ZAPISNIK
s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca
održane 29. studenoga 2016. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/19, URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1
od 24. studenoga 2016. godine.
Sjednica je odrţana u prostorijama Gradske knjiţnice ĐurĎevac, Trg sv. Jurja 1, s
početkom u 16,30 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca otvorio je predsjednik Marijan Ruţman i
konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maja Hrvatić Padovan,
Marijan Ruţman,
Ljiljana Manolić,
Zoran Jančijev,
Dario Golub,
Katica Blaţok,
Danijela Jelušić,
Marija Markuš,
Hrvoje Parag,
Robert Bajsar,
Vesna Topolčić,
Damir Lacković.

Sjednici nisu nazočni:
1. Vlado Leščan, (opravdao),
2. Nikola Kopričanec, (opravdao),
3. Katarina Kovač (opravdala).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Ţeljko Lacković, gradonačelnik Grada ĐurĎevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
3. Silvija Lukačin, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte Grada ĐurĎevca,
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, ureĎenje i
komunalne djelatnosti Grada ĐurĎevca,
5. Iva Vuk, viši stručni suradnik za proračun Grada ĐurĎevca,
6. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
7. Tea ZobunĎija, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
8. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
9. Natalija Hrţenjak, novinarka Srce TV,
10. Adela Zember, novinarka Glasa Podravine,
11. Martina Maloča, novinarka E-podravina,
12. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
13. Petra Slavečki, novinarka Radia Kaj,
14. Tamara Belak, novinarka Podravskog radija,
15. Ţeljko Picig, novinar Prigorski.hr.
Na zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, 12 glasova „za“.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman izvijestio je članove Gradskog vijeća da je

nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada ĐurĎevca predloţio da se dodaju nove točke
dnevnog reda koje glase:




„Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.“,
„Donošenje Zaključka o planiranju sredstava za projekt izgradnje rotora BasaričekovaRadićeva-Vinogradska u Proračunu Grada ĐurĎevca za 2017. godinu.“,
„Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim graĎanima
prigodom Božićnih blagdana.“.

Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog vijeća
elektroničkom poštom dan uoči odrţavanja sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je da se:
 „Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.“ doda kao točka 10.,
 „Donošenje Zaključka o planiranju sredstava za projekt izgradnje rotora BasaričekovaRadićeva-Vinogradska u Proračunu Grada ĐurĎevca za 2017. godinu.“ doda kao točka
11. i
 „Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim graĎanima
prigodom Božićnih blagdana.“ doda kao točka 12.,
a dosadašnja točka 10. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 13. dnevnog reda.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag zatraţio je da se točka „1. Donošenje Odluke o
kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca za financiranje kapitalnih projekata.“ i točka „2.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca kod SOCIETE GENERALESPLITSKA BANKA d.d. Split.“ maknu s dnevnog reda iz razloga što članovi oporbe traţe
poništenje 21. sjednice Gradskog vijeća koja je odrţana 3. studenoga 2016. godine. Osvrnuo se
na članak 59. Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca koji glasi:
„Sjednica Gradskog vijeća saziva se pismenim putem, a u iznimno hitnim slučajevima i na
drugi način.
Uz poziv na sjednicu članovima Gradskog vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda s
materijalima o kojima će se voditi rasprava, osim u hitnim slučajevima kada se materijali mogu
dostaviti izravno prije sjednice.
Poziv na sjednicu dostavlja se članovima Gradskog vijeća, u pravilu, pet dana prije
sjednice, a u opravdanim slučajevima taj rok može biti i kraći.“.
Naglasio je da po točkama dnevnog reda prethodne sjednice nije vidljivo da je ijedna od
navedenih točaka bila hitna. Napomenuo je da ukoliko je točku 1. „Donošenje Odluke odavanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Grada ĐurĎevca za
provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mičetinac – Čepelovac - Trasa 5- duljine
9647 m“ bilo hitno donijeti, zašto su ostale točke dnevnog reda bile uvrštene na dnevni red
prethodne sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman naglasio je kako u Poslovniku Gradskog
vijeća Grada ĐurĎevca ne postoji institut ponavljanja već odrţane sjednice.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag istaknuo je da ukoliko ne postoji institut ponavljanja
sjednice, oporba sada traţi poništenje 21. sjednice Gradskog vijeća.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković osvrnuo se na nedolaske člana Gradskog vijeća Hrvoja
Paraga na sjednice Odbora za proračun i financije čiji je član – u ovom mandatu je svega 2 puta
od odrţanih 12 sjednica došao na sjednicu Odbora. Istaknuo je kako bi dolaskom na sjednice
Odbora za proračun i financije bio upoznat s financijskim aktivnostima koje se dogaĎaju u Gradu
ĐurĎevcu i razlozima zbog kojih je neka točka uvrštena u dnevni red radi hitnosti. Napomenuo je
kako je svim članovima Gradskog vijeća dana 31. listopada 2016. godine bila upućena
elektronička pošta u kojoj je najavljeno da se Grad ĐurĎevac planira prijaviti na natječaj Agencije
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Program ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima, 7.2.2. „Ulaganje u graĎenje nerazvrstane ceste“, a za čiju je prijavu potrebna
suglasnost predstavničkog tijela za provedbu projekta (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste

Mičetinac – Čepelovac - Trasa 5 – duljine 9647 metara), te da će se sazvati izvanredna sjednica
Gradskog vijeća radi donošenja potrebne Odluke budući da se raspisivanje natječaja očekuje u
narednim danima. Istaknuo je kako je Grad ĐurĎevac čekao objavu sadrţaja Obrasca od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koji je bilo potrebno usvojiti na
sjednici Gradskog vijeća. Naglasio je kako je Grad ĐurĎevac prijavio projekt vrijedan
7.500.000,00 kuna 4. studenoga 2016. godine oko 10:00 sati ujutro kao drugi na listi. Nadalje,
točka Izmjene i dopune Proračuna Grada ĐurĎevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018.
godinuuvrštene su radi hitnosti, kako bi se kreditno zaduţenje uvrstilo u Proračun Grada
ĐurĎevca, a sve u svrhu raspisivanja javne nabave za nabavu novčanog kredita za financiranje
razvojnih projekata Grada ĐurĎevca i to prvenstveno jer je HBOR donio odluku da kunske kredite
s fiksnom kamatnom stopom s 4% spušta na 3%. Istaknuo je kako je Grad ĐurĎevac temeljem
javne nabave dobio najprihvatljiviju ponudu za kreditno zaduţenje od SOCIETE GENERALE –
SPLITSKA BANKA d.d. Split i to po kamatnoj stopi od 2,95%, a koje je zapravo planirano kao
zaduţenje u sljedećoj godini. Naglasio je kako je razlog rotiranja Proračuna činjenica da se Grad
ĐurĎevac ne moţe direktno zaduţivati za investicije tvrtki-kćeri, pa će se iz tog razloga kapitalni
projekti za koje su osigurana sredstva u Proračunu pokriti iz kreditnih sredstava (primjerice,
situacije koje se naplaćuju ili dolaze na naplatu do kraja ove godine), a financijska sredstva iz
redovnih prihoda će se koristiti za financiranje projekta Športsko-rekreacijskog centra (nabava za
projekt je završena, a najbolji ponuditelj je Elektrocentar Petek). Budući da se u utorak potpisuje
ugovor, sredstva moraju biti osigurana za prve situacije koje će dolaziti. Što se tiče točke
dnevnog reda o izvješću Drţavnog ureda za reviziju Područni ured Koprivnica, istaknuo je kako je
Izvješće javni dokument koji je objavljen na sluţbenim stranicama Drţavnog ureda za reviziju i
sluţbenim stranicama Grada ĐurĎevca. Napomenuo je kako uvoĎenjem riznice financijska
sredstva svih proračunskih subjekata na gradskoj razini prolaze kroz jedinstveni račun odnosno
svi prihodi slijevaju se na jedinstveni račun i sva plaćanja obavljaju se s tog računa. Slijedom
toga, došlo je do pogrešnih evidentiranja u okviru analitičkih računa obračuna rezultata
poslovanja koji su obuhvatili prenesena stanja ţiro računa proračunskih korisnika. Kako su
financijski izvještaji usko povezani s istim pojedini podaci iz izvještaja nisu istovjetni s podacima iz
glavne knjige. Naglasio je kako je Grad ĐurĎevac nakon iskazanih financijskih rezultata izvršio
korekciju navedenog. Drţavni ured za reviziju Područni ured Koprivnica izvršio je analizu
poslovanja Grada ĐurĎevca i u Izvješću utvrdio nepravilnosti, koje su u najkraćem mogućem
razdoblju i uklonjene.
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je zašto prošla sjednica Gradskog vijeća
nije bila zakazana u 16:30 sati već u 16:00 sati. Naglasio je kako će oporba zatraţiti od Ureda
drţavne uprave očitovanje na temu ovakvog načina sazivanja sjednica i slanja materijala.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako iz ljubavi prema ĐurĎevcu i obavljanju
gradonačelnikove duţnosti trpi njegov i privatni i poslovni ţivot, a član Gradskog vijeća Hrvoje
Parag ne moţe od svog poslodavca zatraţiti da na dan odrţavanja sjednice ranije napusti radno
mjesto. Predloţio je oporbi da da neki smisleni prijedlog o vremenu odrţavanja i načinu sazivanja
sjednica Gradskog vijeća.
Nakon rasprave, članovi Gradskog vijeća, s 9 glasova „protiv“ i 3 glasa „za“, nisu
prihvatili prijedlog člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga da se točka „1. Donošenje Odluke o
kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca za financiranje kapitalnih projekata.“ i točka „2.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca kod SOCIETE GENERALESPLITSKA BANKA d.d. Split.“ maknu s dnevnog reda.
Nakon glasovanja o prijedlogu člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga, pristupilo se
glasovanju o dnevnom redu s predloţenim dopunama. Članovi Gradskog vijeća većinom glasova,
s 9 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“ (Hrvoje Parag, Robert Bajsar i Damir Lacković), prihvatili su
dopune dnevnog reda, odnosno da se:
 „Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.“ doda kao točka 10.,
 „Donošenje Zaključka o planiranju sredstava za projekt izgradnje rotora BasaričekovaRadićeva-Vinogradska u Proračunu Grada ĐurĎevca za 2017. godinu.“ doda kao točka
11. i



„Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim graĎanima
prigodom Božićnih blagdana.“ doda kao točka 12.,
a dosadašnja točka 10. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 13. dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je sljedeći

DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca za financiranje kapitalnih
projekata.
2. Donošenje Odluke o kreditnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca kod SOCIETE GENERALE
– SPLITSKA BANKA d.d. Split.
3. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada ĐurĎevca.
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika Grada ĐurĎevca.
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada ĐurĎevca koji duţnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u
Gradu ĐurĎevcu.
7. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada ĐurĎevca
za razdoblje od 2017.-2021. godine.
8. UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika Ţupanijskog suda u
Varaţdinu.
9. UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada ĐurĎevca.
10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
11. Donošenje Zaključka o planiranju sredstava za projekt izgradnje rotora BasaričekovaRadićeva-Vinogradska u Proračunu Grada ĐurĎevca za 2017. godinu.
12. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroţenim graĎanima
prigodom Boţićnih blagdana.
13. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca
za financiranje kapitalnih projekata.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković dodatno je objasnio sadrţaj predloţene točke dnevnog
reda, iako je u raspravi o dnevnom redu već objasnio razlog. Istaknuo je kako Grad ĐurĎevac ne
bi uspio ishoditi potrebne suglasnosti do kraja godine da se čekalo. Naglasio je kako se radi o
zaduţenju u iznosu od 6.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu od 2,95% (nominalna) i 3,02%
(efektivna). Napomenuo je kako su u Odluci navedene kapitalne investicije koje će se financirati
iz kreditnog zaduţenja, a financijska sredstva iz redovnih prihoda će se koristiti za financiranje
projekta Športsko-rekreacijskog centra.
Gradsko vijećebez rasprave i većinom glasova, s9 glasova „za“ i 3 glasa
„suzdrţan“(Hrvoje Parag, Robert Bajsar i Damir Lacković) donijelo je
ODLUKU
kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca za financiranje
kapitalnih projekata.

Točka 2.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca kod
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković je obrazloţenje za ovu točku dnevnog reda obuhvatio u
svom izlaganju tijekom točke 1..
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 3 glasa
„suzdrţan“(Hrvoje Parag, Robert Bajsar i Damir Lacković) donijelo je
ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca kod
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split.
Točka 3.
Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada ĐurĎevca.
Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada ĐurĎevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s12 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada ĐurĎevca.
Točka 4.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako se u ovoj točki radi o izmjeni
osnivačkog akta trgovačkog društva koje je u vlasništvu Grada ĐurĎevca. Istaknuo je kako je
razlog dopune Odluke zadovoljenje zakonskih odredaba, odnosno potrebno je napraviti odreĎene
dopune djelatnosti kako bi tvrtka Stari grad d.o.o. realizirati projekt s devama.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, sa 12 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada ĐurĎevca.

Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako jepreuzimanjem duţnosti gradonačelnika
odmah na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća 2013. godine smanjen koeficijent
gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika, te kako je istovremeno smanjenai osnovica na
3.000,00 kuna. Napomenuo je kako se predmetnom Odlukom koeficijenti gradonačelniku i
zamjeniku gradonačelnika vraćaju onako kako je to bilo prije smanjenja 2013. godine. Istaknuo je
kako je intencija bila da plaća gradonačelnika ĐurĎevca iznosi dvije prosječne plaće u Republici
Hrvatskoj(cca 11.000,00 kuna), a plaća zamjenika gradonačelnika 9.338,00 kuna, odnosno kada
se te duţnosti obnašaju volonterski tada pripada 50% od ovog iznosa.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag kojeg je zanimalo kolika će biti neto plaća
gradonačelnika.
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco naglasila je kako je za osnovicu za
obračun plaće gradonačelniku predviĎena osnovica za obračun plaće drţavnih duţnosnika.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako će neto plaća gradonačelnika koji će
duţnost gradonačelnika obavljati profesionalno iznositi 11.439,00 kune, a ukoliko će se duţnost
gradonačelnika obavljati volonterski iznosit će 50% od navedenog iznosa. Osvrnuo se na mandat
u razdoblju od 2005.-2009.godine, te na financijska sredstva koja su dodijeljena tijekom tog
mandata:
 447.000,00 kuna gradonačelniku (volonter),
 396.000,00 kuna zamjenici gradonačelnika (volonter),
 222.000,00 kuna predsjedniku Gradskog vijeća,
 148.334,00 kuna svakom potpredsjedniku Gradskog vijeća,
 166.000,00 kuna za članove Gradskog vijeća,
 78.000,00 kuna za članove Odbora Gradskog vijeća,
 114.000,00 kuna za članove Odbora gradonačelnika.
Naglasio je kako se tijekom mandata GraĎanske inicijative Ljubav prema svome Gradu štedljivo
radilo (trošak saziva iznosi oko 200.000,00 kuna), a posebice uštedom po plaći gradonačelnika u
iznosu 893.000,00 kuna i uštedom 1.700.000,00 kuna na naknadama za rad predsjednika i
potpredsjednika Gradskog vijeća te odbora Gradskog vijeća i gradonačelnika. Napomenuo je
kako je Grad ĐurĎevac trenutno kreditno zaduţen svega 8% od svojih izvornih prihoda, a moţe
biti zaduţen maksimalno 20%, te da su sve dospjele obaveze Grada podmirene.
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je zašto su se uopće 2013. godine
smanjivali koeficijenti, a sada se ponovno vraćaju onako kako je to bilo prije smanjenja.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako su se u 2013. godini koeficijenti
smanjivali radi uštede budući da se Grad ĐurĎevac nalazio u teškoj financijskoj situaciji.
Napomenuo je kako je Grad ĐurĎevac uštedio 3.694.986,41 kuna, zaključno s listopadom, na
plaćama i materijalnim pravima svih zaposlenika Grada ĐurĎevca u odnosu na prava u 2012.
godini i ušteda od 1.500.000,00 kuna na naknadama za rad predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća te odbora Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Gradsko vijeće većinom glasova, s10 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ (Hrvoje Parag i
Robert Bajsar) donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada ĐurĎevca.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada ĐurĎevca koji dužnost obnašaju bez

zasnivanja radnog odnosa u Gradu ĐurĎevcu.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako će naknada za rad gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika koji duţnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa iznositi 50%
umnoška koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika koji duţnost obavlja profesionalno, a
sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdrţan“
(Hrvoje Parag i Robert Bajsar) donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada ĐurĎevca koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu ĐurĎevcu.
Točka 7.
Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada ĐurĎevca
za razdoblje od 2017.-2021. godine.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković je istaknuo kako je Grad ĐurĎevac ustrojio Registar
imovine u koji je popisana imovina Grada ĐurĎevca – prioritet dan svemu onome što je bitno za
prijavu na projekte EU, dok će se jedan dio imovine rješavati preko projekta Katastarska izmjera.
Napomenuo je kako je Grad ĐurĎevac prodavao onu imovinu za koju nije imao interesa, dok je
kupio nekretnine u iznosu 8.125.000,00 kuna (3.600.000,00 kuna iz kreditnog zaduţenja i
4.500.000,00 kuna iz redovnih prihoda), a sve u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za
provedbu projekata (zemljišta oko Starog grada, zemljišta u Poduzetničkoj zoni, ruševne kuće).
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s12 glasova „za“, donijeloje
STRATEGIJU
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada ĐurĎevca
za razdoblje od 2017.-2021. godine.
Točka 8.
UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika
Županijskog suda u Varaždinu
Prijedlog za imenovanje jednog suca porotnika Ţupanijskog suda u Varaţdinu, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“,predložilo je gospodina
Ivana Jendrašica iz ĐurĎevca kao kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog
suda u Varaždinu.
Točka 9.
UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje mrtvozornika
za područje Grada ĐurĎevca
Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Grada ĐurĎevca, članovi Gradskog
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“,predložilo je gospodina
Antonia Bardeka iz Miholjanca kao kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje
Grada ĐurĎevca.
Točka 10.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je da će u slučaju ukidanja komunalne naknade i
uvoĎenja poreza na nekretnine, vlasnici nekretnina s područja Grada ĐurĎevca koji financiraju ili
sufinanciraju izgradnju komunalne infrastrukture (primjerice, asfaltiranje vinogradarskih puteva i
kolnih prilaza)dobiti dodatnu zaštitu na način da će njihove uplatebiti knjiţene na ime
budućihdavanja prilikom uvoĎenja poreza na nekretnine, odnosno sve ono što neće biti
izrealizirano kroz komunalnu naknadu će se priznavati kao podmirenje buduće obveze s osnova
poreza na nekretnine.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s12 glasova „za“, donijeloje
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o planiranju sredstava za projekt izgradnje rotora
Basaričekova-Radićeva-Vinogradska u Proračunu
Grada ĐurĎevca za 2017. godinu
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako se ovaj Zaključak donosi u svrhu
prijave projekta izgradnje rotora na navedenoj lokaciji u ĐurĎevcu, na poziv Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz područja sigurnosti prometa na cestama, budući da
se radi o opasnom raskriţju za sudionike u prometu. Predmetni Zaključak je preduvjet da bi se
mogao kandidirati projekt na natječaj. Naglasio je kako će Grad ĐurĎevac osigurati 30%
sredstva od ukupnog iznosa, a Ministarstvo unutarnjih poslova 70%. Budući da se radi o
prometnicama koje su u nadleţnosti Grada ĐurĎevca i Ţupanijske uprave za ceste, nakon
provedbe natječaja očekuje se da će dio troškova od navedenih 30% sufinancirati Ţupanijska
uprava za ceste.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s12 glasova „za“, donijeloje
ZAKLJUČAK
o planiranju sredstava za projekt izgradnje rotora Basaričekova-Radićeva-Vinogradska
u Proračunu Grada ĐurĎevca za 2017. godinu.
Točka 12.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim graĎanima
prigodom Božićnih blagdana.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako Grad ĐurĎevac već tradicionalno daruje
socijalno ugroţene graĎane prilikom blagdana. Istaknuo je kako su za ovogodišnje Boţićne
blagdane osigurana sredstva za socijalno ugroţene graĎane s područja Grada ĐurĎevca, i to:
 Osobama starijim od 65 godina ţivota koji ne primaju mirovinu u iznosu od 200,00 kuna,
 Umirovljenicima s mirovinom do 1.000,00 kuna mjesečno u iznosu od 150,00 kuna.
Napomenuo je kako je svrha donošenja predmetne Odluke simboličnim iznosom osigurati
dostojan stol u vrijeme Boţićnih blagdana.

