
 

Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

odrţane 7. listopada 2021. godine u 16,00 sati 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/21, URBROJ: 2137/03-01-01/03-

21-1 od 1. listopada 2021. godine.  

 Članovima Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca uz saziv dostavljeni su materijali za 

pojedine točke dnevnog reda kao i obrazac za glasovanje.  

Sjednica je održana elektronički dostavljanjem obrazaca za glasovanje putem 

elektroničke pošte. 

 

Izjašnjavanje po pojedinim točkama dnevnog reda putem elektroničke pošte  dostavili 

su sljedeći članovi Gradskog vijeća te se utvrĎuje njihova nazočnost sjednici: 

1. Željko Lacković (Nezavisni), 

2. Kristina Benko Markovica (Nezavisni),  

3. Dajana Milodanović (Nezavisni), 

4. Mirjana Mišulin (Nezavisni), 

5. Željka Mirović (Nezavisni), 

6. Matija Bažulić (Nezavisni), 

7. Danijela Jelušić (Nezavisni), 

8. Anja Vujčić (Nezavisni), 

9. Zvonimir Fusić (Nezavisni), 

10. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni), 

11. Marko Fucak (SDP), 

12. Dejan Kutičić (SDP), 

13. Rajko Gašparić (HDZ). 

 

  

 Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca usvojen je većinom glasova s 

12 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“ (HDZ). 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći 

 

 D N E V N I  R E D : 

 

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada ĐurĎevca za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice ĐurĎevac za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna  Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine. 

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole ĐurĎevac za razdoblje od 



1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. 

ĐurĎevac za 2020. godinu. 

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. 

ĐurĎevac  za 2020. godinu. 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga 

ĐurĎevac d.o.o. ĐurĎevac  za 2020. godinu. 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. 

ĐurĎevac za 2020. godinu. 

 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Zajednice sportskih udruga Grada ĐurĎevca za 2020. godinu. 

 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Turističke zajednice Grada ĐurĎevca za 2020. godinu. 

12.  Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i 

Projekcija  za 2022. i 2023. godinu. 

13. Donošenje Programa o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture 

na području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

14. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

15. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na 

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

16. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

17. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

18. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru na području Grada ĐurĎevca u 2021. 

godini.  

19. Donošenje Odluke o realizaciji kratkoročnog revolving kredita kod  

Erste&Steiermärkische bank d.d. 

 20. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada ĐurĎevca. 

 21. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada ĐurĎevca. 

22.  Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Grada 

ĐurĎevca. 

 23. Donošenje Odluke o  dopunama Odluke o stipendiranju studenata. 

 24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih grada 

ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije 

d.o.o. ĐurĎevac za kreditno zaduženje. 

 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalne 

usluge ĐurĎevac d.o.o. ĐurĎevac za kreditno zaduženje. 

 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije-

Plin d.o.o. ĐurĎevac za kreditno zaduženje. 

 

Dnevni red usvojen je većinom glasova s 12 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“ (HDZ). 

 

 

 



 

 

Točka 1. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada ĐurĎevca za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 12 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“ (HDZ) donijelo 

 

                                                    ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Muzeja Grada ĐurĎevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine 

 

 

Točka 2. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjiţnice ĐurĎevac za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

  

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Gradske knjiţnice ĐurĎevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2021. godine. 

  

 

Točka 3. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

 

 

 



 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" ĐurĎevac za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2021. godine 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  

Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  Javne vatrogasne 

postrojbe ĐurĎevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

 

Točka 5. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole ĐurĎevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole ĐurĎevac za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2021. godine. 

 

 

Točka 6. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac 

za 2020. godinu. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 



ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. ĐurĎevac za 2020. godinu 

 

 

Točka 7. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. 

ĐurĎevac  za 2020. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. ĐurĎevac   

za 2020. godinu 

 

 

Točka 8. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga ĐurĎevac 

d.o.o. ĐurĎevac  za 2020. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga ĐurĎevac d.o.o. ĐurĎevac  za 

2020. godinu 
 

 

Točka 9. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. ĐurĎevac 

za 2020. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. ĐurĎevac za 2020. godinu 

 

 



 

 

 

 

Točka 10. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Zajednice sportskih udruga Grada ĐurĎevca za 2020. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 

Grada ĐurĎevca za 2020. godinu 

 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

Turističke zajednice Grada ĐurĎevca za 2020. godinu 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Grada 

ĐurĎevca za 2020. godinu  

 

Točka 12. 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i 

Projekcija  za 2022. i 2023. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i Projekcija  za 2022. i 2023. 

godinu. 

 



 

 

  

Točka 13. 

 

Donošenje Programa o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture na 

području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture na području Grada 

ĐurĎevca za 2021. godinu 
 

 

Točka 14. 

 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 12 glasova „za“ i jedan glas „suzdržan“ (HDZ) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada ĐurĎevca u 2021. 

godini 
 

Točka 15. 

 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada ĐurĎevca u 2021. godini 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada ĐurĎevca u 2021. 

godini 

 

 

 

 



 

 

Točka 16. 

Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 12 glasova „za“ i jedan glas „suzdržan“ (HDZ) donijelo 

 

PLAN  

o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada ĐurĎevca u 

2021. godini. 

 

 

Točka 17. 

 

Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa na području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 12 glasova „za“ i jedan glas „suzdržan“ (HDZ) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada 

ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 

 

Točka 18. 

 

Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za 

zadrţavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru na području Grada ĐurĎevca u 

2021. godini. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

PROGRAM 

o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito 

izgraĎenih zgrada u prostoru na području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

 

 

 



 

 

Točka 19. 

Donošenje Odluke o realizaciji kratkoročnog revolving kredita kod  

Erste&Steiermärkische bank d.d. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

ODLUKU  

o realizaciji kratkoročnog revolving kredita kod   

Erste&Steiermärkische bank d.d. 

 

 

Točka 20. 

 

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

ĐurĎevca. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 12 glasova „za“ i jedan glas „suzdržan“ (HDZ) donijelo 

 

ODLUKU 

o  raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada ĐurĎevca. 

 

 

Točka 21. 

 

Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada ĐurĎevca. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada ĐurĎevca. 

 



 

Točka 22. 

 

Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu na području 

Grada ĐurĎevca. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

ODLUKU  

o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Grada ĐurĎevca. 

 

Točka 23. 

 

Donošenje Odluke o  dopunama Odluke o stipendiranju studenata 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv.  

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

ODLUKU 

o dopunama Odluke o stipendiranju studenata 

 

Točka 24. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih grada ĐurĎevca 

za 2022. godinu. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv.. 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ (SDP, HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih grada ĐurĎevca za 2022. godinu 

 

Točka 25. 

 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. 

ĐurĎevac za kreditno zaduţenje. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv.  



 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o  davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. ĐurĎevac za kreditno 

zaduţenje 

 

Točka 26. 

 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalne usluge 

ĐurĎevac d.o.o. ĐurĎevac za kreditno zaduţenje. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

 

Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalne usluge ĐurĎevac 

d.o.o. ĐurĎevac za kreditno zaduţenje 

 

Točka 27. 

 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije-Plin 

d.o.o. ĐurĎevac za kreditno zaduţenje. 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv.  

 
Temeljem dostavljenih obrazaca za glasovanje, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca većinom glasova s 10 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ (SDP)  i jedan glas „suzdržan“ 

(HDZ) donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije-Plin d.o.o. ĐurĎevac za 

kreditno zaduţenje. 

 

 

                              Predsjednik 

     Zapisnik sastavila                                                                                Gradskog vijeća 

Jadranka Švaco, dipl.iur.                                                 Ţeljko Lacković, dipl.iur.                                

 

 



 

 


