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ZAPISNIK
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca
održane 7. srpnja 2014. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-02/07, URBROJ: 2137/03-0101/03-14-1 od 1. srpnja 2014. godine.
Sjednica je odrţana u dvorani za sastanke Grada ĐurĎevca, S. Radića 1, s
početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca otvorio je predsjednik Marijan
Ruţman.
Budući da je član Gradskog vijeća Zdravko Lenardić dostavio pisanu ostavku na
duţnost člana Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca, predsjednica Mandatne komisije
Ljiljana Manolić podnijela je izvješće u kojem Mandatna komisija izvješćuje Gradsko
vijeće kako je član Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca Zdravko Lenardić
(KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA) podnio ostavku na duţnost člana Gradskog
vijeća zbog obavljanja nespojive duţnosti s obnašanjem duţnosti člana Gradskog vijeća,
te da duţnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim
izborima, počinje obnašati Davor Čiţmešinkin, prvi sljedeći neizabrani kandidat s
kandidacijske liste grupe birača. Podnošenjem ostavke prestao je mandat članu
Gradskog vijeća Zdravku Lenardiću i umjesto njega duţnost člana Gradskog vijeća
Grada ĐurĎevca započeo je obnašati Davor Čiţmešinkin. Isti je prisegnuo i potpisao
tekst prisege.
Predsjednik Marijan Ruţman konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog
vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Vlado Leščan,
2. Maja Hrvatić Padovan,
3. Hrvoje Janči,
4. Marijan Ruţman,
5. Ljiljana Manolić,
6. Zoran Jančijev,
7. Katica Blaţok,
8. Davor Čiţmešinkin,
9. Vlado Rep,
10. Hrvoje Parag, (odsutan do 16,20 sati - dolazi u tijeku točke 1. dnevnog reda),
11. Vesna Topolčić,
12. Nikola Kopričanec,
13. Katarina Kovač.
Sjednici nisu nazočni:
1. Dario Golub, (opravdao),
2. Frane Franičević,
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.

Ţeljko Lacković, gradonačelnik Grada ĐurĎevca,
Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
Draţen Krčmar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
razvojne projekte Grada ĐurĎevca,
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5. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,
ureĎenje i komunalne djelatnosti,
6. Antun Bratanović, član Ţupanijske skupštine KKŢ,
7. Katarina Bartolić, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
8. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,
9. Anita Topolovčan, novinarka „Podravskog radija”
10. Dušan Tončić.
Na zapisnik s 2. 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 Zaključka o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i
Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu
izrade katastra nekretnina na području Grada ĐurĎevca (naselja ĐurĎevac i Grkine)
za katastarske općine ĐurĎevac I, ĐurĎevac II i dijela k.o. Virje“,
- „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu ĐurĎevac
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program
zaštite kulturnog dobra: ĐurĎevac, Stari grad ĐurĎevac” i
- „Donošenje Zaključka o prihvaćanju MeĎusobnog sporazuma izmeĎu Grada
ĐurĎevca i Marijanke Plemenčić iz ĐurĎevca”.
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda 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 Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnim
uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra
nekretnina na području Grada ĐurĎevca (naselja ĐurĎevac i Grkine) za katastarske
općine ĐurĎevac I, ĐurĎevac II i dijela k.o. Virje doda kao točka 47., Donošenje
Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu ĐurĎevac za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog
dobra: ĐurĎevac, Stari grad ĐurĎevaca doda kao točka 48., Donošenje Zaključka o
prihvaćanju MeĎusobnog sporazuma izmeĎu Grada ĐurĎevca i Marijanke Plemenčić iz
ĐurĎevca doda kao točka 49., a dosadašnja točka 47. Pitanja članova Gradskog vijeća
postala bi točka 50. dnevnog reda.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno (12 glasova „za”) su prihvatili dopunu
dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je sljedeći
DNEVNI

R E D:

