
1 

Z A P I S N I K  
s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

održane 21. studenoga 2014. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-02/19, URBROJ: 2137/03-01-
01/03-14-1 od 14. studenog 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 
i konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
  

Sjednici su nazočni:  
1. Maja Hrvatić Padovan, 
2. Hrvoje Janči, 
3. Marijan Ruţman, 
4. Ljiljana Manolić, 
5. Zoran Jančijev, 
6. Katica Blaţok, 
7. Davor Čiţmešinkin, 
8. Vlado Rep, 
9. Hrvoje Parag, 
10. Vesna Topolčić, 
11. Frane Franičević, 
12. Nikola Kopričanec, 
13. Katarina Kovač. 
 
Sjednici nisu nazočni: 
1. Vlado Leščan, (opravdao), 
2. Dario Golub (opravdao). 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici 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. Draţen Krčmar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 

razvojne projekte Grada ĐurĎevca, 
5. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

ureĎenje i komunalno gospodarstvo, 
6. Jelena Kokotić, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,  
7. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
8. Dušan Tončić.  

 
Na zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca nije bilo primjedbi, te 

je zapisnik usvojen jednoglasno (13 glasova „za”). 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman izvijestio je članove Gradskog 

vijeća da je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada ĐurĎevca predloţio da se 
točka 6. „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada 
ĐurĎevca izostavi iz dnevnog reda“, te da se dnevni red dopuni s točkom „Odluka o 
izmjeni Odluke o kreditnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca kod Hrvatske banke za obnovu 
i razvitak (HBOR)“.  
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Član Gradskog vijeća Vlado Rep zatraţio je obrazloţenje izostavljanja točke 6. 
„Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada ĐurĎevca 
izbaci iz dnevnog reda“.  

Gradonačelnik Ţeljko Lacković naveo je da je pripremljena Odluka u pravcu 
olakšavanja dobivanja kredita studentima lošeg materijalnog stanja, no kako Grad ne 
moţe biti jamac fizičkim osobama, pokušat će se pronaći drugo rješenje. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je da točka „Odluka o 
izmjeni Odluke o kreditnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca kod Hrvatske banke za obnovu 
i razvitak (HBOR)“  postane točka 6. dnevnoga reda. 

Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen je članovima Gradskog 
vijeća na stol prije početka sjednice Gradskog vijeća. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno (13 glasova „za”) su prihvatili predloţene 
izmjene dnevnog reda. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je sljedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
 

 
1. Donošenje Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom 

Grgura Karlovčana sa sjedištem u ĐurĎevcu. 
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog 

društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama. 
3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 
4. Donošenje Odluke o odreĎivanju vrijednosti obračunske jedinice- boda (B) za 

obračun komunalne naknade na području Grada ĐurĎevca. 
5. Donošenje Odluke o komunalnom dopinosu na području Grada ĐurĎevca. 
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca 

kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). 
7. Donošenje Odluke o kupnji poslovnog prostora u Poslovnom centru u 

ĐurĎevcu. 
8. Donošenje Odluke o odreĎivanju otkupne cijene zemljišta oko Gradskog 

groblja u ĐurĎevcu. 
9. Donošenje Odluke o neprihvaćanju ponude i poništenju postupka prikupljanja 

ponuda za povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora- 
poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i ostalih ţivotinja lutalica i 
higijeničarsku sluţbu na području Grada ĐurĎevca. 

10. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraţivanja. 
11. Donošenje Zaključka o odreĎivanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac za nositelja 

realizacije investicije za izgradnju Vodocrpilišta „ĐurĎevac 2“. 
12. Donošenje Zaključka o preuzimanju poslova obračuna i naplate naknade za 

ureĎenja voda. 
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac. 
14. Pitanja članova Gradskog vijeća.  

 
Predloţeni dnevni red usvojen je jednoglasno (13 glasova „za”). 
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Točka 1. 
 

Donošenje Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom 
Grgura Karlovčana sa sjedištem u ĐurĎevcu. 

 
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je da je jedna od temeljnih zadaća svake 

jedinice lokalne samouprave da se brine o osnovnom školstvu, da su tu obvezu preuzeli i 
gradovi Koprivnica i Kriţevci, te bi to trebao učiniti i Grad ĐurĎevac. Naglasio je kako 
Ţupanija skrbi o mnogo škola i ne moţe se očekivati da naša škola svake godine bude u 
središtu financiranja. Očekuje se da 1.300.000,00 kuna koliko je dobivala Ţupanija za 
školstvo, da će toliko uprihoditi i Grad. Grad svake godine pomaţe školi financijski i 
materijalno kroz razne aktivnosti. Cilj je napraviti kvalitetnu i modernu školu koja 
odgovara zahtjevima 21. stoljeća.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za 
riječ se javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag koji ističe da se nada da će Grad na bolji 
način voditi školu, njezine troškove i prihode. Smatra da će time sve investicije za školu 
opteretiti gradski proračun. Grad ĐurĎevac je ulagao u školu i prije, te je to mogao 
nastaviti i bez prenošenja osnivačkih prava. Zanima ga zašto je povučena odluka o 
besplatnom ljetovanju osnovnoškolaca na Prvić Luci, te apelira da se razmotri odluka o 
obustavi prodaje Prvić Luke.  

Za riječ se javio član Gradskog vijeća Frane Franičević koji smatra da je ova 
odluka vrlo značajna i da se Grad treba pripremiti na troškove na godišnjem nivou. 
Zanima ga što će Grad napraviti u školi osim preuzimanja osnivačkih prava i kako će se 
unaprijediti školstvo pored ovakvih prihoda. Nije siguran da bi Grad mogao dati nešto 
više osim ravnatelja koji bi kvalitetnije i sposobnije nastupao prema fondovima EU, 
naglašava da će Grad snositi veliki financijski teret, te ne vidi ništa novo što bi Grad 
učinio drugačije nego što bi to učinila Ţupanija. Smatra da bi se trebalo pričekati s 
odlukom i da treba izraditi akcijski plan i program koji bi bio na korist svih. 

Gradonačelnik je obrazloţio da je svaki trošak za osnovnu školu opravdan trošak. 
Mora postojati prvi korak, a to je prijenos upravljačkih prava. Ţupanija je napravila 
dvoranu, ali se ne moţe čekati drugi ulaganja. Područne škole u današnje vrijeme 
nemaju kvalitetne uvijete za rad. OdgaĎanje odluke na početak iduće godine nije 
prihvatljiv sada kada postoji potpora Ţupanijske skupštine. Slaţe se  da se mogao 
napraviti program, ali naglašava da prostora za povlačenje sredstava iz Fondova. 
Kadroviranje nije bio predmet ili razlog ovih poteza. 

Za riječ se javila članica Katarina Kovač koja se slaţe sa gospodinom 
Franičevićom, načelno podrţava da Grad moţe biti bolji upravitelj tj. da će voditi brigu o 
djeci, za takav potez treba imati kadrovske i financijske kapacitete. 

Član Vlado Rep naveo je da će podrţati odluku, koja nije samo odluka već i 
obveza prema osnovnoj školi. Bilo bi bolje da se prije ove odluke uspjelo sanirati 
krovište, dvorana i učionice. Nitko nije spriječio Grad svih ovih godina da ulaţe u 
informatizaciju i modernizaciju škole, ali se nada da će to učiniti ova vlast. 

Gradonačelnik naglašava da je Grad ove godine u osnovnu školu investirao 
500.000, kn za knjige i 100.000,00 kuna za sufinanciranje prehrane. Više sastanaka je 
inicirano od naše strane prema Ţupaniji kako bi se prijavljivali svi projekti koje škola ima.  

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za” i 2 glasa 
„suzdrţan”, donijelo je 

 
ODLUKU 

o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Grgura Karlovčana 
sa sjedištem u ĐurĎevcu. 
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Točka 2. 
 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog 
društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama. 

 
Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je riječ o tvrtki koja je sluţila za 

upravljanje hostelom Prvić Luka, da se ne osniva nova tvrtka, a moramo je imati radi 
pokretanja tehnološkog parka. Odluka je da se postojeća tvrtka preimenuje i preregistrira 
jer nositelj tehnološkog parka mora biti pravna osoba. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za“ donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom 

odgovornošću za upravljanje nekretninama. 
 

Točka 3. 
 

Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je kako je navedenu točku 
dnevnog reda razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo te je Odbor 
predloţio amandman koji je dostavljen članovima vijeća na stol.  

Gradonačelnik Ţeljko Lacković naveo je da je iz prijašnjih odluka vidljivo na bazi 
od 100 metara kvadratnih, da je prva zona u 1996. godini iznosila  30 kuna, druga zona 
20 kuna sve do 2001. godine. Prijedlog je da se cijena za prvu zonu stambeni za prostor 
na bazi od 100 metara kvadratnih poveća sa 40 kuna na 50 kuna, a druga zona ulazi u 
prvu zonu. Godine 2009. 32 ulice maknute su iz prve zone u drugu zonu, a porez na 
dohodak za Grad iznosi je 11 milijuna kuna. Danas je prihod od poreza na dohodak 7 
milijuna kuna. Stoga se predlaţe da druga zona ulazi u prvu zonu što znači povećanje sa 
32 kune na 50 kuna odnosno povećanje od 18 kuna za graĎane koji su dosada bili u 
drugoj zoni. Prelazak iz treće zone u drugu zonu na bazi od 100 metara kvadratnih 
stambenog prostora  je povećanje sa 20 kuna na 40 kuna odnosno povećanje od 20 
kuna.  

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za 
riječ se javila članica Gradskog vijeća Katarina Kovač koja je istaknula vaţnost 
komunalne naknade kao izvor prihoda, podrţala je aktivnosti uprave na sreĎivanju stanja 
objekata za koje se do sada nije naplaćivala komunalna naknada i na utvrĎivanju stvarne 
kvadrature. Naglašava da ne moţe podrţati odluku koja će nametnuti ljudima povećanje 
po tri osnove: po kvadraturi, po zonama i po vrijednosti boda.  

Gradonačelnik je naveo da se ne treba misliti na politički moment, poskupljenje 
postoji, ali u odnosu na naknade prije 15 ili više godina promijenila se i vrijednost valute. 
Ne moţemo očekivati standard, a da se to ne plati iz točno odreĎenog izvora. Renta se 
ne moţe koristiti za kupnju knjiga i odrţavanje cesta, renta ide 100% u gospodarstvo.  

Član Gradskog vijeća Frane Franičević slaţe se sa gradonačelnikom da je to 
potreban korak, smatra da bi sve eksploatacijske djelatnosti, kao i sve djelatnosti koji su 
veći zagaĎivači trebalo staviti u veći rang. Zanima ga zašto je proizvodnja od drveta 
stavljena sa koeficijentom pet, a proizvodnja šljunka i pijeska i  šumarstvo stavljeno u niţi 
rang. Što su veći zagaĎivači treba ih svrstati u veći rang, a one čiji je utjecaj minimalan u 
niţe rangove. Proizvodnja od drveta trebala bi ići u treći rang. 

Gradonačelnik je naglasio problem niskih plaća u drvnoj industriji Haas. Grad 
prihod od te tvornice ostvariti jedino kroz komunalnu naknadu. Godinama je dio 
proizvodnje bio u povlaštenoj poziciji, moţe se korigirati taj segment i taj dio ne utječe na 
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potencijalna ulaganja. Moţe se drvna proizvodnja staviti u koeficijent 4, ali  to neće imati 
značajan utjecaj. 

Član Gradskog vijeća Frane Franičević obrazloţio je da se to odnosi na 
proizvodnju finalnih dobara, a ne eksploataciju šuma. 

Gradonačelnik je predloţio da se proizvodnja finalnih proizvoda od drveta prebaci 
na koeficijent četiri. 

Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag naglasio je da će povećanje komunalne 
naknade biti će velik teret graĎanima s obzirom na trenutnu situaciju budući je puno ljudi  
nezaposleno. Smatra da je to tek prvo u nizu povećanja i ne slaţe se s takvom odlukom. 
Postavlja pitanje zašto se ide na teret graĎana. 

Član Gradskog vijeća Davor Čiţmešinkin se takoĎer osvrnuo na raspravu o 
komunalnoj naknadi te smatra da komunalnu naknadu ne treba gledati kao trošak, to je 
ulaganje u poboljšanje ţivotnih uvjeta. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep prihvaća koeficijente, jedino nije uvjeren u 
potrebu povećanja komunalne naknade i stavljanje cijeloga grada pod prvu zonu. 
Zanima ga da li je predsjednik Gradskog vijeća dobio dopis predsjednika Mjesnog 
odbora Sirove Katalene? 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman odgovorio je da ga je dobio na mail 
tijekom prijašnjeg dana. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep pročitao je pristigli dopis. Mještani Sirove 
Katalene protive se povećanju komunalne naknade jer smatraju da u mjesto nije 
godinama ulagano. Dopis je poslao predsjednik Mjesnog odbora Sirove Katalene. 

Gradonačelnik je naglasio kako je bilo ulaganja u Sirovoj Kataleni: ulaganje u dva 
mosta, kopani su jarci, ureĎivan je vinogradarski dio, mijenjat će se krovište na Domu 
Sirove Katalene i mrtvačnica. To su velika financijska sredstva s obzirom na udio koji se 
prikupi od komunalne naknade u Sirovoj Kataleni. Svi problemi i prigovori koji pristignu u 
Grad odmah se rješavaju.  

Član Gradskog vijeća Vlado Rep predloţio je da se u članku 2. izostavi 
mogućnost financiranja redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih 
vatrogasnih društava. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković je prihvatio prijedlog kao i dostavljeni amandman 
Odbora za komunalno i vodno gospodarstvo. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova, s 9 glasova „za” i 4 glasa 
„protiv“, donijelo je 
 

ODLUKU 
o komunalnoj naknadi. 

 
Točka 4. 

 
Donošenje Odluke o odreĎivanju vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) 

za obračun komunalne naknade na području Grada ĐurĎevca. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je kako je o navedenoj 
točki  dnevnog reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo te je podrţao 
prijedlog odluke. Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu.  

Gradsko vijeće je bez rasprave i većinom glasova, s 9 glasova „za” i 4 glasa 
„protiv”, donijelo je 
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ODLUKU 
o odreĎivanju vrijednosti obračunske jedinice- boda (B) za obračun komunalne 

naknade na području Grada ĐurĎevca. 
 

Točka 5. 
 

Donošenje Odluke o komunalnom dopinosu na  
području Grada ĐurĎevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je kako je o navedenoj 

točki dnevnog reda raspravljao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo, te je podrţao 
prijedlog Odluke.  

Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je da predloţena Odluka nema utjecaja 
na cijenu gradnje te gospodarske aktivnosti u Gradu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, je otvorio raspravu. 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za”, donijelo je 

 
ODLUKU 

o komunalnom dopinosu na području 
 Grada ĐurĎevca. 

 
Točka 6.  

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca kod 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je kako je navedeni 
materijal za dopunu dnevnog reda dostavljen članovima Gradskog vijeća na stol prije 
početka sjednice Gradskog vijeća. 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković naglasio je da imamo potvrĎenu odluku o 
kreditnom zaduţivanju od strane HBOR-a i odluka će u četvrtak biti na Vladi, tako da se 
moţe izvršiti isplata otkupljenog zemljišta. Veći dio je zapravo već sada isplaćen jer je 
isticao rok iz ugovora. Korištena sredstva su iz riznice, stoga kad doĎu sredstva iz 
kredita jednim dijelom se vraćaju u proračun, a drugi dio ide na isplatu za preostala 
zemljišta. 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, je otvorio raspravu. 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada ĐurĎevca kod Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak (HBOR). 

 
Točka 7.  

 
Donošenje Odluke o kupnji poslovnog prostora u Poslovnom 

 centru u ĐurĎevcu. 
 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je da prostor vlasnice Ţeljke Burlic 
graniči sa prostorom Gradske knjiţnice. Bio je dio projekta koji je već nekoliko godina u 
programu proširenja knjiţnice. Jedne godine su bila i osigurana sredstva iz Ţupanije, ali 
program nije realiziran. Na taj način Gradska knjiţnica bi zauzela cijeli središnji dio 
zgrade. Knjiţnica ima potrebu za prostorom zbog odrţavanja knjiţevnih večeri, sada se 
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to odvija u neadekvatnom prostoru. Otkupom tog prostora Gradska knjiţnica dobiva 70 
metara kvadratnih dodatnog prostora. Cijena za otkup je utvrĎena temeljem procijene 
ovlaštenog sudskog vještaka. 

Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, je otvorio raspravu. 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, 13 glasova „za”, donijelo je 

 
O D L U K U   

o kupnji poslovnog prostora u Poslovnom 
 centru u ĐurĎevcu. 

 
Točka 8. 

 
Donošenje Odluke o odreĎivanju otkupne cijene zemljišta oko Gradskog groblja u 

ĐurĎevcu. 
 

Gradonačelnik Ţeljko Lacković je naglasio da se na novom dijelu groblja gotovo u 
cijelosti izgradio slobodni prostor i ostao je jedan dio namijenjen rušenju. Prostor uz 
groblje je nekad bio zamišljen kao rasadnik i smatra da je ta ideja dobra, te se ţeli u tom 
prostoru napraviti rasadnik gdje će radno sposobni korisnici zajamčene minimalne 
naknade raditi društveno korisni rad. Mora se otkupiti dio izmeĎu groblja i Radničke 
ceste, gdje će se formirati zona. Jedan dio je predviĎen kao park, a drugi kao rasadnik 
koji bi se smanjivao kako raste groblje. Ukupna cijena za ta zemljišta iznosi oko 500.000 
kuna. Cilj je vratiti stari izgled pročelja groblja. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za 
riječ se javila članica Gradskog vijeća Katarina Kovač koju zanima da li je predviĎena 
izgradnja sporednog puta od Radničke ceste do groblja s obzirom na samu veličinu 
groblja. 

Gradonačelnik je odgovorio kako se radi na projektu, te će se u sklopu projekta 
rješavati to pitanje. Slaţe se da je to problem posebice onih graĎana koji dolaze sa te 
sporedne strane, te će se traţiti način kako da se to riješi u projektnom zadatku. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, 13 glasova „za“ donijelo  
 

O D L U K U   
o odreĎivanju otkupne cijene zemljišta oko Gradskog  

groblja u ĐurĎevcu. 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Odluke o neprihvaćanju ponude i poništenju postupka prikupljanja 
ponuda za povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora- poslovi 

hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i ostalih životinja lutalica i 
higijeničarsku službu na području Grada ĐurĎevca. 

 
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković obrazloţio je da su kod ispitivanja trţišta za 
hvatanje pasa dobivene jedne cijene, a nakon što je raspisana nabava tada je dobivena 
samo ponuda Veterinarske stanice Koprivnica. Imamo pasa koji nemaju vlasnike i 
vjerojatno ne pripadaju našem području. Pokušat će se pronaći sredstva za sterilizaciju 
ţivotinja, te će se takoĎer trebati čipirati psi u naselju Stiska za što će sredstva osigurati 
Ured za nacionalne manjine. 
 Za riječ se javo član Gradskog vijeća Vlado Rep koji smatra da se moţe obaviti 
akcija zbrinjavanja ţivotinja i sterilizacija ţivotinja zbog zdravlja ljudi i ţivotinja. Kao 
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zaposlenik Veterinarske stanice smatra da se ta akcija moţe napraviti uz minimalne 
troškove u mjesecima u kojima su te ţivotinje najaktivnije. 
 Gradonačelnik je naglasio da se podiţe svijest o humanom postupanju s 
ţivotinjama, te smatra da je suradnja s Veterinarskom stanicom potrebna.  

Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, 13 glasova „za“ donijelo  
 

O D L U K U   
o neprihvaćanju ponude i poništenju postupka prikupljanja ponuda za 

povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora- poslovi hvatanja, 
čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i ostalih životinja lutalica i higijeničarsku službu 

na području Grada ĐurĎevca. 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja. 
 

