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Z A P I S N I K  
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

održane 22. travnja 2014. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-02/04, URBROJ: 2137/03-01-
01/03-14-1 od 17. travnja 2014. godine.  
 Sjednica je odrţana u dvorani za sastanke Grada ĐurĎevca, S. Radića 1, s 
početkom u 16,00 sati.  
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca otvorio je predsjednik Marijan 
Ruţman. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
  

Sjednici su nazočni:  
1. Vlado Leščan, 
2. Hrvoje Janči, 
3. Marijan Ruţman, 
4. Ljiljana Manolić, 
5. Zdravko Lenardić, 
6. Zoran Jančijev, 
7. Dario Golub, (odsutan do 16,05 sati) 
8. Katica Blaţok, 
9. Vlado Rep, 
10. Hrvoje Parag, (odsutan do 16,25 sati - dolazi u tijeku rasprave o točki 2. 

dnevnog reda) 
11. Frane Franičević,  
12. Katarina Kovač.  
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Maja Hrvatić Padovan, (opravdala), 
2. Vesna Topolčić, (opravdala), 
3. Nikola Kopričanec (opravdao). 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednicu su nazočni: 
 

1. Ţeljko Lacković, gradonačelnik Grada ĐurĎevca, 
2. Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
3. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
4. Katarina Bartolić, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
5. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
6. Dušan Tončić. 

 
 Budući da na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća odrţanoj 10. travnja 2014. 
godine nije bio nazočan član Gradskog vijeća gospodin Vlado Leščan, isti je prisegnuo i 
potpisao  tekst prisege. 
 

Na zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca član 
Gradskog vijeća Frane Franičević ukazao je na pogrešku u zapisniku, odnosno da je 
Marijan Štimac upisan kao član Gradskog vijeća koji je nazočan sjednici. Predloţio je da 
se ubuduće u zapisniku navode poimence članovi Gradskog vijeća kako su glasovali o 
pojedinoj točki dnevnog reda.  

Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je prijedlog člana Gradskog vijeća Frane 
Franičevića, uz napomenu da će se sukladno članku 81. stavku 1. Poslovnika Gradskog 
vijeća, ukoliko se to zatraţi pobrojati poimence članovi Gradskog vijeća kako su glasovali 
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o navedenoj točki dnevnog reda. Nakon rasprave, zapisnik je usvojen jednoglasno. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada ĐurĎevca predloţio da se doda 
nova točka dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o 
raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina“. 
 

Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda, odnosno Donošenje Zaključka o 
prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina, dostavljen je 
članovima Gradskog vijeća na stol prije početka sjednice Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je da se Donošenje 
Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina doda 
kao točka 2., a dosadašnja točka 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
ĐurĎevca bi postala točka 6. dnevnog reda. Dosadašnja točka 6. Pitanja članova 
Gradskog vijeća postali bi točka 7. dnevnog reda.  

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su prihvatili dopunu dnevnog reda, odnosno 
da se Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji 
nekretnina doda kao točka 2., a dosadašnja točka 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Grada ĐurĎevca bude točka 6. dnevnog reda, dok bi dosadašnja točka 6. 
Pitanja članova Gradskog vijeća bila točka 7. dnevnog reda.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je sljedeći 
 

D N E V N I R E D: 
 

1. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca. 
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o 

kupoprodaji nekretnina. 
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada ĐurĎevca. 
4. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara tijekom ţetvene sezone na 
području Grada ĐurĎevca u 2014. godini. 

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak” ĐurĎevac. 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca. 
7. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
Predloţeni dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 
Točka 1. 

 
Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman naglasio je članovima Gradskog 
vijeća kako su članovi predstavničke većine predloţili za potpredsjednika Gradskog 
vijeća VLADU LEŠČANA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA). Potpredsjednika 
bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, 
sukladno odredbi članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca. 

Drugih prijedloga nije bilo.  
 Predloţeni kandidat za predsjednika Gradskog vijeća prihvatio je kandidaturu. 
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Gradsko vijeće većinom glasova, s 10 glasova „za“ i 1 glasom „suzdrţan“ donijelo 
je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca. 
 

 
Točka 2. 

 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o raskidu  

Ugovora o kupoprodaji nekretnina 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je članovima Gradskog 
vijeća da im je materijal za dopunu dnevnog reda, odnosno Donošenje Zaključka o 
prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina, dostavljen na stol 
prije početka sjednice Gradskog vijeća, te je zamolio gradonačelnika Ţeljka Lackovića za 
obrazloţenje predloţene točke dnevnog reda. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako Grad ĐurĎevac u tvrtki Plinacro 
ima potencijalnog investitora za gradnju regionalnog centra u ĐurĎevcu na zemljištu koje 
je Grad prodao gospodinu Rengelu. MeĎutim, budući da gospodin Rengel nije na 
navedenom zemljištu poduzeo nikakvu poslovnu aktivnost, s istim je pregovarano da se 
raskine ugovor, što nije uspjelo. Naglasio je kako je jedina slobodna parcela na području 
gdje je potencijalni investitor voljan izgraditi svoj centar parcela koja je prodana prošle 
godine GPZ-u Molve. Napomenuo je kako je jedini način da Grad doĎe do zemljišta koje 
će moći ponuditi potencijalnom investitoru da se raskine ugovor s GPZ-om Molve i izvrši 
povrat sredstava GPZ-u (186.000,00 kuna).  

Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je zašto Grad ne raskine ugovor s 
svim onima koji već godinama nisu pokrenuli nikakvu poslovnu aktivnost, sukladno 
odredbama Ugovora.  

Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako je trebalo raskinuti većinu 
sklopljenih ugovora zbog nezadovoljavanja uvjeta. Istaknuo je kako problem predstavlja 
promjena vlasništva, budući da takve obveze nisu upisane u zemljištu knjigu i kao takve 
čine propust Grada jer su mogli prenositi vlasništvo.  

Član Gradskog vijeća Vlado Leščan sloţio se s konstatacijom člana Gradskog 
vijeća Vlade Repa, budući da je Grad prodavao zemljišta po povoljnoj cijeni, a nije ništa 
uvjetovao, što predstavlja nedopustivo raspolaganje imovinom Grada.  

Član Gradskog vijeća Frane Franičević predloţio je da se članovima Gradskog 
vijeća predoče svi ugovori koje je Grad sklopio prilikom prodaje zemljišta u industrijskim 
zonama kako bi članovi Gradskog vijeća proučili ugovore i onda mogli kvalitetnije 
raspravljati o problematici.   

Gradonačelnik Ţeljko Lacković osvrnuo se na izradu izvješća o stanju u Gradu 
koje je bilo točka dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća u prethodnom mandatu 
(pobrojani su svi ugovori koje je Grad sklopio prilikom prodaje zemljišta u industrijskim 
zonama i uvjeti ugovora). Podrţao je prijedlog člana Gradskog vijeća Frane Franičevića 
o predočenju ugovora članovima Gradskog vijeća.  

Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač se osvrnula na ugovor sklopljen izmeĎu  
Grada ĐurĎevca i GPZ-a Molve.  

Gradsko vijeće jednoglasno, 12 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
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Točka 3.  
 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada ĐurĎevca 

 
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako se radi o ponovljenom natječaju 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada ĐurĎevca. Napomenuo je kako 
je pregledom ponuda utvrĎeno da ponuĎene cijene sukladno cjeniku usluga i 
predviĎenim kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude u konačnici ne odraţavaju zaista 
najpovoljniju ponudu u smislu propisanih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, te je 
Gradsko vijeće na svojoj sjednici 5. studenoga 2013. godine donijelo Odluku o poništenju 
postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada 
ĐurĎevca. Naglasio je kako je u odnosu na raniju odluku o koncesiji bilo obvezatno 7 
puta godišnje čišćenje dimnjaka dok je novom odlukom sada potrebno minimalno 
jedanput, odnosno 2 puta čišćenje dimnjaka. Ekonomski najpovoljnija ponuda ocijenjena 
je ponuda ponuditelja Dimnjačarski obrt „Dimnjak”, vlasnika Borislava Ferlindeša iz 
Koprivnice.  

 Gradsko vijeće jednoglasno, 12 glasova „za“,  i bez rasprave donijelo je 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Grada ĐurĎevca. 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone 

 na području Grada ĐurĎevca u 2014. godini. 
  
 Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara tijekom ţetvene sezone na području 
Grada ĐurĎevca u 2014. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno, 12 glasova „za“, i bez rasprave donijelo je 
 

P L A N 
motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone  
na području Grada ĐurĎevca u 2014. godini. 

 
Točka 5. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak” ĐurĎevac 
 

 Pročelnica Ureda gradonačenika Jadranka Švaco napomenula je kako je u 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac 
predviĎeno radno mjesto za glavnu kuharicu, kuhara/icu i pomoćnog kuhara/icu sa 
završenom osnovnom školom. Nacrtom novog Pravilnika predlaţe se da se umjesto 
dosadašnjeg radnog mjesta pomoćnog kuhara/kuharice zaposli kuhar sa srednjom 
stručnom spremom (SSS). Na taj način bi ostao isti broj radnika, ali sada bi bila 
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zaposlena dva kuhara, a ne više kuhar i pomoćni kuhar.   
 Gradsko vijeće jednoglasno, 12 glasova „za”, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak” ĐurĎevac. 
 

Točka 6. 
 

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca 
   
 Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman upozorio je nazočne na članak 11. 
Odluke o javnim priznanjima Grada ĐurĎevca („Sluţbene novine Grada ĐurĎevca“, 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 prijedlogu Odluke o dodjeli javnih 
priznanja iziĎu iz dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko vijeće dobiti odmah 
po završetku rasprave u pisanom obliku. 
 Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Marijan 
Ruţman zamolio je predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Vladu Leščana da 
obrazloţi prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca, koju je utvrdio 
Odbor. 

Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca kada 
se s rasprave o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se 
obrazloţenje Odbora, rasprava i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u 
odvojenom zapisniku.  

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman utvrdio je nakon pojedinačnog 
glasovanja za svako predloţeno javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim 
priznanjima Grada ĐurĎevca) da je Gradsko vijeće jednoglasno, 12 glasova „za“, 
donijelo  

 
O D L U K U  

o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca 
 
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman odredio je kratak 

prekid sjednice kako bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici, 
kako bi im se podijelila Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca u tekstu koji je 
donijelo Gradsko vijeće, a uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 
Grada ĐurĎevca 23. travnja 2014. godine.  

Točka 7.  
 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 

 Člana Gradskog vijeća Frane Franičevića zanimalo je zašto su članovima 
Gradskog vijeća u materijalima za sjednicu dostavljena rješenja gradonačelnika o 
razrješenju i imenovanjima.  
 Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco istaknula je kako je zakonska 
odredba da izvršno tijelo izvijesti predstavničko tijelo o svih imenovanjima i 
razrješenjima.  
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 Član Gradskog vijeća Vlado Rep se osvrnuo na Ugovor Grada ĐurĎevca i 
Podravskog radija, odnosno na emisiju „Gradske teme” koja se emitira petkom iza 11:00 
sati, te je naglasio kako bi Gradska organizacija HDZ-a ĐurĎevac, odnosno članovi 
Gradskog vijeća izabrani ispred HDZ-a ţeljeli participirati svoj dio u emisiji „Gradske 
teme” prilikom emitiranja emisije vezane uz sjednice Gradskog vijeća, budući da u istoj i 
sudjeluju.    
 

Budući da nije bio prisutan u tijeku točke 1. dnevnog reda „Izbor potpredsjednika 
Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca”, član Gradskog vijeća Hrvoje Parag čestitao je 
novoizabranom potpredsjedniku Vladi Leščanu na izboru. 

 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman 
zaključio je 2. sjednicu Gradskog vijeća u 16,50 sati. 
  

 
        Zapisnik sastavila                                                                        Predsjednik 
       Katarina Bartolić                                                                      Gradskog vijeća 
                                            Marijan Ružman   


