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ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 20. veljače 2015. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-02/06, URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 od
13. veljače 2015. godine.
Sjednica je odrţana u dvorani za sastanke Grada ĐurĎevca, S. Radića 1, s početkom u 16,05
sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca otvorio je predsjednik Marijan Ruţman i konstatirao
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. Dario Golub,
8. Katica Blaţok,
9. Vlado Rep,
10. Hrvoje Parag, (odsutan do 16,30 sati - dolazi u tijeku rasprave o točki 3. dnevnog reda),
11. Vesna Topolčić,
12. Frane Franičević,
Sjednici nisu nazočni:
1. Davor Čiţmešinkin, (opravdao),
2. Nikola Kopričanec,
3. Katarina Kovač, (opravdala).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
3. Draţen Krčmar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Grada ĐurĎevca,
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, ureĎenje i
komunalno gospodarstvo,
5. Spomenka Stankić Kovačev, zamjenica načelnika Policijske postaje ĐurĎevac,
6. Edita Janković Hapavel, privremena ravnateljica Muzeja Grada ĐurĎevca,
7. Antonija Mandić, ravnateljica Gradske knjiţnice ĐurĎevac,
8. Marija Čupen Tomica, v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac,
9. Mladen Jakupčić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac,
10. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada ĐurĎevca,
11. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,
12. Anita Topolovčan, Podravski radio,
13. RKC.
Na zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik
usvojen jednoglasno (11 glasova „za”).
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Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman predloţio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje ĐurĎevac za 2014. godinu.
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca.
3. Donošenje Odluke o odreĎivanju imena ulice u Gradu ĐurĎevcu.
4. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada
ĐurĎevca za 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o otpisu pojedinačnih potraţivanja za komunalnu naknadu i gradske
poreze.
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada ĐurĎevca.
7. Donošenje Zaključka o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj upravi za ceste za kategoriziranje
lokalnih cesta kao nerazvrstanih.
8. Donošenje Odluke o posredničkoj proviziji za prodaju nekretnine u Prvić Luci.
9. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Centra za kulturu ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Gradske knjiţnice ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka.
13. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada ĐurĎevca u
2014. godini.
14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada ĐurĎevca u 2015. godini.
15. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada ĐurĎevca za 2015. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
16. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloţeni dnevni red usvojen je jednoglasno, s 11 glasova „za“.
Točka 1.
Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike
na području Policijske postaje Đurđevac za 2014. godinu.
Zamjenica načelnika Policijske postaje ĐurĎevac Spomenka Stankić Kovačev ukratko se
osvrnula na stanje kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području
Policijske postaje ĐurĎevac u 2014. godini i u prva dva mjeseca 2015. godine. Istaknula je kako su u
2014. godini zabiljeţena 303 kaznena djela, od kojih se 108 kaznenih djela odnosi na područje Grada
ĐurĎevca. Napomenula je kako je 89 kaznenih djela razriješeno. Istaknula je kako su 2014. godinu
obiljeţila kaznena djela nedozvoljene trgovine duhanom, a takva kaznena djela zabiljeţena su i u 2015.
godini. Jedan veliki problem s kojim se suočila Policijska postaja ĐurĎevac je i nedozvoljena upotreba
osobnih podataka. U 2014. godini na području djelovanja Policijske postaje ĐurĎevac zabiljeţena su 23
kaznena djela nedozvoljene upotrebe osobnih podataka, od čega čak 12 na području Grada ĐurĎevca.
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Naglasila je kako u 2015. godini zasada još nije zabiljeţeno nijedno takvo kazneno djelo. Osim
navedenih kaznenih djela, Policijska postaja ĐurĎevac zabiljeţila je i kaznena djela narušavanja teških
tjelesnih ozljeda, prijetnje, povrede djetetovih prava, laţna prijavljivanja kaznenih djela, nedozvoljeno
posjedovanje, izrada i prodaja oruţja i eksplozivnih naprava. Napomenula je kako je riješeno 82%
kaznenih djela na području Grada ĐurĎevca. Što se tiče prekršaja iz domene javnog reda i mira u 2014.