 Gradonačelnik Ţeljko Lacković napomenuo je kako postoje zaduţenja u 
evidencijama koja se odnose na tvrte koje ne postoje, na blokirane graĎane u velikim 
iznosima. Mora se razmotriti koja potraţivanja će ostati u evidencijama jer od 1. siječnja 
2015. godine idu nova rješenja, nove zone i vrijednost obračunskog boda. Sva 
potraţivanja koja će se prenositi moraju biti zakonski naplativa. Tijekom prosinca kreće 
se sa novom nepopularnom mjerom, sva nenaplaćena potraţivanja će biti ovršena, no 
neće se ići u duge blokade graĎana. Do tada će biti vjerojatno biti donesena i odluke 
Vlade Republike Hrvatske da će se takva potraţivanja moći otpisati kao dug prema 
komunalnoj tvrtci odnosno prema lokalnoj samoupravi kao nenaplativ.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za 
riječ se javio član Gradskog vijeća Hrvoje Parag kojeg je zanimalo tko su duţnici, te o 
kojim se iznosima radi. Napominje kako se s jedne strane komunalna naknada 
povećava, a s druge strane nenaplativa potraţivanja otpisuju. Traţio je da se dostavi 
popis tko su duţnici i iznos koji duguju.  
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je propust Gradske uprave da 
netko moţe biti duţan dulje od godinu dana, a da se ne pokrene postupak prisilne 
naplate.  
 Člana Gradskog vijeća Vladu Repa takoĎer je zanimalo tko su duţnici, te traţio  
njihov popis. 
 Gradonačelnik Ţeljko Lacković naveo je da je jedini prihod koji si Grad mora sam 
uprihoditi od svojih graĎana komunalna naknada. Popis svih obveza i pojedinaca koji su 
otpisani na temelju ove odluke biti će dostupan, s tim da se neće otpisivati dugovi gdje 
postoji mogućnost naplate. 1. prosinac je rok da se svi prihodi raspodjele po dospjeću na 
30.09.2010. godine. Smatra da vijećnici imaju pravo dobiti popis osoba koje nisu platile 
komunalnu naknadu i to će se dostaviti članovima vijeća. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, s 13 glasova „za”, donijelo 
 

ODLUKU  
o otpisu nenaplativih potraživanja. 

 
Točka 11. 

 
Donošenje Zaključka o odreĎivanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac za nositelja 

realizacije investicije za izgradnju Vodocrpilišta „ĐurĎevac 2“. 
 

 Gradonačelnik Ţeljko Lacković istaknuo je kako je ovo moţda najznačajnija točka 
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dnevnog reda jer se prenosi projekt investicije za izgradnju vodocrpilišta na Komunalije 
d.o.o. ĐurĎevac. Naglasio je spremnost Grada i okolnih općina da sprovedu ovu 
investiciju samostalno. U 5. mjesecu izlazi ugovor s INOM gdje najam mjesečno iznosi 
oko 50.000 kuna. Izgradnjom vodocrpilišta se rješava taj namet i broj zaposlenih 
potrebnih za odrţavanje sustava. Dobivena je usmena potvrda od Hrvatskih voda da će 
sljedeće godine biti financirana izgradnja vodocrpilišta i spojnog cjevovoda čija je 
projektantska vrijednost oko 12 milijuna kuna. Investicija će realno biti oko 8 milijuna. 
Dobiven je i načelni model financiranja na način da će 80% sredstava ići od strane 
Hrvatskih voda, a 20% od nositelja investicije. Ova investicija je uvrštena u Kohezijski 
fond, te smo dobili potvrdu  financiranja projektne dokumentacije i studije izvodljivosti na 
5,8 milijuna kuna sa 15% učešća jedinica lokalne samouprave. Prema tom projektu je 
obuhvaćeno i projektiranje kanalizacijske odvodnje Budrovac i Čepelovac, 26 kilometara 
unutar grada vodovodne infrastrukture i niz drugih investicija. TakoĎer se odnosi i na 
rješavanje oborinske odvodnje za Ciglensku ulicu, Ledine, Vinogradsku ulicu i rješavanje 
problema kanala koji se slijevaju. Taj dio će se ostvariti preko sredstava dobivenih iz 
Kohezijskog fonda. Do 2016. godine u travnju treba biti sve isprojektirano i tada kreću 
prve prijave za projekte. Iz toga ukupnog broja projekata izdvojena su dva, a to je 
potvrda da će ĐurĎevac biti opskrbljivač Bjelovarsko- bilogorske ţupanije. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, s 13 glasova „za”, donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
o odreĎivanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac za nositelja realizacije investicije za 

izgradnju Vodocrpilišta „ĐurĎevac 2“. 
 

Točka 12. 
 

Donošenje Zaključka o preuzimanju poslova obračuna i naplate naknade za 
ureĎenja voda. 

 
Gradonačelnik Ţeljko Lacković pojasnio je da se naknada za ureĎenje voda ubire 

se iz baze podataka komunalne naknade i iznosi oko 1,5 milijun kuna na području 
Grada. Ta sredstva su samo transfer kroz proračun. Grad ima pravo na 5% na ime 
naplate. Odrţao se razgovor u Hrvatskim vodama gdje su izneseni zahtjevi o dinamici 
odrţavanja vodotoka. Kod nas je problem kanal koji presijeca Radničku cestu i problemi 
kanala oko Staroga. 

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za”, donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
 o preuzimanju poslova obračuna i naplate naknade za ureĎenja voda. 

 
Točka 13. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac. 
 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 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, s 13 glasova „za”, donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 
 o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

vatrogasne postrojbe ĐurĎevac. 
 

Točka 14. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 

Člana Gradskog vijeća Nikolu Kopričanca zanima kakav je status nekretnine u 
Prvić Luci i da li su poduzete kakve aktivnosti odnosno da li je nekretnina u fazi čekanja 
kupca. Naglasio je problem nepozivanja ţupanijskih vijećnika na sjednice Gradskog 
vijeća, te smatra da bi ih se ubuduće trebalo zvati. 

Gradonačelnik se suglasio s prijedlogom o dostavljanju poziva ţupanijskim 
vijećnicima na sjednice Gradskog vijeća. Obrazloţio je da početna cijena za odmaralište 
Prvić Luka iznosi 4,5 milijuna kuna, te se namjerava ići s objavom kraćeg oglasa za 
prodaju u subotnjem Večernjem i Jutarnjem listu. Očekuje se da proračun uprihodi 
sredstva od prodaje odmarališta  jer se na te prihode veţe financiranje drugih projekata.  

 Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač osvrnula se na pozivanje ţupanijskih 
vijećnika na sjednice Gradskog vijeća i predlaţe da se s njima organizira sastanak. 
TakoĎer ju je zanimalo u kojoj je fazi dom za starije i nemoćne.  

 Gradonačelnik Ţeljko Lacković prihvatio je inicijativu za organiziranje sastanka sa 
ţupanijskim vijećnicima. Na temu doma za starije i nemoćne treba napraviti istraţivanje 
koliko osoba čeka na smještaj u dom. Treba napraviti programe i projekte, što je teško u 
ovoj situaciji. Ţupanija je predvidjela sufinanciranje za kriţevački dom, no ne sufinancira 
udomiteljstva i domove do 20 štićenika. Jedno od mogućih rješenja koje prihvaća 
Ţupanija je da Grad i susjedne općine pronaĎu partnera za privatno- javno partnerstvo. 
Ţupanija je zainteresirana za takav model, ali Grad to ne moţe izvesti bez partnera. 

Članicu Gradskog vijeća Vesnu Topolčić zanima šetalište u Basaričekovoj ulici 
koje nije ureĎeno i pokošeno. 

Gradonačelnik je predloţio da se problem prijavi komunalnom redaru i sve što je 
prijavljeno se rješava. 
 Novinar Dušan Tončić traţio je da se objave zapisnici sa 5. i 6. sjednice 
Gradskoga vijeća. 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman 
zaključio je 7. sjednicu Gradskog vijeća u 17,55 sati. 
  

 
        Zapisnik sastavila                                                                        Predsjednik 
        Jadranka Švaco                                                                      Gradskog vijeća 
                                           Marijan Ružman   