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s12 glasova „za“, donijeloje

ODLUKU
o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim graĎanima
prigodom Božićnih blagdana.
Točka 13.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je da li je Grad ĐurĎevac primio novac od
prodaje objekta u Prvić Luci.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako je tijekom današnjeg dana stigao
skenirani primjerak potpisanog Ugovora, a početkom sljedećeg tjedna će biti sluţbeno
potpisivanje ugovora, te će ujedno biti i uplata (tako dogovoreno).
Članicu Gradskog vijeća Vesnu Topolčić zanimalo je kada će se krenuti s asfaltiranjem
vinogradarskih puteva. Ujedno ju je zanimalo da li će se graĎanima vratiti u prvobitno stanje kolni
prilazi koji su uništeni prilikom izvoĎenja radova.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako su prve tri dionice u pripremi
(Prokljuvanci i Staro selo Budrovac je u cijelosti pripremljen). Naglasio je kako se na područjima
gdje se neće skupiti dovoljno novaca za asfaltiranje vinogradarskih puteva od strane korisnika,
neće se krenuti s radovimabudući da Grad ĐurĎevac ne moţe preuzeti na sebe više od onoga
što je izračunato. Napomenuo je kako je raspisana nabava temeljem koje je dobivena još
povoljnija cijena asfalta od one predviĎene. Istaknuo je kako na cijenu utječe i priprema terena,
budući da nije isto stanje terena na svim dijelovima. Napomenuo je kako će tijekom
sljedećegtjedna krenuti radovi na pripremi terena. Što se tiče kolnih prilaza, istaknuo je kako će
Ulica Đure Basaričeka dobiti novu pješačku stazu, tako da će se sve vratiti u prvobitno stanje.
Ujedno je naglasio kako graĎani mogu sudjelovati u sufinanciranju radova. Naglasio je da će se
raditi sve dok će dozvoliti vremenski uvjeti.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković poţalio se na odnos Grada ĐurĎevca i medija
prema njegovoj stranci i bivšem gradonačelniku iz redova SDP-a, i to konstantnim osvrtajem na
prethodni mandat. Istaknuo je kako su prvenstveno članovi oporbe iz redova SDP-a uvijek
podrţavali dobre ideje i odluke sadašnjeg gradonačelnika. Napomenuo je kako je lijepo što se
sada nešto radi u ĐurĎevcu, a ne spominju se dobre strane u vrijeme vladavine SDP-a
(primjerice, pročistač vrijedan 18.000.000,00 kuna). Naglasio je kako se konstantno spominje
visina rente i način obnašanja duţnosti gradonačelnika – renta je u vrijeme sadašnjeg
gradonačelnika porasla što uvelike doprinosi povećanju prihoda, a i svaki gradonačelnik ima
pravo na odabir na koji način će obnašati svoju duţnost. Ujedno ga je zanimalo:
1. Zašto jedini u Ţupaniji učenici Osnovne škole Grgura Karlovčana nisu išli u Školu
plivanja?
2. Zašto se više ne odrţavaju sjednice Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj?
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako je SDP prilikom obnašanja duţnosti u
svoja
tri mandata napravio više štete nečinjenjem nego radom. Osvrnuo se na projekte prethodnog
mandata:
 ureĎenje Grkinske ulice i Ulice Petra Zrinskog iz sredstava Europske investicijske banke
gdje se na projektnu dokumentaciju potrošilo 2.332.000,00 kuna,
 pročistač – Grad ĐurĎevac nije uloţio nikakva sredstva već je to bio projekt Ţupanije.
Naglasio je kako je u sadašnjem mandatu za iznos od 10.000.000,00 kuna napravljeno
vodocrpilište, uloţeno je u stavljanje u funkciju komunalnu infrastrukturu 23.000.000,00 kuna (od

toga 3.000.000,00 kuna vlastitih sredstava). Istaknuo je kako je kao poduzetnik obavljanjem svoje
djelatnosti u Odvjetničkom uredu u 2015. godini u blagajnu Grada ĐurĎevca uplatio 143.204,64
kune, a od 1. rujna 2009. godine u drţavni proračun na temelju PDV-a i poreza na dobit
2.766.860,93 kune, te da obnašanjem duţnosti gradonačelnika kao volontera ne uzima nikakvu
naknadu. Prigovorio je oporbi da ne ţele sudjelovati u radu, odnosno neki njihovi članovi ni ne
dolaze na sjednice Odbora, a nisu ţeljeli ni svog predstavnika kao drugog potpredsjednika
Gradskog vijeća. Osvrnuo se na iznos rente kroz razdoblje od 2009.-2016. godine:
RENTA
POREZNA DOHODAK






2009. godina
2013. godina
2014. godina
2015. godina
2016. godina

2.200.000,00 kn
2.300.000,00 kn
6.200.000,00 kn
6.500.000,00 kn
cca 4.000.000,00 kn.

11.000.000,00 kn
6.000.000,00 kn

Istaknuo je, budući da se tijekom rasprave dotakla tema o prosvjeti, kako do njegovog dolaska na
gradonačelničku duţnost polaznicima Osnovne i srednjih škola nisu davana sredstva za knjige,
bile su devastirane područne škole i primarna škola u ĐurĎevcu. Osvrnuo se na projekte koji su
napravljeni tijekom ovog mandata (ureĎenje Radničke ceste, ureĎenje Vinogadske ulice,
UreĎenje Ulice bana Josipa Jelačića), te naglasio kako je simbol Grada ĐurĎevca – Stari grad bio
zapušten.
Vezano na postavljena pitanja, istaknuo je kako se prilikom donošenja pitanja od vaţnosti za rad
prosvjetnih ustanova i prosvjetne problematike saziva odbor, ali ukoliko imaju potrebu raspravljati
o odreĎenoj tematici mogu sazvati sjednicu Odbora. Što se tiče Škole plivanja, pokušan je
dogovor s Hotelom Picok, ali kako škola plivanja nije obvezna po školskom programu nije ni
odrţana. Naglasio je kako su smanjena sredstva u svim područjima s ciljem da bi se izvršilo sve
ono što je zacrtano. Istaknuo je kako će Grad ĐurĎevac u suradnji s Osnovnom školom osigurati
školu plivanja (kad će se raditi energetska obnova Osnovne škole, razmišljat će se o malom
bazenu koji bi bio na raspolaganju polaznicima 12 mjeseci).
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag naglasio je kako je Grad ĐurĎevac prema Izvješću
Drţavnog ureda za reviziju završio 2015. godinu u minusu, unatoč izvanrednim rezultatima koje
je gradonačelnik prikazao.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je Grad ĐurĎevac u minusu samo
93.000,00 kuna unatoč brojnim projektima koji su realizirani i koji se trenutno rade.Napomenuo je
kako uvoĎenjem riznice financijska sredstva svih proračunskih subjekata na gradskoj razini
prolaze kroz jedinstveni račun odnosno svi prihodi slijevaju se na jedinstveni račun i sva plaćanja
obavljaju se s tog računa. Slijedom toga, došlo je do pogrešnih evidentiranja u okviru analitičkih
računa obračuna rezultata poslovanja koji su obuhvatili prenesena stanja ţiro računa
proračunskih korisnika. Kako su financijski izvještaji usko povezani s istim pojedini podaci iz
izvještaja nisu istovjetni s podacima iz glavne knjige. Naglasio je kako je Grad ĐurĎevac nakon
iskazanih financijskih rezultata izvršio korekciju navedenog. Drţavni ured za reviziju Područni
ured Koprivnica izvršio je analizu poslovanja Grada ĐurĎevca i u Izvješću utvrdio nepravilnosti,
koje su u najkraćem mogućem razdoblju i uklonjene.
Viši stručni suradnik za proračun Grada ĐurĎevca Iva Vuk naglasila je kako je prilikom
ustroja riznice došlo do spajanja na razini 22 i 23, odnosno nekonsolidirani izvještaj je prikazan
kao konsolidirani. Napomenula je kako su nepravilnosti sukladno uputama Drţavnog ureda za
reviziju Područni ured Koprivnica ispravljene.
Član Gradskog vijeća zatraţio je da mu se dostavi izvješće Drţavnog ureda za reviziju
nad poslovanjem Grada ĐurĎevca za 2014. godinu.
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco napomenula je kako Drţavni ured za
reviziju nije proveo nadzor nad poslovanjem Grada ĐurĎevca za 2014. godinu, već da je
posljednji nadzor bio 2011. godine.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako je Grad ĐurĎevac do sada vratio već
5.500.00,00 kuna, dok se kreditno zaduţio 9.000.000,00 kuna i ta sredstva su namjenski
utrošena (kupnja zemljišta, projektna dokumentacija, katastarska izmjera).

Član Gradskog vijeća Damir Lacković istaknuo je kako nije vrijeme da se štedi na djeci i
da im se uskrati Škola plivanja. Ujedno je napomenuo kako je način rada i programi u Strukovnoj
školi već godinama „trn u oku“ budući da se polaznike uči još uvijek starim tehnologijama, a ne
tehnologijama 21. stoljeća. Ponovno se osvrnuo na iznošenje činjeničnog stanja prethodnog
mandata.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako su se u trenucima teške financijske
situacije ne samo u gradu ĐurĎevcu već i u cijeloj Republici Hrvatskoj, prilikom prošlog mandata,
u gradskim ustanovama dignule plaće za više od 50%. Ujedno je naglasio kako tvrdnja da se
štedi na djeci nije istinita, pogotovo jer se baš u sadašnjem mandatu najviše i davalo za prosvjetu
– sufinancira se prehrana u Osnovnoj školi, kupile su se knjige, ureĎena je Osnovna škola,
uvedena je pametna ploča i e-dnevnik, uveden je Internet, projekt energetske obnove škole je
napravljen.
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je koliko je Grad ĐurĎevac koštao
konzultant za tzv. punjenje poduzetničke zone i da li se rade kakve aktivnosti po tom pitanju.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako se u poduzetničkoj zoni nalazi investitor
OSATINA koji konstantno ulaţe kako bi mogli opstati, a Grad ĐurĎevac će pomoći i pomaţe u
situacijama gdje moţe. Napomenuo je kako bi u novoj zoni mogli privući investitore moraju se
napraviti pristupne ceste, servisne ceste, istočna obilaznica – trenutno se čekaju najavljeni
natječaji za opremanje poslovne infrastrukture u poduzetničkim zonama. Naglasio je da je posao
Vlade, a ne Grada ĐurĎevca da osigura interes investitora pogotovo jer neke jedinice lokalne
samouprave ne mogu zainteresirati investitore ako nisu blizu brzih prometnica i velikih gradskih
središta.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković predloţio je da se nešto poduzme vezano za
obrazovne programe koje nudi Strukovna škola, odnosno da se programi prilagode poslovima koji
su potrebni na trţištu. Ujedno je ponudio svoju pomoć i pomoć svojih djelatnika, ukoliko će biti
potrebna.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako je osnovana škola robotike, te da su
okupljeni ljudi koji svojim znanjem mogu pomoći u osmišljavanju programa koji će osposobiti
polaznike da konkuriraju na trţištu rada, ali nakon promjene vladajućih. Grad je predloţio ţupanu
da g. Damir Mujić i g. Igor Vlahović budu članovi Školskog odbora kako bi svojim znanjem i
aktivnostima utjecali na programe i praksu, meĎutim umjesto njih su za članove Školskog odbora
izabrani stranačke osobe koje nisu upoznate s onim što bi trebali raditi. Zahvalio se na
predloţenoj pomoći, te se osvrnuo na projekt tehnološkog parka koji je pozitivno ocjenjen.

Budući da nije bilo pitanja članova, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman zaključio je 22.
sjednicu Gradskog vijeća u 17,55 sati.
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