerene prema ugostiteljstvu gdje
je cilj podići turističku i ugostiteljsku ponudu. Gradonačelnik je iskazao nezadovoljstvo sa onim što
ugostitelji pružaju, te je istaknuo da je donijet Pravilnik o ujednačavanju terasa koje se nalaze na javnim
površinama. Dodao je da je ugostiteljima omogućeno da na ime ulaganja 50% iznosa koriste
petogodišnji iznos poreza na korištenje javnog prostora, te da bi rezultat toga trebao biti porast kvalitete
ugostiteljstva i njegove ponude na području grada Đurđevca. Također je dodao da ugostitelji koji nisu
korisnici javnih površina mogu korsititi potporu u vidu poreza na potrošnju koji je direktan prihod Grada.
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Taj prihod, u petogodišnjem iznosu, a koji je uplaćen na račun Grada, biti će vraćen ugostitelju koji
ulaže u objekt. Ukupna investicija od 150.000,00 kuna biti će pokrivena sa 75.000,00 kuna od strane
Grada, ali ne odjednom već će se vraćati uplaćeni iznosi koji predstavljaju poreznu obvezu uz
ograničavajući vremenski faktor od 3 godine (ono što je prije ugostitelj platio za 5 godina sada će biti
ekvivalent prometa za 3 godine).
Gradonačelnik je naglasio da se treći smjer odnosi na omogućavanje poduzetnicima koji posluju na
području grada Đurđevca ili koji imaju zaposlenike s područja grada da na javnom natječaju po posebno
povoljnim uvjetima i povlaštenoj cijeni od 1 kune po metru kvadratnom otkupe zemljište na kojemu je
predviđena višestambena gradnja, te bi bili oslobođeni od plaćanja komunalnih doprinosa. Također je
naglasio da postoji problem zadržavanja ljudi koji žele naći na području grada posao, ali se ne mogu
ostati zbog manjka niza sadržaja i kvalitete stanovanja. Dodao je da ova mjera predviđena i za
gospodarski i za javni sektor.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 16. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo

PROGRAM
mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020.
godina

Točka 17.
Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 17. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo
PRAVILNIK
o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca

Točka 18.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2016. godinu
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Gradonačelnik Željko Lacković uvodno je obrazložio da se radi o standardnom iznosu sredstava
koji je namijenjen radu političkih stranaka, te da se ne radi o naknadi članovima Gradskog vijeća za rad
na sjednicama nego je riječ o naknadi za političku promidžbu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 18. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno sa 10 glasova „za“ donijelo

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća
Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za 2016.
godinu

Točka 19.
Donošenje Odluke o visini početne prodajne cijene zemljišta u ulici Radnička cesta u
Đurđevcu
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je da se radi o cijeni od 1 kune po metru kvadratnom.
Također je dodao da je predviđeno projektiranje kazetne gradnje sa pet stambenih objekata, te da se
radi o simboličnoj cijeni i da neće biti konkurencije. Na tom području je uređena komunalna
infrastruktura i nisu potrebna značajna ulaganja.
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po točki 19. dnevnog reda.
Frane Franičević je istaknuo da se radi o zanimljivom prijedlogu i da ga podržava, ali da se na
području grada Đurđevca ne vidi potreba za stambenim objektima. Predložio je da se ova odluka ne
donosi sa predviđenom cijenom po kvadratu zemljišta prije nego što se naprave idejni projekti i iskaže
potpuni interes. Izrazio je mišljenje da se na ovaj način požuruje nešto što u konačnici još nije
izdefinirano.
Gradonačelnik je naveo da je Grad pritisnut interesom tvrtke (Osatina) koja želi što prije ići u
gradnju. Također je dodao da su Programom propisani rokovi za početak gradnje i dovršenja, te da će
Grad pokušati dati dodatni impuls na način da će krenuti sa izgradnjom dvije zgrade. Naglasio je da se
Radnička cesta mora opremiti zbog sigurnosti i zbog objekata koji tamo već postoje.
Frane Franičević je dodao da danas ljudi imaju možda drugačije ideje i interese, te je predložio da
se o tome najprije vodi nekakva rasprava i razmatranje među zainteresiranima stranama.
Gradonačelnik je dodao da se sada razgovara o Radničkoj cesti i da se možda neće raditi o istoj
cijeni ukoliko dođe u pitanje neka druga lokacija. Također je dodao da se trenutno u Đurđevcu ne može
iznajmiti niti jedan stan te da su svi kapaciteti puni i da ne vidi problem u tome da cijene budu
uniformirane.
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Katica Blažok je istaknula da je prva stvar koja investitora zanima, a koji želi kupiti ili graditi, kolika
je cijena zemljišta, odnosno nekretnine. Ukoliko mu se ona ne navede on je mišljenja da nešto nije u
redu i automatski odustaje. Izrazila je mišljenje da se radi o dobrom prijedlogu odluke.
Gradsko vijeće nakon rasprave, jednoglasno, s 10 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o visini početne prodajne cijene zemljišta u ulici Radnička cesta u Đurđevcu

Točka 20.
Donošenje Odluke o načinu otplate dugoročnih kredita sklopljenih u skladu s odredbama
Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva za
2001. godinu („Poduzetnik 1“) i 2002. godinu („Poduzetnik 2“)

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković koji je rekao da se
radi o programima poticanja poduzetništva iz prethodnih godina gdje postoje 3 poduzetnika koje Grad
pokušava animirati da krenu sa otplatom glavnice. Također je dodao da treba vratiti što je više moguće
sredstava iz pologa koji je dan kao osiguranje projekata.
Predsjednik Gradskog vijeća je otvorio raspravu po točki 20. dnevnog reda.
Hrvoje Parag se složio s time da se ti projekti trebaju zaboraviti te je naveo da je na Gradskom
vijeću donesena odluka da ukoliko oni ne plate 3 rate da im Grad može „sjesti“ na nekretnine. Upitao je
da li su poduzetnici išta uplatili, odnosno da li su pokazali dobru volju da nešto uplate.
Gradonačelnik je odgovorio da su na početku uplatili dvije ili tri rate i da je od tada sve stalo.
Dodao je da Grad ima upisan zalog, te da ne oprašta glavnicu već kamatu. U glavnicu je uračunat i dio
kamate koju je naplatila banka.
Hrvoje Parag je upitao o koliko se sredstava radi.
Gradonačelnik je odgovorio da ukupno potraživanje Grada iznosi 36.000,00 eura za sve
poduzetnike.
Gradsko vijeće je nakon rasprave, s 9 glasova „za”, s 1 glasom „suzdržanim“ (Hrvoje Parag iz
HDZ-a) donijelo
ODLUKU
o načinu otplate dugoročnih kredita sklopljenih u skladu s odredbama Ugovora o poslovnoj
suradnji na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva za 2001. godinu
(„Poduzetnik 1“) i 2002. godinu („Poduzetnik 2“)
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Točka 21.
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca
u 2015. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao Izvješće.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po točki 21.
Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2015. godini

Točka 22.
Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno
odbačenog otpada u 2015. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao Izvješće.
Gradonačelnik je u uvodnom obrazloženju istaknuo da je odlagalište otpada „Peski“ u cijelosti
sanirano, te je pred izdavanjem uporabne dozvole. Također je dodao da će kroz mjesec dana biti
dovršeno reciklažno dvorište i da postoji sporazum sa bivšim općinama. Kao potencijalni financijski
benefit se javlja sanacija divljih odlagališta na području bivše općine Đurđevac koja su prema
Županijskoj strategiji gospodarenja otpadom predviđena da se zbrinjavaju kao neopasni ili inertni otpad
na odlagalištu otpada. Cilj je da se što više selektira i razdvoji otpad. Reciklažno dvorište će raditi 2
godine nakon otvaranja Piškornice za potrebe grada Đurđevca i okolnih općina.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po točki 22.
Hrvoje Parag je upitao što će se učiniti sa sekundarnom sirovinom.
Gradonačelnik je odgovorio da se zna koliko se prikupi sirovina koje imaju tržišnu cijenu i koje se
mogu prodati. Dodao je da zbrinjavanje nekih sirovina Grad mora platiti gdje će sredstva u dijelu vratiti
Fond. Također je dodao da su predviđeni troškovi reciklažnog dvorišta ( plus 36 mobilnih reciklažnih
dvorišta u općinama i 4 mobilna reciklažna dvorišta u gradu) u iznosu od 4.000,00 do 5.000,00 kuna po
jedinici lokalne samouprave mjesečno uz određene troškove amortizacije koji se mogu podmiriti
prodajom papira, stakla itd. Grad će stvoriti uvjete male sortirnice da se razdvoji mješoviti otpad koji će
ljudi i dalje dovoziti. Također je dodao da je predviđeno čipiranje kanti za otpad gdje će četvrto
odvoženje biti penalizirano.
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Gradsko vijeće je nakon rasprave, jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbirnjavanje nepropisno
odbačenog otpada u 2015. godini

Točka 23.
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo Gradskog vijeća te je podržao Izvješće.
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da je za prigradska naselja predviđena mjera
besplatnog odvoženja otpada putem posebnih vrećica kako bi se smanjilo zagađenje na području
vinograda, vikend kuća i drugih.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 23.
Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Točka 24.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Grgura Karlovčana Đurđevac
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj Gradskog vijeća te je podržao Izvješće.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 24.
Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac
Točka 25.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut 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 Gradskog vijeća te je podržao prijedlog Statuta.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 25.
Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

Točka 26.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada 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 Gradskog vijeća te je podržao prijedlog
Pravilnika.
Gradonačelnik Željko Lacković je napomenuo da je Pravilnikom predviđeno smanjenje broja
radnih mjesta i to u dijelu radnog mjesta domara s obzirom da Grad ima na raspolaganju domara koji će
obavljati poslove i u vrtiću i Gradu. Dodao je da sadašnji domar ima uvjete za mirovinu pa neće biti
oštećen. Također je dodao da se smanjuje broj spremačica sa 3 na 2, ali je naglasio da osoba neće
ostati bez posla jer će joj biti ponuđeno radno mjesto u pivnici u Starom gradu. Napomenuo je da se
smanjuje i broj kuhara sa 3 na 2 s time da će osobi biti ponuđeno radno mjesto u kuhinju u Starome
gradu pod povoljnijim uvjetima. Gradonačelnik je istaknuo da su pali prihodi od uplata roditelja. Tako su
oni u 2012. godini iznosili 1.365.000,00 kuna, 2013. godine 1.350.000,00 kuna, 2014. godine
1.266.000,00 kuna i 2015. godine 1.226.000,00 kuna. Dodao je da se više ne plaća mala škola,
uvedena je naplata zaposlenicima prehrane koju imaju u vrtiću, smanjenje plaće dijelom je
kompenzirano uvođenjem prava na putni trošak, rashodi za materijal i energiju se nisu značajnije
smanjili jer se uveo četvrti, voćni obrok.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 26.
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Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac

Točka 27.
Donošenje Đurđevačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za
razdoblje od 2016. do 2020. godine
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 27.
Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
Đurđevačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od
2016. do 2020. godine

Točka 28.
Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman je napomenuo da je Odbor za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća je predložio članove Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio da otvaranjem socijalnih fondova osobe s invaliditetom i
njihove udruge stječu mogućnost apliciranja gdje njihovi projekti moraju biti u skladu sa strategijom
lokalne samouprave. Dodao je da je Grad s njima imao dobru suradnju i da oni provode projekt
pomagača osoba s invaliditetom gdje je uključeno oko 20 osoba s invaliditetom.
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 28.
Nitko od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ, te je Gradsko vijeće bez rasprave,
jednoglasno, s 10 glasova „za“ donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca
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Točka 29.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po pitanju točke 29.
Hrvoje Parag je upitao da li je prodan objekt u Prvić Luci.
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao da nažalost nije. Grad je dobio pismo namjere po zadnjem
objavljenom natječaju gdje se tražio dodatni rok jer se dvorišni objekt, koji nije legaliziran, nalazi na
međi dvije čestice što je razlog neprovođenja legalizacije. Dodao je da je potrebno identificirati česticu te
da Grad treba dobiti obvezujuću ponudu.

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman zaključio je 16.
sjednicu Gradskog vijeća u 19,11 sati.

Zapisnik sastavila
Tea Bobovčan

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman
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