godini na području djelovanja Policijske postaje ĐurĎevac zabiljeţena su 104 prekršaja protiv javnog
reda i mira,od čega se 53 prekršaja odnose na područje Grada ĐurĎevca, a 14 prekršaja na naselje
Stiska. Naglasila je kako je Policijska postaja ĐurĎevac dobila velik broj dojava graĎana vezano uz
problematiku pasa lutalica na području centra Grada. Što se tiče prometa i prometne problematike,
naglasila je kako Policijska postaja ĐurĎevac provodi preventivno-represivne mjere s ciljem
upozoravanja graĎana na zakonske odredbe radi sprječavanja prometnih nesreća. Istaknula je kako je u
2014. godini na području djelokruga Policijske postaje ĐurĎevac zabiljeţeno 116 prometnih nesreća, od
čega se 43 prometne nesreće odnose na područje Grada ĐurĎevca (17 osoba je stradalo – 3 osobe
teško i 14 osoba lakše ozlijeĎeno). Posebno je za izdvojiti da na području djelokruga Policijske postaje
ĐurĎevac u 2014. godini nije zabiljeţena prometna nesreća sa smrtno stradalim sudionikom u prometu.
Naglasila je kako su najveći uzroci prometnih nesreća voţnja pod utjecanjem alkohola i brzina kretanja
vozila. Zbog navedenog, Policijska postaja ĐurĎevac je u 2014. godini provele niz represivnih aktivnosti
u kojima je zatečeno 443 vozača pod utjecajem alkohola, od čega čak 158 biciklista. Navedene
represivne mjere nastavljaju se i u 2015. godini, te je napomenula kako je u prvih dva mjeseca 2015.
godine pod utjecajem alkohola zatečeno 68 vozača, od čega 9 biciklista. Naglasila je kako je alkohol
osim u izazivanju prometnih nesreća uzrok i kod nanošenja teških tjelesnih ozljeda i ozljeda i remećenja
javnog reda i mira. U odnosu na 2013. godinu, Policijska postaja ĐurĎevac zabiljeţila je manji broj
nasilja u obitelji (132 nasilja u obitelji na području Policijske postaje ĐurĎevac, od čega 46 na području
Grada ĐurĎevca). Posebno je naglasila kako je Policijska postaja ĐurĎevac u odnosu na 2013. godinu
zabiljeţila manji broj kaznenih djela i prekršaja. Ujedno je predloţila da stručne sluţbe Grada ĐurĎevca
čim prije sazovu tematsku sjednicu Vijeća za prevenciju (problematika pasa lutalica u ĐurĎevcu,
nemogućnost dizanja slivnika u blizini škola, uvoĎenje videonadzora u gradu ĐurĎevcu, polaganje
vozačkih dozvola za učenike 5. razreda Osnovne škole Grgura Karlovčana ĐurĎevac (za bicikl)).
Nakon informiranja članova Gradskog vijeća od strane zamjenice načelnika Policijske postaje
ĐurĎevac, predsjednika Gradskog vijeća Marijana Ruţmana zanimalo je kakva iskustva dosada
Policijska postaja ĐurĎevac ima korištenjem videonadzora.
Zamjenica načelnika Policijske postaje ĐurĎevac Spomenka Stankić Kovačev osvrnula se na
videonadzor koji je postavljen u centru Općine Kloštar Podravski te naglasila kako je dosada rješen već
jedan slučaj pomoću videonadzora. Istaknula je kako Policijska postaja ĐurĎevac prilikom rješavanja
kaznenih djela i prekršaja koristi videonadzore ustanova, ali je naglasila kako bi uvoĎenje videonadzora
u gradu ĐurĎevcu uveliko pomoglo.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće primilo je na znanje Informaciju o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
ĐurĎevac za 2014. godinu, koju je iznijela zamjenica načelnika Policijske postaje ĐurĎevac Spomenka
Stankić Kovačev.
Točka 2.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman upozorio je nazočne na članak 11. Odluke o
javnim priznanjima Grada ĐurĎevca („Sluţbene novine Grada ĐurĎevca“, broj 4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.),
koji glasi:
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„U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o javnim
priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida javnosti.“, stoga je zamolio novinare i
ostale nazočne, osim članova Gradskog vijeća i Ureda gradonačelnika da za vrijeme rasprave o
prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja izaĎu iz dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko
vijeće dobiti odmah po završetku rasprave u pisanom obliku.
Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman zamolio
je predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Vladu Leščana da obrazloţi prijedlog Odluke o
dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca, koju je utvrdio Odbor.
Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca kada se s rasprave
o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se obrazloţenje Odbora, rasprava
i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u odvojenom zapisniku.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman utvrdio je nakon pojedinačnog glasovanja za
svako predloţeno javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Grada ĐurĎevca)
da je Gradsko vijeće jednoglasno, 11 glasova „za“, donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman odredio je kratak prekid sjednice kako
bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici, kako bi im se podijelila Odluka o
dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca u tekstu koji je donijelo Gradsko vijeće, a uručit će se
dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 23. travnja 2015. godine.
Točka 3.
Donošenje Odluke o određivanju imena ulice u Gradu Đurđevcu
Zamjenica gradonačelnika Kristina Benko Markovica naglasila je kako se radi o jednom
plemenitom činu u kojem se daje počast hrvatskim braniteljima i gradu Vukovaru na doprinos u
Domovinskom ratu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Vlado Rep koji je istaknuo kako podrţava predmetnu Odluku o odreĎivanju imena
ulice uz napomenu kako grad Vukovar zasluţuje da svaki grad u Republici Hrvatskoj ima Ulicu grada
Vukovara. MeĎutim, izrazio je nezadovoljstvo što se mijenja ime dijela Ulice Stjepana Radića koji je
takoĎer obiljeţio hrvatsku povijest. Napomenuo je kako se u gradu ĐurĎevcu mogla preimenovati neka
druga ulica ili trg. Osvrnuo se na mogućnost odreĎivanje imena ulice prema značajnom ĎurĎevačkom
političaru Tomi Jambreščaku ili prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji TuĎmanu.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman istaknuo je kako bi se ubuduće prilikom
odreĎivanja imena ulica trebalo, neovisno o političkoj opredijeljenosti, gledati na značajnu ulogu
odreĎene osobe u hrvatskoj povijesti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan naglasio je kako predmetnu Odluku treba
podrţati, posebice jer Grad ĐurĎevac nema ime ulice koja ima obiljeţje novije hrvatske povijesti.
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco napomenula je kako se predlaţe izmjena u
predmetnoj Odluci na način da se za vrijeme stupanja na snagu Odluke odredi 1. travnja 2015. godine,
radi tehničke naravi (kako bi se sva potrebna dokumentacija oko promjene naziva ulice pripremila do 1.
travnja 2015. godine).
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o određivanju imena ulice u Gradu Đurđevcu.
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Točka 4.
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog
vijeća Grada ĐurĎevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada ĐurĎevca za 2015. 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, s 12 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu.
Točka 5.
Donošenje Odluke o otpisu pojedinačnih potraživanja za
komunalnu naknadu i gradske poreze
Prijedlog Odluke o otpisu pojedinačnih potraţivanja za komunalnu naknadu i gradske poreze,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman,
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o otpisu pojedinačnih potraživanja za komunalnu naknadu i gradske poreze.
Točka 6.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Grada Đurđevca
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada ĐurĎevca,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman,
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Grada Đurđevca.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o podnošenju zahtjeva Županijskoj upravi za ceste za
kategoriziranje lokalnih cesta kao nerazvrstanih
Prijedlog Zaključka o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj upravi za ceste za kategoriziranje
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lokalnih cesta kao nerazvrstanih, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o podnošenju zahtjeva Županijskoj upravi za ceste za
kategoriziranje lokalnih cesta kao nerazvrstanih.
Točka 8.
Donošenje Odluke o posredničkoj proviziji za prodaju nekretnine u Prvić Luci
Prijedlog Odluke o posredničkoj proviziji za prodaju nekretnine u Prvić Luci, članovi Gradskog
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Hrvoje Parag kojega je zanimalo zašto se, unatoč donošenju Odluke da se
prilikom svakog oglašavanja prodaje istakne i mogućnost davanja nekretnine u dugogodišnji zakup, isto
nije uradilo već se forsira prodaja nekretnine.
Zamjenica gradonačelnika Kristina Benko Markovica naglasila je kako se predmetnom Odlukom
ţeli stimulirati agencije da se same angaţiraju i pronaĎu kupca na trţištu, budući da je Grad ĐurĎevac
do sada oglašavanjem već izdvojio odreĎena novčana sredstva.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan naglasio je kako se oglašavanjem paralelno nudi
i prodaja nekretnine i dugogodišnji najam.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Draţen Krčmar
istaknuo je kako se radi o trţišnom postotku, odnosno posredničkoj proviziji do maksimalno 3,75% od
iznosa realizirane kupoprodajne cijene, s tim da kupoprodajna cijena umanjena za iznos provizije ne
moţe biti manja od 4.500.000,00 kuna. Napomenuo je kako je o nekretnini u Prvić Luci bilo upita i o
najmu.
Članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić istaknula je kako na trţištu agencije uzimaju proviziju
od 2%, te je predloţila da Grad ĐurĎevac kontaktira s više agencija kako bi se dobila informacija o visini
provizije.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Draţen Krčmar
istaknuo je kako se razmatra svaka agencija, te kako predmetna Odluka ima za cilj poticati agencije da
se same angaţiraju i pronaĎu kupca na trţištu.
Član Gradskog vijeća Frane Franičević naglasio je kako su se od posljednje sjednice, na kojoj
je donesena Odluke o mogućnosti davanja nekretnine u najam ili mogućnost prodaje, do danas bitno
promijenile okolnosti. Razlog tome je što je Grad ĐurĎevac postao osnivač Osnovne škole Grgura
Karlovčana ĐurĎevac. Napomenuo je kako prilikom posljednjeg oglašavanja prodaje nekretnine nije
vidio da je istaknuta i mogućnost davanja nekretnine u dugogodišnji zakup. Predloţio je da ukoliko se
nekretnina u Prvić Luci ne uspije prodati na sljedećem javnom natječaju, da se ista stavi u funkciju kako
bi osnovnoškolci i vrtićarci mogli ići na ljetovanje u Prvić Luku, a ne u tuĎa odmarališta.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako su članovi Gradskog vijeća iz redova HDZ-a
još prošle godine kad je razmatrana Odluka o prodaji nekretnine u Prvić Luci predloţili angaţiranje
agencija, ali nisu dobili podršku ostalih članova Gradskog vijeća. Naglasio je kako je protiv donošenja
predmetne Odluke.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag naglasio je kako je ţelja članova Gradskog vijeća iz redova
HDZ-a da se nekretnina u Prvić Luci stavi u funkciju, i to posebice zbog učenika Osnovne škole Grgura
Karlovčana ĐurĎevac i polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac. Napomenuo je kako je
odmaralište statusni simbol nekih jedinica lokalne samouprave, a isto bi moglo biti i Gradu ĐurĎevcu.
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Istaknuo je kako je nekretninu potrebno iskoristiti na prethodno navedeni način, a onda odlučiti da li je
ista rentabilna ili ne. Napomenuo je, kao i član Gradskog vijeća Frane Franičević, kako prilikom
posljednjeg oglašavanja prodaje nekretnine nije vidio da je bila istaknuta i mogućnost davanja
nekretnine u dugogodišnji zakup.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan naglasio je kako nekretnina u Prvić Luci nije
namjenjena za boravak djece.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 8 glasova „za”, 3 glasa „protiv“ (vijećnici
HDZ-a) i 1 glasom „suzdrţan“ (g. Frane Franičević), donijelo je
ODLUKU
o posredničkoj proviziji za prodaju nekretnine u Prvić Luci.
Točka 9.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac
za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Centra za kulturu ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
Z AK L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac
za 2014. godinu.
Točka 10.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za
2014. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjiţnice ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
Z AK L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac
za 2014. godinu.
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Točka 11.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća
dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman otvorio raspravu, za riječ se javila
članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić koju je zanimalo na što se u Godišnjem izvještaju odnosi konto
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela.
V.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac Marija Čupen Tomica istaknula je kako se
predmetne naknade odnose na troškove članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac,
budući da je donesena Odluka o isplati naknade članovima Upravnog odbora u iznosu 100,00 kuna po
sjednici.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Parag osvrnuo se na ostvareni višak prihoda Dječjeg vrtića
„Maslačak“ ĐurĎevac u 2014. godini. Naglasio je kako nije smisao Dječjeg vrtića da stvara prihode već
da poboljšava uvjete, aktivnosti i osigurava kvalitetu polaznika Dječjeg vrtića.
V.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac Marija Čupen Tomica istaknula je kako je
višak jednim dijelom ostvaren kroz smanjenje materijalnih troškova (objedinjena javna nabava), dok se
poboljšavaju uvjeti i aktivnosti, te osigurava kvaliteta polaznika Dječjeg vrtića.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Draţen Krčmar
istaknuo je kako je jednim dijelom višak proizašao i od donacija Koprivničko-kriţevačke ţupanije za
ureĎenje/rekonstrukciju Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
Z AK L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2014. godinu za 2014. godinu.
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za 2014. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili
su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
Z AK L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2014. godinu.
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Točka 13.
Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2014. godini
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada ĐurĎevca u 2014.
godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan
Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2014. godini.
Točka 14.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2015. godini
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
ĐurĎevca u 2015. 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, s 12 glasova „za”, donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2015. godini.
Točka 15.
Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2015. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada ĐurĎevca za 2015. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan
Ruţman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za”, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2015. godinu.
Točka 16.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Članicu Gradskog vijeća Vesnu Topolčić zanimalo je zašto je stopiran izlet u Dubrovnik učenika
7. razreda Osnovne škole Grgura Karlovčana ĐurĎevac.
Član Gradskog vijeća Hrvoje Janči, ujedno i učitelj u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana
ĐurĎevac istaknuo je kako je sukladno Pravilniku o izvoĎenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole potrebno uputiti Javni poziv za dostavu ponuda, dok imenovano
Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabire najpovoljniju ponudu.
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Napomenuo je kako se u konkretnom slučaju radi o tehničkom propustu, odnosno pogrešno je napisan
Javni poziv.
Člana Gradskog vijeća Hrvoja Paraga zanimalo je kad će članovima Gradskog vijeća biti
dostavljen popis fizičkih i pravnih osoba prema kojima će se, sukladno Odluci o otpisu nenaplativih
potraţivanja, otpisati potraţivanja od strane Grada ĐurĎevca.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada ĐurĎevca
Draţen Krčmar istaknuo je kako je napravljena inventura svih potraţivanja. Naglasio je kako ukupni
prijedlog otpisa iznosi 477.014,87 kuna, od čega 337 obveznika komunalne naknade, 55 obveznika
poreza na tvrtku ili naziv, 5 obveznika poreza na potrošnju, 3 obveznika poreza na korištenje javne
površine i 2 obveznika zakupa poslovnog prostora.
Članica Gradskog vijeća Ljiljana Manolić osvrnula se na neodlazak učenika Osnovne škole
Grgura Karlovčana ĐurĎevac na ljetovanje u Prvić Luka.
Član Gradskog vijeća Frane Franičević naglasio je kako bi gradonačelnik u meĎusobnom
razgovoru s ravnateljem i pedagogom Osnovne škole Grgura Karlovčana ĐurĎevac trebao inicirati
odlazak naših osnovnoškolaca u odmaralište u Prvić Luku.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan pohvalio je poslovanje gradskih ustanova
(Centar za kulturu, Gradska knjiţnica, Dječji vrtić „Maslačak“ i Javna vatrogasna postrojba), te ga je
zanimalo da li se ostvarenje pozitivnog financijskog poslovanja odraţava na usluge?
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac Mladen Jakupčić napomenuo je kako Javna
vatrogasna postrojba ĐurĎevac na servis vatrogasnih aparata omogućuje popust svojim korisnicima.
V.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ ĐurĎevac Marija Čupen Tomica je istaknula kako su
roditelji zadovoljni uslugom koju nudi Dječji vrtić „Maslačak“, a kao dodatni sadrţaj planiraju se i novi
programi za djecu.
Ravnateljica Gradske knjiţnice ĐurĎevac Antonija Mandić naglasila je kako je u 2015. godini
ukinuta članarina, uvedeno je drugačije radno vrijeme (svaki radni dan od 10:00 - 17:00 sati) i uvedena
je radna subota (prva u mjesecu) s radnim vremenom od 08:00 – 12:00 sati), što je rezultiralo
povećanjem broja korisnika.
Privremena ravnateljica Muzeja Grada ĐurĎevca Edita Janković Hapavel naglasila je kako
Muzej ostvaruje sve veći broj posjetitelja. Osvrnula se i na suradnju s osnovnim školama i Dječjim
vrtićem „Maslačak“.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ruţman zaključio je 9.
sjednicu Gradskog vijeća u 17,25 sati.
Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman

