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Z A P I S N I K  
s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 15. listopada 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/17, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
18-1 od 10.  listopada 2018. godine.  
 Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s 
početkom u 17,00 sati.  
 
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković koji je izvijestio sve prisutne da je Ivan Juričić dana 15. 
listopada 2018. godine dostavio pismeni zahtjev za stavljanjem mandata člana Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca u mirovanje iz osobnih razloga, te je predsjednik Gradskog vijeća 
Željko Lacković zamolio predsjednicu Mandatne komisije Maju Hrvatić Padovan da podnese 
izvješće Mandatne komisije.  
 Predsjednica Mandatne komisije Maja Hrvatić Padovan podnijela je izvješće u kojem 
Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće da je Ivan Juričić stavio mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga na dužnost člana Gradskog vijeća. Shodno prethodno navedenom, Mandatna 
komisija izvješćuje Gradsko vijeće da dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. 
stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, počinje obnašati Marija Markuš, prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s kandidacijske liste GRUPE BIRAČA nositelja Željka Lackovića. 

 Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je stavljanjem mandata u 
mirovanje iz osobnih razloga člana Gradskog vijeća Ivana Juričića, istom stavljen mandat u 
mirovanje, da mu prestaju sva prava i dužnosti kao člana Gradskog vijeća, te da je umjesto 
njega dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca započela obnašati MARIJA MARKUŠ. 

 
Marija Markuš je prisegnula i potpisala tekst prisege koju je pročitao predsjednik 

Gradskog vijeća Željko Lacković, te je konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
 

 Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  
1. Željko Lacković, 
2. Kristina Benko Markovica, 
3. Marijan Ružman,  
4. Dajana Milodanović, 
5. Ivan Radoš,  
6. Katica Blažok, 
7. Zoran Jančijev,  
8. Maja Hrvatić Padovan, 
9. Danijela Jelušić, 
10. Gabriela Kralj Bartovčak, 
11. Marija Markuš, 
12. Damir Lacković, 
13. Marko Fucak. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Marko Kolarević (opravdao), 
2. Rajko Gašparić (opravdao). 
 

 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
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3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 

4. Tomislav Kolarić, direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac, 
5. Bara Čubelić, direktorica trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac, d.o.o. 

Đurđevac, 
6. Matija Bažulić, predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca, 
7. Tea Zobunđija, viši  stručni suradnik za odnose s javnošću, 
8. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika, 
9. Andreja Brozović, RKC, 
10. Silvija Zidar Lepoglavec, PODRAVSKI RADIO, 
11. Valentino Štefanek, GLAS PODRAVINE, 
12. Goran Obran, PRIGORSKI.HR, 
13. Sanjin Bojić, ePodravina.hr. 
 

 Na zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 13 glasova „za“. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da 
je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red 
nadopuni s novom točkom koja glasi „Informacija o Pozivu Hrvatskih voda na dostavu 
aplikacijskog paketa dokumenata za EU projekt: Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete.“. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da dosadašnje točke 1. do 7. 
postanu točke 2. do 8. dnevnog reda. 

 
 Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 13 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći 
  

D N E V N I  R E D : 
 

1. Informacija o Pozivu Hrvatskih voda na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata 
za EU projekt: Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, 
Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. 

2. Razmatranje Nacrta Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. 
3. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca. 
4. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Đurđevca. 
5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  te divljim životinjama na 
području Grada Đurđevca.  

6. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu, s 
prijedlogom Zaključka. 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. 
za kreditno zaduživanje. 

8. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
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Točka 1. 
 

Informacija o Pozivu Hrvatskih voda na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za 
EU projekt: Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, 

Ferdinandovac i Podravske Sesvete 
 

 Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić istaknuo je 
kako se radi o projektu vrijednom 6.900.000,00 kuna, koji će biti financiran iz kohezijskog 
fonda EU. Nakon četiri godine rada na ovom projektu, prošli tjedan je u Komunalije d.o.o. 
Đurđevac stigao službeni poziv na dostavu aplikacijskog paketa za izgradnju 
vodnokomunalne infrastrukture čiji se radovi procjenjuju na 280.000.000,00 kuna. Ovim 
pozivom ispunjeni su svi uvjeti za apliciranje projektne dokumentacije na kohezijski fond 
EU. Očekuje se sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za radove na ovom 
projektu. Radovi će se odvijati u razdoblju od 2019. do 2020. godine. Cilj projekta je svim 
građanima osigurati dostupnost pitke vode i sustav zbrinjavanja otpadnih voda kako bi se 
zaštitio okoliš i vodni resursi našeg kraja. U sklopu projekta radit će se sljedeće:  

- kanalizacijska mreža u naseljima Čepelovac i Budrovac, 
- dovršetak kanalizacijske mreže u Đurđevcu, 
- rekonstrukcija vodovoda u Đurđevcu, 
- izgradnja vodospreme u Čepelovcu, 
- izgradnja kompletne kanalizacijske mreže u Kloštru Podravskom (obuhvaća 

naselja Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac) sa dogradnjom 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama,  

- izgradnja sekundarnog vodovoda u Prugovcu i Kozarevcu, 
- izgradnja kanalizacijskog sustava u Novigradu Podravskom (obuhvaća naselja 

Delovi i dio Novigrada Podravskog), 
- dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Virju, 
- izgradnja kompletne kanalizacijske mreže u Ferdinandovcu, 
- izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ferdinandovcu, 
- kanalizacijska mreža naselja Šemovci,  
- kanalizacijska mreža naselja Hampovica. 

Ovim projektom je financirana i izgradnja svih ostalih vodovodnih i kanalizacijskih 
priključaka, što znači da svi građani koji se dosada nisu priključili na sustav vode i odvodnje, 
predmetnim projektom  će se osigurati besplatno priključenje na isto.  
Ukupno će se izgraditi i izmijeniti: 

- 33 km vodovodne mreže, 
- 80 km kanalizacijske mreže, 
- 3.350 priključaka vodovodne mreže, 
- 3.370 priključaka na sustav odvodnje. 

Značaj ovog projekta je velik, kako za Komunalije d.o.o. kao javnog isporučitelja tako i za 
građane, a sve s ciljem poboljšanja životnog standarda građana. Zahvalio se timu koji je 
radio na ovom projektu, te gradonačelniku Hrvoju Jančiju, općinskim načelnicima jedinica 
lokalne samouprave koji sudjeluju u projektu i saborskom zastupniku i predsjedniku 
Gradskog vijeća Željku Lackoviću na doprinosu u realizaciji projekta. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je uoči sjednice 
Gradskog vijeća održana press konferencija s ciljem upoznavanja medija s projektom i 
fazom u kojoj se projekt trenutno nalazi. Naglasio je kako se Županija može pohvaliti 
ovakvim projektom, posebice zbog gospodarstva. Napomenuo je kako je u projektu 
sudjelovala i Županija budući da je sufinancirala dio gradova i općina. U Županijskom 
proračunu treba osigurati sredstva i za nadalje. 
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 Gradonačelnik Hrvoje Janči osvrnuo se na važnost ovog projekta, a posebice zbog 
gospodarske aktivnosti u gradu Đurđevcu. Zaštita pitke vode našeg kraja je veoma važna, a 
predmetnim projektom se tome i teži. Radi se o najvećem projektu u Županiji. Naglasio je 
kako je mali broj ljudi u Komunalijama radio na ovom projektu. Čestitao je direktoru 
Kolariću i njegovom timu na uspješno odrađenom zadatku. Ujedno je zahvalio i saborskom 
zastupniku i predsjedniku Gradskog vijeća Željku Lackoviću na doprinosu u realizaciji 
projekta. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zahvalio se direktoru Kolariću na danim 
informacijama. 

  

 
Točka 2. 

 
Razmatranje Nacrta Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je predmetna točka bila i jedna od točaka na sjednici Odbora za proračun i 
financije, čiji Zaključak je dostavljen na  klupe članovima Gradskog vijeća. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je intencija Grada Đurđevca uključivanje 
građana i svih zainteresiranih u kreiranje Proračuna. Obrasci za sudjelovanje u javnom 
savjetovanju od sutra će biti objavljeni na web stranici Grada Đurđevca. Nacrt Proračuna za 
2019. godinu planiran je u iznosu od 126.773.885,65 kuna. Veliki broj projekata je u 
realizaciji i Grad Đurđevac još uvijek nema informaciju kako će biti ostvareni. Pomoći su 
planirane u iznosu 75.402.458,31 kuna – radi se o kapitalnim pomoći za projekte iz 
sredstava EU fondova koji imaju za cilj podizanje standarda građana. Primjerice, poboljšanje 
socijalnih uvjeta života:  

- projekt ZAŽELI – poboljšanje socijalnih uvjeta za starije,  
- „Maslačak za sve“ – popodnevni rad u Vrtiću (vrijednost programa: 

5.136.406,40 kuna, a u 100% iznosu financiran iz EU fondova) – u 2019. 
planirano 2.500.000,00 kuna,  

- Produženi boravak u OŠ – 1.000.000,00 kuna, 
- „KUĆA OSMIJEHA“ – prijava projekta na 1.200.000,00 kuna, 
- izgradnja zgrade za Udrugu „Mali princ“ – Grad Đurđevac je osigurao 

zemljište i projektnu dokumentaciju. U najavi je raspisivanje natječaja. 
Od ostaloga, značajno je za istaknuti poticanje amaterskog sporta u iznosu 800.000,00 kuna 
za rad sportskih klubova. U suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Grada Đurđevca 
pripremljen je projekt (prošao je zadnju fazu provjere) PICOKI ZA SPORT vrijednosti 
999.993,12 kuna. U pripremi je još jedan projekt SPORT 2 koji bi uključivao djecu s 
teškoćama u razvoju, te se čeka početak podnošenja prijava na natječaj za taj projekt. 
Povećane su subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima za poticanje turizma za 
dodatnih 200.000,00 kuna. 
Projekti koji nisu navedeni u Proračunu su : 

- Poduzetnički inkubator - u tijeku je provođenje javne nabave za izvođenje 
radova, 

- Aglomeracija. 
Projekti navedeni u nacrtu Proračuna su: 

- izgradnja zgrade „Mali princ“, 
- šumski putevi, 
- LOADSTAR, 
- „KUĆA OSMIJEHA“, 
- uređenje Doma u Sirovoj Kataleni, 
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- ZAŽELI, 
- energetska obnova zgrade Stjepana Radića, 
- Održive misli, 
- energetska obnova zgrade MUP-a, 
- Revitalizacija kulturne baštine – Interpretacijski centar, 
- prezentacija arheološkog lokaliteta perimetralnog prostora Utvrde Stari grad, 
- višestambena zgrada na Radničkoj. 

 
  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o nacrtu 
Proračuna na koji svi zainteresirani putem javnog savjetovanja mogu davati prijedloge i 
kritike. Naglasio je kako će se Konačni prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu 
naći na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Gradskog vijeća.  
  

 
Točka 3. 

 
Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao 
predloženi prijedlog Odluke. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su trenutno u provedbi Grad Đurđevac 
ima projekte vrijednosti 65.111.758,58 kuna od čega udio Grada u financiranju iznosi 
11.142.107,70 kuna. Da bi Grad Đurđevac mogao projekte realizirati na vrijeme, a potom 
tražiti povrat sredstava za sufinancirane projekte, mora prvo uložiti svoja sredstva. Shodno 
prethodno navedenom, potrebno se kreditno zadužiti. Kreditom će se predfinancirati  
sljedeći projekti: 

- energetska obnova OŠ, 
- rekonstrukcija nerazvrstane ceste  Mičetinac – Čepelovac, 
- „Maslačak za sve“. 

Dobivene su tri ponude: 
- ZAGREBAČKA BANKA – kamata 1,50% godišnje (fiksna), 
- PBZ – kamata 1,45% godišnje (fiksna), 
- ERSTE BANKA - kamata 1,15% godišnje (fiksna). 

Iz prethodno navedenog vidljivo je da je najbolju ponudu dostavila Erste banka. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o premošćenju 
likvidnosti.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak istaknuo je kako se radi o ozbiljnoj tematici. Izrazio 
je zabrinutost da ne bi Grad Đurđevac ušao u „dužničko ropstvo“, budući da dosadašnja 
zaduženost Grada Đurđevca iznosi 200.000,00 kuna mjesečno, a podizanjem novog kredita 
povećala bi se na 700.000,00 kuna mjesečno.  
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac koristi kratkoročni 
kredit prema potrebi. Radi se o premošćenju likvidnosti – sredstva će se vratiti iz EU 
fondova.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o korištenju 
prekoračenja po računu, što ne radi samo Grad Đurđevac već i Županija. Radi se o pitanju 
likvidnosti i provedbi projekata iz EU fondova. 
 Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je što će se dogoditi ukoliko će kasniti 
povrat sredstava iz sredstava EU fondova. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako postoje rokovi u kojima 
se vrši povrat uloženih sredstava. 
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je kolika je trenutno kreditno 
zaduženje Grada Đurđevca. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je sukladno Zakonu o proračunu i 
Pravilniku o postupku zaduživanja propisan način i mogućnost zaduživanja. Trenutna 
zaduženost Grada Đurđevca je 8% od izvornih prihoda, odnosno 17.500.000,00 kuna. 
Predmetno kratkoročno zaduženje ne ulazi u zaduženost Grada Đurđevca.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je zaduženje ispod 10% 
izvornih prihoda iznimno nisko. Korištenje kredita za dio koji jedinice lokalne samouprave 
izvorno plaćaju iz svojih proračuna, uopće ne ulazi u zaduženost Grada.  
Osvrnuo se na zaduženost Grada Đurđevca u vrijeme kad je kao gradonačelnik preuzeo 
gradonačelničku dužnost (lipanj 2013. godine), i to: 

- kredit: 5.200.000,00 kuna, 
- nenaplaćeni računi: 3.830.000,00 kuna, 
 
- revolving kredit: 1.500.000,00 kuna (od čega iskorišteno: 1.345.000,00 kuna). 
_____________________________________________________________________________________________ 
UKUPNO ZADUŽENJE GRADA: 10.400.000,00 kuna. 

                      _____________________________________________________________________________________________ 
Naglasio je kako je kreditno zaduženje povećano, ali da je vidljivo koliko se projekata 
realiziralo. Od preuzimanja vlasti (lipanj 2013.) vraćeno je 10.011.000,00 kuna. Krediti se 
uredno vraćaju, te Grad Đurđevac nema nepodmirene račune.  
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(SDP), donijelo je 

 
O DL U K U 

o  kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Đurđevca 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je na snagu stupio novi Zakon o 
komunalnom gospodarstvu, te da je predmetna Odluka usklađenje s novim odredbama 
Zakona. Jedinične cijene i zone za obračun komunalne naknade  nisu promijenjene u odnosu 
na raniju Odluku, kao i mogućnost plaćanja u ratama. U odnosu na raniju Odluku, izmjene su 
predložene za gradnju u poslovnim zonama A i B, pri čemu se oslobađaju od plaćanja 
komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u 
iznosu od 100%, a za neproizvodne djelatnosti ovisno o broju zaposlenih radnika u roku od 
6 mjeseci od pokretanja poslovne aktivnosti. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
O DL U K U 

o  komunalnom doprinosu na području Grada Đurđevca. 
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Točka 5.  
 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja  
s napuštenim i izgubljenim životinjama  te divljim životinjama  

na području Grada Đurđevca 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom želi riješiti 
problem nastajanja neželjenih štenaca i mačića, napuštenih životinja na području Grada 
Đurđevca. Donošenje predmetne Odluke je preduvjet za rješavanje pitanja kastracije i 
sterilizacije životinja u romskom naselju Stiska. Obavljeni su razgovori u Ministarstvu 
poljoprivrede, te će Ministarstvo u potpunosti financirati kastraciju i sterilizaciju pasa u 
romskom naselju Stiska.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak podržao je propisane mjere i aktivnosti utvrđene u 
Odluci. Zbog navedenih mjera, komunalni redar će 50% vremena i radnih obaveza utrošiti 
na provođenje mjera navedenih u Odluci. Izrazio je bojazan da komunalni redar neće imati 
dovoljno vremena za obavljanje drugih radnih obaveza iz svoje nadležnosti. Zanimalo ga je 
na koji način će se kažnjavati vlasnici pasa iz romskog naselja Stiska ukoliko se neće 
pridržavati odredaba iz Odluke. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako naplata kazni ne ovisi o 
Gradu Đurđevcu već o nadležnim institucijama (prekršajnim sudovima i onima koji izriču 
kazne).   
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će komunalni redar, uz provođenje 
mjera iz Odluke, imati dovoljno vremena za obavljanje drugih radnih obaveza iz svoje 
nadležnosti. 

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

 
O DL U K U 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim  
i izgubljenim životinjama  te divljim životinjama  

na području Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 6. 
 

Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu,  
s prijedlogom Zaključka 

 
 Predsjednik Savjeta mladih Matija Bažulić ukratko se osvrnuo na sadržaj Programa 
Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu. Ujedno se zahvalio na dosadašnjoj suradnji  
Gradu Đurđevcu, Turističkoj zajednici Grada Đurđevca, udrugama i obrazovnim 
institucijama s područja Grada Đurđevca. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je pohvalio dosadašnji rad Savjeta mladih 
Grada Đurđevca, posebice predsjednika Matije Bažulića. Ujedno je predložio da Savjet 
mladih Grada Đurđevca u provođenje svojih aktivnosti uključi i Restoran i pivnicu Stari 
Grad. 

 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 
o  prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2019. godinu. 

 
 

Točka 7.  
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. za 
kreditno zaduživanje 

 
 Direktorica trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac, d.o.o. Đurđevac Bara 
Čubelić istaknula je kako je su podnesena dva zahtjeva za dobivanje suglasnosti na 
financijsko zaduženje, i to za: 

- dugoročno kreditno zaduženje za investicijsko ulaganje – nabavu dugotrajne 
imovine (građevinski valjak, snježni plug, rotacijski posipač, kamion MAN, 
prikolicu kamionsku, teretno vozilo Volkswagen, rasipač, pneumatski čekić, 
nauljivač, rovokopač – utovarivač JCB, traktorska prikolica, kosilica rider, 
motorna kosilica) u iznosu 1.000.000,00 kuna, 

- dugoročno kreditno zaduživanje za investicijsko ulaganje – kupnju poslovne 
zgrade u Ulici Đure Basaričeka 16 u Đurđevcu u iznosu 2.184.000,00 kuna. 

 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo da li predviđeni iznos od 
1.000.000,00 kuna bude dovoljan za nabavu dugotrajne imovine. 
 Direktorica trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac, d.o.o. Đurđevac Bara 
Čubelić istaknula je kako će predviđeni iznos biti dovoljan. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je u sklopu materijala, 
članovima Gradskog vijeća dostavljena i Odluka Nadzornog odbora o predmetnom zahtjevu. 
Osvrnuo se na zahtjev za dugoročno kreditno zaduživanje za investicijsko ulaganje u iznosu 
2.184.000,00 kuna za kupnju poslovne zgrade u Ulici Đure Basaričeka 16 u Đurđevcu.  

 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“ (SDP), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o  davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. za  
kreditno zaduživanje. 

 
 

Točka 8. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Član Gradskog vijeća Damir Lacković zatražio je dostavu dokumentacije za projekt 
ŠRC-a i troškovnik rekonstrukcije, odnosno popis izvođača radova u Dječjem vrtiću 
„Maslačak“ Đurđevac. Napomenuo je kako je Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje 
jedan od najvažnijih odbora Gradskog vijeća, te da bi se trebao sazvati kako bi se mogli 
utvrditi prijedlozi radi uključivanja u javno savjetovanje prilikom donošenja Proračuna 
Grada Đurđevca za 2019. godinu. Ujedno je zatražio od gradonačelnika da se uključi u rad 
mjesnih odbora na području Grada Đurđevca, posebice jer se isti rijetko sastaju.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je gradonačelnik 
održao sastanak s predsjednicima mjesnih odbora s područja Grada Đurđevca, a jedna od 
točaka sastanka je i bila uključivanje mjesnih odbora u izradu Proračuna.  
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 Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na uklanjanje izbornih plakata 
Koalicije SDP-HSU za vrijeme predizborne kampanje prilikom održavanja Lokalnih izbora 
2017. s javne površine. Budući da su na javnim površinama Grada Đurđevca uočeni reklamni 
plakati jedne tvrtke koja obavlja svoju poslovnu djelatnost u Đurđevcu, zanimalo ga je da li 
je predmetna tvrtka podnijela zahtjev za korištenje javne površine u svhu postavljanja 
reklamnih plakata. Ujedno je zatražio dostavu donesenog rješenja o o korištenju javne 
površine. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je u Grad Đurđevac stigao zahtjev za 
korištenje javne površine u svhu postavljanja reklamnih plakata. 
 Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne 
djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud istaknuo je kako se porez za korištenje javnih 
površina plaća po m2 korisne površine. Predmetna tvrtka podnijela je zahtjev za korištenje 
javne površine u svhu postavljanja reklamnih plakata, te im je izdano rješenje o korištenju 
javne površine.  
 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na problematiku sa šahtama u Ulici 
kralja Tomislava u Đurđevcu. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su šahte u Ulici kralja 
Tomislava preuzele sigurnosno pitanje prometa i usporile brzinu kretanja vozila 
predmetnom cestom. Napomenuo je kako je gradonačelnik inicirao sastanak s 
predstavnicima Policijske uprave Koprivničko-križevačke i Policijske postaje Đurđevac i 
ravnateljem Županijske uprave za ceste. Razrađuje se novi sustav sigurnosti prometovanja i 
svih sudionika u prometu na području Grada Đurđevca.  
 
 Članica Gradskog vijeća Katica Blažok osvrnula se na zbrinjavanje vrijedne 
etnografske zbirke Ljubice Cestar u neki izložbeni prostor u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je raspravljano s navedenoj tematici. U 
međuvremenu je u Grad Đurđevac pristigao i zahtjev Pere Topljaka o donaciji svojih djela. 
Namjera je da se etnografska zbirka Ljubice Cestar i djela Pere Topljaka izlože u adekvatnom 
prostoru u centru grada Đurđevca. Najbolje rješenje za sada je bivši Vatrogasni dom (iza 
Zagrebačke banke), te je potrebno s DVD-om Đurđevac dogovoriti, na obostrano 
zadovoljstvo, mogućnost uređenja i izlaganja u njihovom prostoru. 
   

 

 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 14. sjednicu Gradskog vijeća u 18,10 sati. 
 
 
 
 
                    Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća 
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