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada ĐurĎevca za 2013.
godinu.
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada ĐurĎevca
za 2013. godinu.
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u
Proračunu Grada ĐurĎevca za 2013. godinu.
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja
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do 31. prosinca 2013. godine.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa odrţavanja komunalne infrastrukture
na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini, s prijedlogom
Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina na
području Grada ĐurĎevca u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu ĐurĎevac za 2013. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
9. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjiţnice ĐurĎevac za 2013. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za 2013. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za 2013. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
ĐurĎevac za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac za 2013. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. ĐurĎevac za
2013. godinu, s prijedlogom Zaključka.
15. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalnih usluga ĐurĎevac d.o.o.
ĐurĎevac za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
16. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za 2013.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
17. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu i Programa rada za 2014. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
18. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2013. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
19. Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada
ĐurĎevca.
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini.
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada ĐurĎevca
za razdoblje od 2009. -2013. godine.
22. Davanje mišljenja na 3. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničkokriţevačke ţupanije.
23. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej Grada ĐurĎevca.
24. Donošenje Odluke o prestanku postojanja Centra za kulturu ĐurĎevac.
25. Razmatranje zahtjeva Tot promet za dodatnim oslobaĎanjem od plaćanja
komunalnog doprinosa za izgradnju gospodarsko poslovne graĎevine – skladišne
hale, s prijedlogom Odluke.
26. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada ĐurĎevca u Prvić Luci.
27. Donošenje Odluke o odreĎivanju otkupne cijene zemljišta u Poslovnim zonama A i
B, te na području oko Starog grada u ĐurĎevcu.
28. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca.
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29. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada
ĐurĎevca.
30. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada na području Grada ĐurĎevca.
31. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu
ĐurĎevcu.
32. Donošenje Rješenja o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova
Stoţera zaštite i spašavanja Grada ĐurĎevca.
33. Donošenje Rješenja o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja Grada ĐurĎevca.
34. Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova
Zapovjedništva civilne zaštite grada ĐurĎevca.
35. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada ĐurĎevca.
36. UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada ĐurĎevca.
37. Donošenje Proračuna Grada ĐurĎevca za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i
2016. godinu.
38. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca za 2014. godinu.
39. Donošenje Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Grada
ĐurĎevca u 2014. godini.
40. Donošenje Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na
području Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
41. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina na području Grada
ĐurĎevca u 2014. godini.
42. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada ĐurĎevca u 2014.
godini.
43. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
ĐurĎevca u 2014. godini.
44. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada ĐurĎevca u
2014. godini.
45. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada ĐurĎevca u
2014. godini.
46. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu.
47. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i
Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu
izrade katastra nekretnina na području Grada ĐurĎevca (naselja ĐurĎevac i
Grkine) za katastarske općine ĐurĎevac I, ĐurĎevac II i dijela k.o. Virje.
48. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
ĐurĎevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za
program zaštite kulturnog dobra: ĐurĎevac, Stari grad ĐurĎevac.
49. Donošenje Zaključka o prihvaćanju MeĎusobnog sporazuma izmeĎu Grada
ĐurĎevca i Marijanke Plemenčić iz ĐurĎevca.
50. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloţeni dnevni red usvojen je jednoglasno (12 glasova „za”).
Točka 1.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković u svom kratkom izlaganju je obuhvatio izvješća za
prethodnu godinu, odnosno od točke 1. pa sve do točke 18. dnevnog reda, te je predloţio
da se o svim izvješćima zbog obimosti materijala raspravlja odjednom. Naglasio je kako
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se sjednica Gradskog vijeća nije odrţala ranije iz razloga što se nije dobio sluţbeni
podatak koliki će prihod Grad ĐurĎevac ostvariti od rente sukladno Uredbi o naknadi za
istraţivanje i eksploataciju ugljikovodika. Osvrnuo se na 2013. godinu, te istaknuo kako je
2013. godina bila godina štednje, smanjivanja troškova i zatvaranja obaveza u kojoj nije
bilo investicija osim onih ranije dogovorenih (I. faza rekonstrukcije krovišta Dječjeg vrtića
“Maslačak” ĐurĎevac i sanacija odlagališta “Peski”).
Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač osvrnula se na nenaplaćena potraţivanja
Grada ĐurĎevca u iznosu 964.927,72 kuna za komunalnu naknadu. Zanimalo ju je što je
s dionicama koje Grad ima u tvrtki Podravina-Programat i Segrad.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković je istaknuo kako je situacija s komunalnom
naknadom naslijeĎena od ranije, budući da je bila izuzetno loša naplata potraţivanja od
strane Grada. Napomenuo je kako je dio komunalne naknade koja je u zastari otpisana s
danom 31. prosinca 2013. godine. Naglasio je kako je naplata komunalne naknade u
2013. godini ostvarena 98,28% u odnosu na godišnji plan. Osvrnuo se na dionice koje
Grad ima u tvrtki Podravina-Programat i Segrad. Vezano uz porez na tvrtku ili naziv
napomenuo je kako Grad ne moţe otpisati potraţivanja koja su naznačena meĎu
nenaplaćenim potraţivanjima Grada budući da isti nisu brisani iz registra, ali će se
pročistiti evidencija.
Članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić naglasila je kako nije pošteno prema
poduzetnicima koji uredno plaćaju svoje obveze da se onim poduzetnicima koji ne
izvršavaju svoje obveze otpisuju potraţivanja.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković sloţio se s mišljenjem članice Gradskog vijeća
Vesne Topolčić, te naglasio kako je do takve situacije dovelo zasebno i nepovezano
voĎenje evidencija.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep zatraţio je da se za narednu sjednicu Gradskog
vijeća pripremi popis korisnika komunalne naknade čija dugovanja su otišla u zastaru.
Osvrnuo se na preneseni manjak iz prethodnog razdoblja.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je manjak u iznosu 4,2 milijuna
kuna rezultat neproknjiţenih računa iz prethodne godine.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu.
Točka 2.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna Grada ĐurĎevca za 2013. godinu
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 2., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna Grada ĐurĎevca za 2013. godinu.
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Točka 3.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u
Proračunu Grada ĐurĎevca za 2013. godinu
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 3., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada
ĐurĎevca za 2013. godinu.
Točka 4.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 4., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada ĐurĎevca
za 2013. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 5., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini.
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini,
s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 6., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini.
Točka 7.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina na
području Grada ĐurĎevca u 2013. godini, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 7., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina na
području Grada ĐurĎevca u 2013. godini.
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu ĐurĎevac za
2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 8., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu ĐurĎevac za 2013. godinu.
Točka 9.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice ĐurĎevac za
2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 9., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice ĐurĎevac za 2013. godinu.
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Točka 10.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za
2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 10., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za 2013. godinu.
Točka 11.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za
2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 11., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za
2013. godinu.
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
ĐurĎevac za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 12., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
ĐurĎevac za 2013. godinu.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac za 2013. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 13., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu za
riječ se javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag i napomenuo kako u materijalima uz
Izvješće o poslovanju nije dostavljen zaključak Nadzornog odbora, te je zatraţio da se za
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sljedeću sjednicu Gradskog vijeća članovima Gradskog vijeća dostavi izvještaj
Nadzornog odbora komunalnih tvrtki.
Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač osvrnula se na izvješće koje je ocijenila
neuobičajenim, te ju je zanimalo da li postoje neke nerazrješene stvari u vezi financiranja
oborinskih voda izmeĎu Grada ĐurĎevca i Komunalija d.o.o. ĐurĎevac.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je primjedbu člana Gradskog vijeća
Hrvoja Paraga te istaknuo kako će za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća članovima
Gradskog vijeća biti dostavljen Zaključak Nadzornog odbora. Napomenuo je kako je
postojala suglasnost da se oborinska odvodnja izlijeva u sustav odvodnje Grada
ĐurĎevca. MeĎutim, budući da su se troškovi povećali zbog visokih troškova električne
energije retencijskog bazena kod trţnice i kod pročistača, Komunalije d.o.o. su zatraţile
da Grad ĐurĎevac snosi trošak. Iako su potraţivanja Komunalija d.o.o. nastala tijekom
prošlog mandata, gradonačelnik je istaknuo kako će Grad ĐurĎevac podmiriti svoje
račune.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac
za 2013. godinu.
Točka 14.
Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. ĐurĎevac
za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 14., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. ĐurĎevac
za 2013. godinu.
Točka 15.
Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalnih usluga ĐurĎevac d.o.o.
ĐurĎevac za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 15., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Komunalnih usluga ĐurĎevac d.o.o.
ĐurĎevac za 2013. godinu.
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Točka 16.
Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za
2013. godinu, s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 16., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za
2013. godinu.
Točka 17.
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu i Programa rada za 2014. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 17., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu za
riječ se javio član Gradskog vijeća Vlado Rep kojeg je zanimalo koliko iznose naknade
članovima upravnih tijela (predsjedniku, tajniku, te članovima Upravnog i Nadzornog
odbora).
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istakuo je kako predsjednik Zajednice sportskih
udruga dobiva naknadu u iznosu 10.000,00 kuna godišnje, tajnik 1.500,00 kuna
mjesečno, dok članovi Upravnog i Nadzornog odbora na kraju godine donose odluku
kojom se odriču naknade u iznosu od 50,00 kuna po sjednici. Ujedno je naglasio kako je
potrebno revidirati iznos naknada i vrednovati rad klubova prema rezultatima i broju
djece koju okupljaju.
Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga
Grada ĐurĎevca za 2013. godinu i Programa rada za 2014. godinu.
Točka 18.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2013. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Budući da je gradonačelnik Ţeljko Lacković tijekom obrazloţenja točke 1.
obuhvatio i točku 18., predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2013. godinu.
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Točka 19.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika
Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako će članovi Gradskog vijeća od
sada materijale za sjednicu Vijeća primati u elektroničkom obliku, budući da je Grad
osigurao za svakog člana Gradskog vijeća tablet, u cilju uštede papira i tonera. Ujedno je
napomenuo kako će se odreĎeni materijali dostavljati i nadalje u papirnatom obliku.
Član Gradskog vijeća Nikola Kopričanec osvrnuo se na članak 59. stavak 3.
Poslovnika Gradskog vijeća, odnosno na rok u kojem se dostavljaju materijali članovima
Gradskog vijeća.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković obrazloţio je kako se predmetnom izmjenom
mijenjaju stavci 1. i 2. članka 59., a ne stavak 3., te da rok od pet dana prije sjednice za
dostavu materijala članovima Gradskog vijeća i nadalje ostaje.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca.
Točka 20.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području Grada ĐurĎevca u 2013. godini
Gradonačelnik Ţeljko Lacković ukratko je istaknuo kako se prije odrţavanja
sjednice Gradskog vijeća sastao Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji je
razmatrao o točkama 20., 21. i 22. dnevnog reda, te dao pozitivno mišljenje, što je vidljivo
iz njihovog Zaključka.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Grada ĐurĎevca u 2013. godini.
Točka 21.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada ĐurĎevca za
razdoblje od 2009. -2013. godine
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada ĐurĎevca za
razdoblje od 2009. -2013. godine, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada ĐurĎevca za razdoblje
od 2009. -2013. godine.
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Točka 22.
Davanje mišljenja na 3. Izmjene i dopune Prostornog plana
Koprivničko-križevačke županije
Prijedlog dopisa o davanju mišljenja na 3. Izmjene i dopune Prostornog plana
Koprivničko-kriţevačke ţupanije, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, utvrdilo je da na
dostavljene III. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
nema primjedbe.
Točka 23.
Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej Grada ĐurĎevca
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako se donošenjem predloţene
Odluke dovršavaju ranije doneseni Zaključci. Istaknuo je kako se osnivanjem Muzeja
Grada ĐurĎevca iz Centra za kulturu ĐurĎevac izdvaja Muzejsko-galerijska jedinica, te
se preuzima oprema i dio djelatnika Centra. Napomenuo je kako je Grad ĐurĎevac dobio
pozitivno mišljenje Ministarstva kulture na odluku o osnivanju Muzeja Grada ĐurĎevca.
Članicu Gradskog vijeća Katarinu Kovač zanimalo je da li je osnivanje Muzeja
Grada ĐurĎevca zakonska obveza ili je to odluka Grada ĐurĎevca.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je osnivanje Muzeja Grada
ĐurĎevca dugogodišnja teţnja, a posebice sada kada je Stari grad ušao u projekt Regije
digitalnih muzeja.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep naglasio je kako je osnivanje Muzeja Grada
ĐurĎevca inicijativa HDZ-a GO ĐurĎevac, te je podrţao donošenje ovakve odluke.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Muzej Grada ĐurĎevca.
Točka 24.
Donošenje Odluke o prestanku postojanja Centra za kulturu ĐurĎevac
Prijedlog Odluke o prestanku postojanja Centra za kulturu ĐurĎevac, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman,
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o prestanku postojanja Centra za kulturu ĐurĎevac.
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Točka 25.
Razmatranje zahtjeva Tot promet za dodatnim oslobaĎanjem od plaćanja
komunalnog doprinosa za izgradnju gospodarsko poslovne
graĎevine – skladišne hale, s prijedlogom Odluke
Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobaĎanju plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva TOT-PROMET d.o.o. ĐurĎevac, članovi Gradskog vijeća dobili su u
materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Katarina Kovač koja se osvrnula na dodatno oslobaĎanje
od plaćanja komunalnog doprinosa budući da je tvrtka Tot-promet kupila zemljište u
Poslovnoj zoni i već osloboĎena plaćanja 50% utvrĎenog komunalnog doprinosa.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je tvrtka Tot-promet d.o.o.
ĐurĎevac kupila nekretninu od Grada ĐurĎevca u Poslovno-industrijskoj zoni A koja je u
zemljišnim knjigama upisana kao livada, a ne graĎevinsko zemljište. S obzirom na veće
ulaganje u poduzetničku djelatnost, ovom Odlukom Grad ĐurĎevac bi djelomično
oslobodio tvrtku Tot-promet plaćanja komunalnog doprinosa pod uvjetom da isti izgradi
graĎevinu namjenjenu poduzetničkoj djelatnosti i započne obavljati poslovnu aktivnost u
roku od 18 mjeseci od donošenja ove Odluke.
Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o djelomičnom oslobaĎanju plaćanja komunalnog doprinosa trgovačkog društva
TOT-PROMET d.o.o. ĐurĎevac.
Točka 26.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada ĐurĎevca
u Prvić Luci
Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako je prodaja nekretnine u Prvić
Luci potrebna kako bi se dobivena sredstva utrošila u zatvaranje deficita i otkup zemljišta
bitnih za Grad ĐurĎevac (kao što su zemljišta oko Starog grada radi projekta Regije
digitalnih muzeja i zemljišta oko groblja).
Član Gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Hrvoje Parag naglasio
je kako je Klub vijećnika HDZ-a protiv prodaje nekretnine u Prvić Luci. Napomenuo je
kako Grad sukladno Uredbi o naknadi za istraţivanje i eksploataciju ugljikovodika
očekuje znatno veća sredstva od vrijednosti na koju je procjenjena nekretnina u Prvić
Luci, te istaknuo kako na taj način ipak postoji neka druga opcija osim prodaje nekretnine
za zatvaranje deficita Grada.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je deficit problem Grada
ĐurĎevca, te da se dobivenim sredstvima ne bi trebali vraćati dugovi već ulagati u
projekte. Osvrnuo se na projekt Regije digitalnih muzeja za koji je potrebno imati sreĎeno
zemljišno-knjiţno stanje i osigurana financijska sredstva, ukoliko se ţeli računati na
sredstva iz europskih fondova.
Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač naglasila je kako Koalicija HNS-HSSHSU nije protiv prodaje nekretnine u Prvić Luci, ali da je trenutno stanje na trţištu
nekretnina nepovoljno.

14

Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan napomenuo je kako prilikom
ulaganja sredstava u rekonstrukciju nekretnine u Prvić Luci nije napravljen plan namjene
objekta I financijski plan, te da je jedino logično rješenje prodaja nekretnine.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep naglasio je kako je nekretnina u Prvić Luci
perspektivna nekretnina koju bi, ukoliko se Grad ne ţeli baviti turizmom, trebalo iznajmiti,
a ne prodati, budući da je trenutno stanje na trţištu nakretnina nepovoljno za prodaju.
Istaknuo je kako su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna utrošena na rekonstrukciju
nekretnine, a ne svih 3.500.000,00 kuna od kredita kako je rečeno. Napomenuo je kako
bi se trebao napraviti referendum o prodaji nekretnine u Prvić Luci da o istoj stanovnici
Grada ĐurĎevca izraze svoje mišljenje.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je kako predmetna
nekretnina za mnoge predstavlja sentimentalnu vrijednost. Naglasio je kako bi se
sredstva koja se ulaţu u odrţavanje nekretnine u Prvić Luci namijenila za financiranje
vaţnijih stvari.
Član Gradskog vijeća Nikola Kopričanec naglasio je kako je nekretninu u Prvić
Luci trebalo odrţavati do njezine prodaje, a ne da ove godine nekretnina nije u funkciji.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako bi bilo neozbiljno od Grada
ĐurĎevca da dogovara termine za goste, dok istovremeno namjerava prodati nekretninu.
Osvrnuo se na izraĎenu procjenu vještaka za nekretninu u Prvić Luci. Istaknuo je kako je
Grad ĐurĎevac prilikom investiranja tekućih sredstava u rekonstrukciju nekretnine u
Prvić Luci već bio financijski zaduţen. U slučaju prodaje nekretnine u Prvić Luci Grad
ĐurĎevac mora Osnovnoj školi Grgura Karlovčana ĐurĎevac isplatiti iznos od 50.781,70
€ sukladno Sporazumu o prijenosu vlasništva nekretnina u k.o. Prvić, koji je zaključen
27. listopada 2003. godine, te naglasio kako bi se na taj način potaknulo osnivača
Osnovne škole, odnosno Koprivničko-kriţevačku ţupaniju, na zamjenu azbestnih ploča
koje se nalaze na krovištu Osnovne škole.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep napomenuo je kako se cijelo vrijeme u javnosti
odašilje informacija kako u nekretnini u Prvić Luci ne ljetuju ĐurĎevčani, već samo strani
gosti.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako Grad ĐurĎevac moţe pokazati
turistički potencijal. Osvrnuo se na ureĎenje prizemlja u utvrdi Stari grad i projekt Centra
za posjetitelje “Picokijade”.
Članica Gradskog vijeća Ljiljana Manolić naglasila je kako će se sredstva koja su
trebala biti ulagana u nekretninu u Prvić Luci investirati u ĐurĎevac.
Član Gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Hrvoje Parag naglasio
je, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, kako nekretninom u Prvić Luci nije dobro upravljano.
Osvrnuo se na rekonstrukciju nekretnine i sredstva uloţena u istu, a sada bi se ista
prodavala.
Članica Gradskog vijeća Katica Blaţok ispričala je članovima Gradskog vijeća o
pozitivno utisku koji je ĐurĎevac ostavio na sudionike Comenius programa. Naglasila je
kako perspektiva turizma nije samo naše more, a ĐurĎevac ima mogućnost razvoja
turizma.
Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 4 glasa
„protiv“ donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada ĐurĎevca
u Prvić Luci.
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Točka 27.
Donošenje Odluke o odreĎivanju otkupne cijene zemljišta u Poslovnim zonama
A i B, te na području oko Starog grada u ĐurĎevcu
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako se predmetnom Odlukom
odreĎuje otkupna cijena zemljišta u Poslovnim zonama A i B, te na području oko Starog
grada u ĐurĎevcu radi razvoja Grada ĐurĎevca. U cilju toga su angaţirana trojica
ovlaštenih sudskih vještaka koji su izradili Elaborat procjene vrijednosti predmetnih
nekretnina. Napomenuo je kako će Grad ĐurĎevac poslati poziv vlasnicima parcela, a
dio parcela oko Starog grada potreban je za projekt Športsko-rekreacijskog centra
„Graničar“.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o odreĎivanju otkupne cijene zemljišta u Poslovnim zonama A i B,
te na području oko Starog grada u ĐurĎevcu.
Točka 28.
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca, članovi Gradskog
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag kojega je zanimalo zašto Savjet mladih nije
profunkcionirao još prethodne godine te zbog čega se ponovno donosi Odluka o
osnivanju Savjeta mladih.
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco istaknula je kako je na Javni
poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada ĐurĎevca koji je
objavljen u 2013. godini pristigla samo jedna kandidatura, a Savjet mladih mora imati 5
članova. Što se tiče Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca naglasila je
kako se donosi nova Odluka radi usklaĎivanja s odredbama novo donesenog Zakona o
savjetima mladih.
Član Ţupanijske skupštine KKŢ Antun Bratanović istaknuo je kako je zbog
donošenja novog Zakona o savjetima mladih potrebno uskladiti odredbe dosadašnje
Odluke s odredbama novog Zakona. Napomenuo je kako će jedna od točaka dnevnog
reda na sjednici Ţupanijske skupštine biti usklaĎivanje dosadašnje odluke o savjetu
mladih KKŢ s odredbama novog Zakona.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca.
Točka 29.
Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada ĐurĎevca
Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada
ĐurĎevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog
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Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag koji je predloţio da u točki V. Javnog poziva za
isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada ĐurĎevca i njihovih
zamjenika rok za dostavu prijedloga kandidata umjesto 10 dana bude 14 dana od dana
objave Javnog poziva, što je gradonačelnik kao predlagatelj i prihvatio.
Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada ĐurĎevca.
Točka 30.
Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada na području Grada ĐurĎevca
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako se predmetna odluka donosi u
cilju usklaĎivanja s novo donesenim Zakonom o odrţivom gospodarenju otpadom.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na
području Grada ĐurĎevca.
Točka 31.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
u Gradu ĐurĎevcu
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco napomenula je članovima
Gradskog vijeća kako dosadašnjom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području
Grada ĐurĎevca komunalne djelatnosti obavljaju:
1. Komunalne usluge ĐurĎevac d.o.o. ĐurĎevac,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji (obavljanje
dimnjačarskih poslova i upravljanje, odrţavanje i naplata javnih parkirališta), a
postupak davanja koncesije ureĎuje posebnom odlukom Gradsko vijeće.
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova (odrţavanje nerazvrstanih cesta – asfaltiranje,
organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih
ţivotinja lutalica, higijeničarska sluţba, te dezinsekcija i deratizacija javnih
površina, stambenih i poslovnih prostora), a postupak podnošenja ponuda se
provodi javnim natječajem.
Istaknula je kako se predloţenim izmjenama Odluke postupak podnošenja ponuda koji
se provodio javnim natječajem ţeli izmjeniti na način da se umjesto raspisivanja javnog
natječaja prikupljaju ponude temeljem poziva za dostavu ponuda od tri ponuditelja.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li, sukladno Zakonu, mora biti
javni natječaj ili se mogu traţiti ponude od tri ponuditelja.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako zakonske odredbe dozvoljavaju
da se takvi poslovi provode ili putem javnog natječaja ili putem prikupljanja ponuda od tri
ponuditelja. Predloţio je da se u predloţene izmjene u članku 2. dodaju riječi „sukladno
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Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti“, što su podrţali prisutni
članovi Gradskog vijeća.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, uz dopunu članka
2., donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
u Gradu ĐurĎevcu.
Točka 32.
Donošenje Rješenja o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera
zaštite i spašavanja Grada ĐurĎevca
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco ukratko je obrazloţila
članovima Gradskog vijeća kako se sukladno Zakonu o spašavanju i Pravilniku o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja razrješuju i imenuju novi
članovi Stoţera zaštite i spašavanja Grada ĐurĎevca i Zapovjedništva civilne zaštite
grada ĐurĎevca, a odreĎuju se prema funkciji koju obavljaju.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada ĐurĎevca.
Točka 33.
Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada ĐurĎevca
Prijedlog Rješenja o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja Grada ĐurĎevca,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan
Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada ĐurĎevca.
Točka 34.
Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova
Zapovjedništva civilne zaštite grada ĐurĎevca
Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova
Zapovjedništva civilne zaštite grada ĐurĎevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u
materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva
civilne zaštite grada ĐurĎevca.
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Točka 35.
Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada ĐurĎevca
Prijedlog Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada ĐurĎevca,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan
Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada ĐurĎevca.
Točka 36.
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 Marijan Ruţman,
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, predložilo je
medicinske sestre Valentinu Kranjec Bukovčan i Vanju Brunec za imenovanje
mrtvozornika za područje Grada ĐurĎevca.
Točka 37.
Donošenje Proračuna Grada ĐurĎevca za 2014. godinu i
Projekcija za 2015. i 2016. godinu
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako sjednica nije ranije sazvana jer se čekao
podatak o visini prihoda od rente. Napomenuo je kako i nadalje nema sluţbenog podatka
o visini prihoda od rente, ali da je Grad dobio podatak od Upravnog odjela za
gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meĎunarodnu suradnju KKŢ da bi
visina prihoda od rente za Grad ĐurĎevac iznosila otprilike 8,4 milijuna kuna godišnje,
budući da se prihod od plinske rente rasporeĎuje na način da se uzima u obzir površina
eksploatacijskog polja u odnosu na teritorijalni poloţaj jedinice lokalne samouprave,
proizvedene količine i sama površina (računa se 4.000,00/km2). Istaknuo je kako se u
novi izračun cijene iskazuje puno novih detalja što rezultira povećanjem za više od
5.000.000,00 kuna, te se ozbiljnije moţe gledati na realizaciju projekata koji su zacrtani.
Naglasio je kako je zajedno sa svim gradskim ustanovama isplaniran konsolidirani
proračun koji za 2014. godinu iznosi 45.360.641,49 kuna. Osvrnuo se na predviĎena
sredstva od:
- poreza na dohodak (7.934.074,78 kn),
- poreza na promet nekretnina (250.000,00 kuna),
- gradskih poreza (400.000,00 kuna),
- ukupnih poreznih prihoda (8.584.074,78 kuna),
- tekuće i kapitalne potpore (13.103.609,00 kuna),
- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (7.000.000,00 kuna),
- komunalne naknade i komunalnog doprinosa (3.700.000,00 kuna),
- prihoda od vlastite djelatnosti (905.679,71 kuna),
- ostalih neporeznih prihoda (4.157.278,00 kuna),
- primitaka od zaduţivanja (1.500.000,00 kuna),
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primitaka od povrata kredita (185.000,00 kuna) te
prihoda od prodaje nefinancijske imovine (6.225.000,00 kuna).

-

Osvrnuo se na tekuće i kapitalne pomoći, i to:
- Tekuće pomoći iz drţavnog proračuna iznose 1.585.000,00 kuna,
o izbori za izbor članova u Europski parlament 165.000,00 kuna
o legalizacija naselja Stiska 320.000,00 kuna,
o Javnoj vatrogasnoj postrojbi 1.040.000,00 kuna.
-

Tekuće pomoći iz ţupanijskog proračuna iznose 227.000,00 kuna,
o ogrjev 152.000,00 kuna i
o Glazbena škola 50.000,00 kuna.

-

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna iznose 220.000,00 kuna,
o sufinanciranje smještaja djece u Dječjem vrtiću „Maslačak“ ĐurĎevac
100.000,00 kuna i
o poreza na dohodak iz općina 120.000,00 kuna.

-

Ostali subjekti unutar općeg proračuna iznose 292.000,00 kuna,
o sufinanciranje obnovljivih izvora energije 160.000,00 kuna i
o energetski certifikati za objekte 72.000,00 kuna.

-

Kapitalne pomoći iz drţavnog proračuna iznose 4.285.000,00 kuna
o projekt Regija digitalnih muzeja 1.530.000,00 kuna,
o projekt Posjetiteljski centar „Picokijada“ 150.000,00 kuna,
o izgradnja lifta u Poslovnom centru u ĐurĎevcu 80.000,00 kuna,
o adaptacija i opremanje utvrde Stari grad ĐurĎevac 183.000,00 kuna
(Ministarstvo kulture) – ujedno je projekt prijavljen na natječaj Ministarstva
turizma u iznosu 1.440.000,00 kuna,
o Gradskoj knjiţnici za knjige 80.000,00 kuna i
o dovršetak započetih radova na rekonstrukciji krovišta Dječjeg vrtića
„Maslačak“ ĐurĎevac 822.000,00 kuna (projekt prijavljen na natječaj
Ministarstva znanosti i obrazovanja).

-

Kapitalne pomoći iz ţupanijskog proračuna iznose 1.361.250,00 kuna
o izgradnja reciklaţnog dvorišta 306.000,00 kuna,
o izgradnja vodovoda 256.000,00 kuna,
o katastarska izmjera 304.000,00 kuna, a ujedno će se zatraţiti da kroz
rebalans, KKŢ pomogne Gradu ĐurĎevcu u zatvaranju obaveza prema
izvoĎaču,
o mrtvačnica u Svetoj Ani 400.000,00 kuna,
o ureĎenje utvrde Stari grad ĐurĎevac 54.000,00 kuna i
o Gradskoj knjiţnici za knjige 40.000,00 kuna.

Osvrnuo se i na sredstva koja Grad ĐurĎevac planira od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost u iznosu 2.516.880,00 kuna. Ukratko je obrazloţio ostale
neporezne prihode koji iznose 4.157.278,00 kuna: kamate na oročena sredstva ili
depozite po viĎenju, zatezne kamate, prihodi od tečajnih razlika, naknade za koncesije,
naknada za zadrţavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru, prodaju drţavnih
biljega, šumski doprinos, sufinanciranje roditelja – Glazbena škola, članarina i ostali
prihodi Gradske knjiţnice, sufinanciranje roditelja – Dječji vrtić „Maslačak“ ĐurĎevac,
naknada za umanjenje trţišne vrijednosti nekretnina od okolnih općina koja se odnosi na
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dovoz njihovog otpada na odlagalište u ĐurĎevac, te prihodi od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri) i
javne radove. Istaknuo je kako su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u
iznosu 6.425.000,00 kuna (prodaja nekretnine u Prvić Luci, prodaja graĎevinskog
zemljišta i obročne otplate za 12 stanova). Što se tiče naknade graĎanima i kućanstvima
iz Proračuna, napomenuo je kako je planirano 80.000,00 kuna za isplatu sredstava
rodiljama (1.000,00 kuna po djetetu), 38.000,00 kuna za poklone djeci za Boţić,
500.000,00 kuna za nabavu knjiga za osnovnoškolce i srednjoškolce (500,00 kuna po
djetetu) i 50.000,00 kuna za prehranu osnovnoškolaca. Ujedno je naglasio kako se u
odnosu na prethodnu godinu povećavaju sredstva Turističkoj zajednici, Gradskom
društvu Crvenog kriţa ĐurĎevac, vjerskim zajednicama, zatim da se povećavaju
sredstva za naknadu za umanjenu vrijednost nekretnina i za Galeriju sv. Juraj. Naglasio
je kako će se u koordiniranoj akciji Grada ĐurĎevca i gradskih komunalnih tvrtki
rekonstruirati 4,5 km plinske i vodovodne mreţe, a kriteriji za odreĎivanje iste bili su
najkritičnija mjesta na mreţi, prometna sigurnost i izjednačavanje zona u Gradu
ĐurĎevcu. Ukratko se osvrnuo na projekte naznačene u Proračunu.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako su sukladno članku 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca članovi
Gradskog vijeća izabrani s liste HDZ-a osnovali Klub vijećnika HDZ-a. Nastavno na
obavijest o osnivanju Kluba vijećnika HDZ-a, istaknuo je kako je Klub vijećnika HDZ-a
podnio amandman na prijedlog Proračuna Grada ĐurĎevca, te je zamolio predsjednika
Kluba g. Hrvoja Paraga da obrazloţi predloţi amandman.
Član Gradskog vijeća i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Hrvoje Parag istaknuo
je kako je predloţeni prijedlog Proračuna Grada ĐurĎevca za 2014. godinu i Projekcije
za 2015. i 2016. godinu ambiciozan i perspektivan, ali da Klub vijećnika neće podrţati
predloţeni prijedlog Proračuna jer traţi da se iz istog izuzmu sredstva predviĎena od
prodaje nekretnine u Prvić Luci.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je kako se prilikom izrade Proračuna
nastojalo prikazati realnu rashodovnu stranu, te da, kao predlagatelj Proračuna, ne
prihvaća podneseni amandman.
Potpredsjednik Vlado Leščan napomenuo je kako bi bili neozbiljni kad bi prihvatili
podneseni amandman, a već su u jednoj od prethodnih točaka dnevnog reda donijeli
Odluku o prodaji nekretnine u Prvić Luci.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako će Klub vijećnika HDZ-a
podrţati predloţene programe uz Proračun Grada, ali da ne podrţavaju prodaju
nekretnine u Prvić Luci. Napomenuo je kako prihod od prodaje nekretnine u Prvić Luci
neće previše utjecati na prihod Grada budući da će Grad ostvariti povećanje prihoda od
rente.
Član Gradskog vijeća Nikola Kopričanec istaknuo je kako podrţava prodaju
nekretnine u Prvić Luci, te ga je zanimalo da li je predviĎena mogućnost da se prodaja
nekretnine u Prvić Luci ne uspije realizirati, odnosno od kojih stavki u Proračunu će se
onda odustati?
Gradonačelnik Ţeljko Lacković je napomenuo kako je svaki segment Proračuna
razvojni, te da će se u tom slučaju izraditi lista prioriteta. Naglasio je kako je prioritet da
se Grad riješi deficita kako bi bio kreditno sposoban.
Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač istaknula je kako je prijedlog Proračuna
ambiciozan i najvećim dijelom realan, uz dobre projekte. Osvrnula se na projekt
gerontocentra za pripadnike treće dobi.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako se zemljišta u vlasništvu Grada u
centru Grada neće prodavati kako bi posluţila za izgradnju šparne hiţe i Doma za starije
osobe. Naglasio je kako je bitna odrednica prilikom izgradnje Doma za starije osobe da
navedeni projekt bude zajednički prijedlog jedinica lokalne samouprave koje su bile u
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sastavu bivše Općine ĐurĎevac. Ujedno je napomenuo kako bi trebalo napraviti
istraţivanje na temelju kojeg bi se vidjelo da li postoji zajednički interes za ulazak u takav
projekt, te koliki je postotak stanovništva koji bi udovoljavao kriterijima za sufinanciranje.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep ukazao je na problematiku prometne
infrastrukture prilikom dolaska vozila iz Ulice Vladimira Nazora u Ulicu Tina Ujevića,
odnosno na nemogućnost mimoilaţenja dvaju vozila, te na potrebu rekonstrukcije
nogostupa uz stambene zgrade u Ulici Tina Ujevića.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je prijedloge člana Gradskog vijeća Vlade
Repa, te istaknuo kako je Upravni odjel za prostorno planiranje, ureĎenje i komunalne
djelatnosti u suradnji s Policijskom postajom ĐurĎevac evidentirao kritična mjesta u
gradu.
Član Gradskog vijeća Nikola Kopričanec napomenuo je kako je materijale za
sjednicu, zbog obimosti, trebalo dostaviti članovima Gradskog vijeća ranije od roka
predviĎenog za dostavu materijala kako bi članovi bolje proučili materijale i mogli o istima
kvalitetno raspravljati. Pohvalio je prijedlog Proračuna i predviĎene projekte. Zanimalo ga
je zbog čega u stavci u Proračunu koja se odnosi na plaće za zaposlene nisu smanjeni
rashodi, budući da su u prethodnoj godini plaće zaposlenika smanjene.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je primjedbu člana Gradskog vijeća
Nikole Kopričanca vezano uz rok za dostavu materijala, dok je pročelnik Upravnog odjela
za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Draţen Krčmar istaknuo kako su rashodi
za plaće zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu povećana za 392.000,00 zbog
povećanja doprinosa i broja volontera, budući da se sredstva za volontere iskazuju na
stavci za zaposlene. Ujedno je gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo kako će se za
narednu sjednicu članovima Gradskog vijeća pripremiti efekt smanjenja plaća za
zaposlene za 2014. godinu.
Član Ţupanijske skupštine KKŢ Antun Bratanović predloţio je da se ţupanijskim
vijećnicima s područja Grada taksativno navedu projekti Grada za koje se očekuju
sredstva od KKŢ kako bi ih isti mogli prezentirati na sjednici Ţupanijske skupštine.
Predloţeni amandman Kluba vijećnika HDZ-a većinom glasova, s 9 glasova
„protiv“ i 4 glasa „za“, nije prihvaćen.
Nakon rasprave članovi Gradskog vijeća većinom glasova, s 8 glasova „za“, 4
glasa „protiv“ i 1 glasom „suzdrţan“ donijelo je
PRORAČUN
Grada ĐurĎevca za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu.
Točka 38.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca
za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca za 2014. godinu,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan
Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 8 glasova „za”, 4 glasa „protiv” i
1 glasom „suzdrţan” donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca
za 2014. godinu.

22

Točka 39.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada ĐurĎevca u 2014. godini
Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture 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.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag naglasio je kako će Klub vijećnika HDZ-a
podrţati sve programe, iako nisu podrţali prijedlog Proračuna, jer iste smatraju
kvalitetnim i perspektivnim.
Gradsko vijeće jednoglasno, 13 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
Točka 40.
Donošenje Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na
području Grada ĐurĎevca u 2014. godini
Prijedlog Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture 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 bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
Točka 41.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini
Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina 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 bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
PLAN
gradnje komunalnih vodnih graĎevina na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
Točka 42.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini
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Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi 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 bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
P ROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
Točka 43.
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 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 bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
P ROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
Točka 44.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu 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 bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
P ROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
Točka 45.
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 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 bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada ĐurĎevca u 2014. godini.
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Točka 46.
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2014. godinu
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog Marijan
Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2014. godinu.
Točka 47.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i
Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga
u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada ĐurĎevca
(naselja ĐurĎevac i Grkine) za katastarske općine
ĐurĎevac I, ĐurĎevac II i dijela k.o. Virje
Gradonačelnik Ţeljko Lacković osvrnuo se na projekt katastarske izmjere.
Napomenuo je kako je 2010. godine potpisan Okvirni sporazum za izvršenje poslova
katastarske izmjere kojim je ugovorena cijena radova u iznosu 2.000,00 kuna + PDV po
1 ha, odnosno 12.000.000,00 kuna iznosi ukupna vrijednost radova. Istaknuo je kako II.
fazu katastarske izmjere Drţavna geodetska uprava neće financirati u iznosu od 30%.
Napomenuo je kako je Koprivničko-kriţevačka ţupanija podmirila i svoj dio, a i dio Grada
ĐurĎevca sukladno potpisanom Okvirnom sporazumu. Naglasio je kako će Grad
ĐurĎevac u ovoj godini platiti 2.000.000,00 kuna za dovršetak I. faze, dok je za II. fazu u
Proračunu osigurano 3.237.000,00 kuna. Napomenuo je kako će završetkom projekta
katastarske izmjere graĎani imati sreĎene zemljišne knjige.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnim
uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu
izrade katastra nekretnina na području Grada ĐurĎevca
(naselja ĐurĎevac i Grkine) za katastarske općine
ĐurĎevac I, ĐurĎevac II i dijela k.o. Virje
Točka 48.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu ĐurĎevac
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program
zaštite kulturnog dobra: ĐurĎevac, Stari grad ĐurĎevac
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu ĐurĎevac
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite
kulturnog dobra: ĐurĎevac, Stari grad ĐurĎevac, članovi Gradskog vijeća dobili su na stol
prije sjednice, pa je predsjednik Gradskog Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu ĐurĎevac za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program
zaštite kulturnog dobra: ĐurĎevac, Stari grad ĐurĎevac
Točka 49.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju MeĎusobnog sporazuma izmeĎu Grada
ĐurĎevca i Marijanke Plemenčić iz ĐurĎevca
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je Grad ĐurĎevac bio partner u
projektu Poduzetnik 1 i Poduzetnik 2 kojim su odobrena sredstva poduzetnicima na
način da im je osigurao sredstva u depozitu koja su sluţila kao garant za vraćanje
kredita. Od korisnika kojima su odobrena sredstva samo dva korisnika nisu vraćala
kredit (Dabar, vl. Boţić i Marijanka Plemenčić). Istaknuo je kako se Zagrebačka banka
naplatila iz depozita I zatvorila kreditnu obvezu. Naglasio je kako Grad ĐurĎevac
nema potpisanog Sporazuma s poduzetnicima – korisnicima kredita i da nema
nijedan način osiguranja naplate svog potraţivanja, osim načinom ad hoc. Istaknuo je
kako je s gospoĎom Plemenčić utvrĎena dinamika plaćanja anuiteta u novčanom
iznosu odreĎenog u MeĎusobnom sporazumu, a na način da se štite interesi Grada
ĐurĎevca i pomogne gospoĎi Plemenčić.
Članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić istaknula je kako je pohvalno što je na
vrijeme uočena ova situacija, te napomenula kako je Udruţenje obrtnika ĐurĎevac
podnijelo tuţbu protiv gospoĎe Plemenčić jer nije vraćala posuĎena sredstva.
Članicu Gradskog vijeća Katarinu Kovač zanimalo je da li je ostalo što od
garantnih depozita, te da li će gospoĎa Plemenčić moći otplaćivati dug u anuitetima
predviĎenim MeĎusobnim sporazumom.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li još netko ima zaloţno pravo
na nekretninama gospoĎe Plemenčić.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako od garantnih depozita nije ostalo
ništa, a dinamika otplate duga dogovorena je s poduzetnicom. Što se tiče zaloţnog
prava na nekretninama poduzetnice, naglasio je kako je Grad traţio prijenos i na taj
način ima prioritet naplate bez obzira na druge.
Točka 50.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je da li je točna informacija da je
na otvoreni postupak javne nabave: plinoinstalaterski materijal i oprema za 2014. godinu
koji su raspisale Komunalije-Plin d.o.o. ĐurĎevac Drţavna komisija za kontrolu postupaka
javne nabave donijela rješenje kojim se traţi od Komunalija-Plin d.o.o. da nadoknadi
troškove ţalbenog postupka 3 ţaliteljima u ukupnom iznosu od 91.460,00 kuna. Ujedno
ga je zanimalo da li će uprava snositi odgovornost za nastalu situaciju.
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je navedena informacija točna.
Osvrnuo se na razlog zbog kojeg je došlo do ovakve situacije, a to je propisivanje starosti
traţenih dokaza financijske sposobnosti da način da isti ne smiju biti stariji od 30 dana
računajući od dana početka postupka javne nabave – što je protivno odredbi članka 71.
Zakona o javnoj nabavi. Naglasio je kako će odgovornost snositi osobe koje su bile
ovlaštene osobe za provoĎenje javne nabave.
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Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman
zaključio je 3. sjednicu Gradskog vijeća u 20,10 sati.

Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman

