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Z A P I S N I K  
s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 21. siječnja 2019. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-02/01, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
19-1 od 16. siječnja 2019. godine.  
 Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s 
početkom u 17,20 sati.  
 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković koji 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. Rajko Gašparić, 
12. Marko Kolarević. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Marija Markuš, članica (opravdala), 
2. Damir Lacković, član (opravdao), 
3. Marko Fucak, član (opravdao). 
 

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

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
4. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte, 
5. Silvija Lukačin, voditeljica Odsjeka za razvojne projekte, 
6. Ana Patačko, viši stručni suradnik za projekte, 
7. Tea Zobunđija, viši  stručni suradnik za odnose s javnošću, 
8. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika, 
9. Andreja Brozović, RKC, 
10. Valentino Štefanek, PRIGORSKI.HR, 
11. Željko Picig, PRIGORSKI.HR, 
12. Jurica Karan, ePodravina.hr, 
13. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV, 
14. Mladen Prevedan, Podravski radio. 
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 Na zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 12 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 „Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za 
osnivanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada 
Đurđevca “. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Donošenje Zaključka 
o pokretanju postupka za osnivanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode na području Grada Đurđevca “ doda kao točka 12. dnevnog reda, a dosadašnja točka 
12. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 13. dnevnog reda. 
 Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je 
na klupe prije održavanja sjednice. 

 
 Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 12 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći 
  

D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2019. godinu. 
2. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za Grad Đurđevac za 

gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine. 
3. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja 

u turizmu na području Grada Đurđevca. 
4. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa potpora u poljoprivredi na 

području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. godina. 
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 

na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020. 
6. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Đurđevca. 
7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca. 
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina na području Grada Đurđevca. 
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. za 

kupnju poslovnog prostora u Poslovnom centru u Đurđevcu. 
10. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 
11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne 

škole Grgura Karlovčana Đurđevac. 
12. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca. 
13. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 

Točka 1. 
 
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2019. godinu 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su Planom rada obuhvaćeni najvažniji 
akti iz nadležnosti Gradskog vijeća koje će Gradsko vijeće razmatrati i donositi u 2019. 
godini.  
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 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 
 

P L A N  
rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2019. godinu. 

  
 

Točka 2. 
 

Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za Grad Đurđevac za 
gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Gradsko vijeće na svojoj 9. sjednici 
održanoj u ožujku 2018. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Programa zaštite 
divljači. Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na Program zaštite divljači, te su se 
stekli uvjeti za donošenje predmetnog Programa. Program se donosi za gospodarsko 
razdoblje od 1. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2028. godine, a sadrži proglašenje 
površina izvan lovišta i osnovne podatke o tim površinama, procjenu brojnog stanja divljači 
koja stalno, sezonski ili povremeno obitava na površinama izvan lovišta ili preko istih 
prelazi, uvjete zaštite prirode, mjere zaštite divljači, mjere za sprječavanje šteta od divljači, 
brigu o drugim životinjskim vrstama i druge podatke. Zona je smanjena s 300 na 200 metara 
u kojima se ne smiju obavljati lovne aktivnosti. Programom bi se omogućilo zakonito 
postupanje lovaca u naseljenim područjima prilikom ulaska divljači. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je zatražio da se izvrši provjera usklađivanja 
predmetnog Programa s odredbama novog Zakona o lovstvu, konkretno članak 9. Zakona. 
Naglasio je kako nije suglasan da lovci unutar naseljenog naselja ubijaju divljač, te iz tog 
razloga ni neće podržati prijedlog Odluke. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je izrada Programa i zahtjev upućen u 
Ministarstvo poljoprivrede zaprimljen prije donošenja i stupanja na snagu novog Zakona o 
lovstvu, te da je Program u skladu s odredbama Zakona o lovstvu koji je tada bio na snazi. 
 Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco osvrnula se na članak 101. novog 
Zakona o lovstvu koji glasi: 

Članak 101. 

 Postupci započeti prema odredbama Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 
140/05., 75/09., 14/14., 21/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16. – 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16. – Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske i 62/17.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona. 

Ujedno je naglasila kako je Grad Đurđevac dobio od Ministarstva poljoprivrede suglasnost 
na predmetni Program zaštite divljači sukladno članku 101. Zakona o lovstvu. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će lovci postupati 
sukladno Programu, a ne samovoljno. Predmetni Program je u interesu građana, posebice 
sigurnosti građana. Došlo je do povećanja populacije divljih životinja, te su lovcima sada 
dane dodatne mogućnosti.  
   
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće je većinom glasova, s 10 glasova „za“ i 2 glasa 
„protiv“ (HDZ), donijelo 

 
O D L U K U  

o donošenju Programa zaštite divljači za Grad Đurđevac za gospodarsko razdoblje od 
1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine. 
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Točka 3. 
 

Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u 
turizmu na području Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je izmjenama Zakona o porezu na 
dohodak određena obaveza predstavničkih tijela gradova da donesu odluku kojom će se 
propisati visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. 
Visina paušalnog poreza ne može biti manja od 150,00 kuna niti veća od 1.500,00 kuna. 
Predloženom Odlukom za područje grada Đurđevca određuje se visina paušalnog iznosa za 
djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu u najmanjem iznosu od 150,00 kuna po 
krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Na taj način želi se potaknuti iznajmljivače 
da svoju djelatnost registriraju i time potiču razvoj turizma na našem području. Zakonom o 
porezu na dohodak propisane su kazne u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna za 
iznajmljivače koji ne prijave svoju djelatnost.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je prijedlog Odluke, te naglasio 
kako je intencija stvaranje što povoljnijih uvjeta za bavljenje turizmom. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 

 
O D L U K U  

o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu  
na području Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 4.  
 

Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa potpora u poljoprivredi na 
području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. godina 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je u Programu obuhvaćeno 16 mjera, i 
to:  
 

- MJERA 3: Potpora male vrijednosti 
za nabavu poljoprivredne opreme i 
strojeva 

- najviše korištena mjera, 
- predmetnim izmjenama ništa se ne mijenja 
- Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu 
iznosi 30% troškova najviše do 5.000,00 kuna za 
ratarsku proizvodnju dok za stočarsku proizvodnju 
(govedarstvo, peradarstvo, svinjogojstvo, kozarstvo, 
ovčarstvo) te povrtlarstvo i voćarstvo visina potpore 
po svakom pojedinom zahtjevu iznosi 30% troškova 
do 10.000,00 kuna. 
 

- MJERA 5: Potpora male vrijednosti 
za uvođenje turističke ponude na 
OPG-u 

- predmetnim izmjenama mjera se mijenja: 
   Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za 
dodjelu potpore za unaprjeđenje usluge smještajnih 
kapaciteta iznosi 2.000,00 kuna/novoregistrirani 
krevet/godišnje (dosada je bilo 500,00 kn) 
- dopunjuju se: 

  1) visina potpore po svakom pojedinom 
zahtjevu za dodjelu potpore za registraciju 
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ugostiteljskih i turističkih usluga sa 
smještajnim kapacitetima na OPG-u iznosi 
100% troškova, do maksimalno 7.000 kn, 

  2) Visina potpore po svakom pojedinom 
zahtjevu za dodjelu potpore za 
zapošljavanje nositelja ili člana na OPG-u 
utvrđena je u visini doprinosa za HZMO i 
HZZO - maksimalni iznos potpore je 600,00 
kn mjesečno. Uvjet za dobivanje potpore za 
MJERU 5. stavak e) je ostvarenje sljedećih 
uvjeta popunjenosti: 

- za 1. godinu poslovanja OPG-a uvjet 
popunjenosti je minimalno 20% 
kapaciteta, 

- za 2. godinu poslovanja OPG-a uvjet 
popunjenosti je minimalno 30% 
kapaciteta, 

- za 3. godinu poslovanja OPG-a uvjet 
popunjenosti je minimalno 40% 
kapaciteta, 

- za više od 3. godine poslovanja (OPG-ovi 
osnovani prije 01.01.2016.) uvjet 
popunjenosti je minimalno 40% 
kapaciteta, 

- popunjenost kapaciteta utvrđuje se 
uvidom u e-Visitor. 

 
MJERA 6: Potpora male vrijednosti 
za proširenje turističke ponude na 
OPG-u 

- predmetnim izmjenama mjera se mijenja – odnosi 
se na izgradnju zatvorenih i otvorenih bazena, 
unutarnjih ili vanjskih kupelji, teretana, 
adrenalinskih sprava i adrenalinske opreme, te 
ugradnja peći na pelete kao dodatne ponude uz 
uslugu smještaja. 

 Visina godišnje potpore po pojedinom zahtjevu 
iznosi 50% vrijednosti investicije do 
maksimalno: 

- 20.000,00 kuna ako je prijavitelj 1 OPG 
- 30.000,00 kuna ako su prijavitelji 2 OPG-a 
- 40.000,00 kuna ako su prijavitelji 3 i više 

OPG-ova, 
 osim za ugradnju peći na pelete čija visina 
potpore po pojedinom zahtjevu iznosu 50% 
vrijednosti investicije do maksimalno 5.000,00 
kuna.  

MJERA 8: Potpora male vrijednosti 
za podizanje novih višegodišnjih 
nasada 

- predmetnim izmjenama mjera se mijenja: 
      Subvencionira se 40% od prosječne cijene 
sadnice, ali ne više od 12,00 kn po sadnici, a za orahe 
i kestene ne više od 32,00 kn po sadnici i ne više od 
0,60 kn po sadnici jagode.  
       Subvencionira se 40% od prosječne cijene loznog 
cijepa, ne više od 5,00 kn, za podizanje novih 
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višegodišnjih nasada vinograda i potsadnju 
(minimalno 300 cijepova) postojećih nasada 
vinograda  
 

Mjera 11: Potpora male vrijednosti 
za ekološku proizvodnju 
poljoprivrednih proizvoda 

- predmetnim izmjenama mjera se mijenja: 
       Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za 
ekološku proizvodnju subvencionirati će se s 
1.500,00 kuna/ha (dosada je bilo 500,00 kn) 

 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je Program potpora budući da iste služe 
razvoju na području Grada Đurđevca. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako ove mjere imaju za cilj 
razvoj turizma. Pohvalio je predložene izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi.  
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o izmjeni i dopuni Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca  
za razdoblje 2018. – 2020. godina. 

 
 

Točka 5. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 
na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020. 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Program mjera poticanja razvoja 
poduzetništva sadržava 27 modula. Osvrnuo se na module Programa, a posebice na one koji 
se mijenjaju i koji su najviše pobudili interes kod podnositelja zahtjeva: 
 

- Subvencioniranje nabave i ugradnje 
novih strojeva i opreme 

- najviše korištena mjera, 
      Iznos potpore za proizvodne djelatnosti u iznosu 
najviše do 35.000,00 kuna za proizvodne djelatnosti, 
te do 10.000,00 kuna za ostale djelatnosti (u visini 
50%) 
 

Poticaj gospodarskim subjektima 
osnovanim sukladno Zakonu o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine“, 
broj 157/13.) i Pravilniku o 
minimalnim uvjetima za pružanje 
socijalnih usluga („Narodne 
novine“, broj 40/14.) i obiteljskim 
domovima s područja Grada 
Đurđevca, na ulaganje u imovinu – 
uređenje i opremanje 
smještajnih kapaciteta 

- predloženim izmjenama mjera se ne mijenja  
- posebno interesantna mjera za obiteljske domove 

Subvencija troškova ulaganja u nefinancijsku 
imovinu - uređenje i opremanje smještajnih 
kapaciteta na području Grada Đurđevca u iznosu 
od 50% ukupnih ulaganja, odnosno za 
novoosnovane obiteljske domove iznos od 5.000,00 
kuna po predviđenom broju kreveta za smještaj 
štićenika, maksimalno do 50.000,00 kuna. 
Postojeći obiteljski domovi za unapređenje 
smještaja mogu koristiti subvenciju za poboljšanje 
uvjeta postojećih kapaciteta do iznosa od 1.000,00 
kuna po broju kreveta za smještaj štićenika. 
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Poduzetnički inkubator -  predmetnim izmjenama se mijenja:  
       Provedba programa inkubiranja u trajanju do 6 
mjeseci prema posebnom Programu unutar 
Poduzetničkog inkubatora (predavanja, radionice, 
dobivanje znanja). 
 

Posebice se osvrnuo na projekt Razvoj infrastrukture Poduzetničke zone A sjever koji je 
prijavljen 2017. godine na javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta. Projekt je uspješno prošao ocjenu kvalitete te se uskoro očekuje 
odluka o financiranju projekta i potpis ugovora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10,8 mil. 
kuna od čega će Ministarstvo projekt sufinancirati s 8.9 mil. kuna. Preostali dio osigurati će 
Grad Đurđevac prijavom na sufinanciranje vlastitog udjela. Predmetnim projektom 23 ha 
zone će biti opremljeno infrastrukturom, te će se stvoriti preduvjeti za privlačenje 
investitora.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozitivno se očitovao vezano uz 
informaciju o projektu, budući da se radi o ozbiljnom koraku za traženje investitora. 
Zahvalio se svima koji su radili na projektu, te Vladi RH koja je osigurala sredstva za 
provođenje ovih mjera koje su usmjerene prema gospodarstvu, a posebice u ruralnim 
područjima. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o izmjenama Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada 
Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020.. 

 
 

Točka 6. 
 

Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Đurđevca 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o usklađivanju s odredbama 
novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Predloženom Odlukom ne mijenjaju se 
dosadašnje odredbe, ali je potrebno donijeti novu Odluku u zakonskom roku. Donošenjem 
nove Odluke Grad Đurđevac neće morati izraditi obveznicima nova rješenja, budući da se 
ništa ne mijenja u odnosu na prijašnju Odluku.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je predložio da se u članku 11. Odluke 
djelatnost turističko posredovanje umjesto pod točku 1. uvrsti pod točku 4. sa koeficijentom 
3,00. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči prihvatio je prijedlog člana Gradskog vijeća Rajka 
Gašparića, te će se prijedlog uvrstiti u odredbe Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 

 
O D L U K U 

o komunalnoj naknadi na području Grada Đurđevca. 
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Točka 7.  
 

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom definiraju 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Đurđevca i način obavljanja tih 
djelatnosti. Donošenje predmetne Odluke je usklađivanje s odredbama novog Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. Dosada je obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova bilo 
putem koncesije. Jedina izmjena u odnosu na dosadašnju Odluku očituje se u djelatnosti 
obavljanja dimnjačarskih poslova koja će se sada povjeriti na obavljanje našoj komunalnoj 
tvrtki Komunalne usluge Đurđevac.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Kolarević kojega je zanimalo od kada će komunalna tvrtka 
Komunalne usluge Đurđevac započeti s obavljanjem dimnjačarskih poslova. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je potrebno prvo 
donijeti predmetnu Odluku. Zatim je potrebno donijeti Cjenik obavljanja dimnjačarskih 
usluga na koji gradonačelnik daje suglasnost. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 

 
O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca. 
 

 
Točka 8. 

 
Donošenje Odluke o kupnji nekretnina na području Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o kupnji nekretnina u svrhu 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za prijavu projekata na natječaje iz fondova 
Europske unije, i to: 

- nekretnina u Ulici Antuna Radića 3 (kod Hotela Picok) zbog nužnosti 
okrupnjavanja zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca, 

- nekretnina u Starogradskoj ulici (prva kuća s desne strane nakon mosta) – 
Prostornim planom uređenja na tom području je zabranjena gradnja, 

- nekretnina u Ulici Petra Preradovića (pored Ulice Stiska), 
- nekretnina u Poslovnom centru – Lokal L40 (prostor iznad Gradske kavane 

Đurđevac) koji bi se prijavom na projekt stavio u funkciju i omogućio bi se 
adekvatan prostor namijenjen za rad udruga s područja Grada Đurđevca 
(unutar stubišta osigurao bi se lift za korisnike 2. kata Poslovnog centra, kao i za 
sve građane koji će trebati usluge korisnika 2. kata), 

- nekretnina u Poslovnom centru – Lokal L41 (spojen je s Lokalom L40). 
Nekretnine se kupuju iz prihoda Proračuna.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je intenciju Grada Đurđevca za 
osiguranje adekvatnog prostora za rad udruga s područja Grada Đurđevca. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o kupnji nekretnina na području Grada Đurđevca. 

 



 9 

Točka 9. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. za 
kupnju poslovnog prostora u Poslovnom centru u Đurđevcu 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o nekretnini u Poslovnom centru 
(2. kat) površine 51,64 m2. Tvrtka trenutno vodi svoje poslovanje segmentarno na više 
lokacija, te je nužna kupovina poslovnog prostora za obavljanje svoje djelatnosti. Vrijednost 
poslovnog prostora iznosi 105.000,00 kuna+PDV, a podmirit će se iz redovnih sredstava 
poslovanja. Kupnju je podržao Nadzorni odbor Društva. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je napomenuo kako bi tvrtka Stari grad mogla 
imati svoje prostore u zgradi Poduzetničkog inkubatora. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako tvrtka ma potrebu 
za vlastitim prostorom. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. za kupnju poslovnog 

prostora u Poslovnom centru u Đurđevcu. 
 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom određuju 
koeficijenti za dva nova radna mjesta: višeg stručnog suradnika za razvojne projekte (VSS) i 
višeg referenta za projekte (VŠS). Nova zapošljavanja bi se financirala iz projekata.  
Zaposlenicima koji rade na projektima sufinancira se udio plaće prema udjelima u 
projektima, a dosada je 743.770,50 kuna sufinancirano.  
  
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 11. 
 

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne 
škole Grgura Karlovčana Đurđevac 

 
 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović 
istaknuo je kako se Statut usklađuje s novim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi. Mijenjaju se odredbe koje se odnose na donošenje Godišnjeg plana 
i Kurikuluma OŠ, izbor ravnatelja i rad upravnih tijela OŠ. Osvrnuo se na provođenje  
jednosmjenskog rada (29 razredna odjela). U ovoj školskoj godini povećan je broj učenika u 
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odnosu na prethodnu školsku godinu (3 učenika više). Pohvalio je suradnju Grada Đurđevca 
i Osnovne škole, te zahvalio na svim projektima koji su doprinijeli boljitku Osnovne škole.  
 Predsjednika Gradskog vijeća Željka Lackovića zanimalo je : 

1.  kakva je situacija s osnivanjem Područnog odjela Glazbene škole?, 
2.  kakva je situacija s uvođenjem šaha kao predmeta?, 
3.  koliki je broj korisnika produženog boravka u Osnovnoj školi? 

  
 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović 
istaknuo je sljedeće: 

1. Poslan je upit u Ministarstvo znanosti i obrazovanja za iniciranjem sastanka 
vezanog uz osnivanje Područnog odjela. Inicijativa je pokrenuta, ali čeka se 
termin sastanka u Ministarstvu. 

2. U kurikularnoj reformi se još uvijek šah ne spominje kao izborni predmet. U 
Osnovnoj školi šah je uvršten kao izvannastavna aktivnost. Polaznici Osnovne 
škole u predvorju škole pod odmorima mogu igrati šah na šahovskoj tabli. 
Odlična suradnja Šahovskog kluba i Osnovne škole. 

3. Radi se o 63 korisnika produženog boravka u Osnovnoj školi.  
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako sufinanciranje školstva 
ovisi o osnivaču i osobama koje vode ustanovu. Đurđevac je jedini grad u našoj Županiji koji 
je osigurao produženi boravak djece, već 3. godinu zaredom. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole  

Grgura Karlovčana Đurđevac. 
 
 

Točka 12. 
 

Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako na području Grada Đurđevca postoje 
dva iznimno vrijedna lokaliteta kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Predlaže se osnivanje 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Grada Đurđevca 
radi što boljeg upravljanja tim lokalitetima, te što bolje prijave na projekte. Potrebno je da 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-
križevačke županije osnuje Javnu ustanovu u Đurđevcu i preda joj upravljačka prava. Dobar 
pokazatelj je i prenošenje osnivačkih prava nad Osnovnom školom sa Županije na Grad 
Đurđevac, gdje se već sad vide pozitivni pomaci.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je u postupku 
donošenje šumsko-gospodarske osnove. Grad Đurđevac i Ministarstvo zaštite okoliša je 
nastojalo u što većoj mjeri utjecati na zaštitu postojećeg stanja u Park šumi Borik (riječ je o 
borovima koji su stari više od 100 godina). Predviđena je sanacijska sječa. Zatražio je da se 
za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća članovima Gradskog vijeća pripremi obrazloženje 
Hrvatskih šuma (što je predviđeno za intenzivnu sječu, a što se odnosi na sanacijsku sječu). 
Grad Đurđevac postao je vlasnik gotovo 5 ha zemljišta, te će moći kvalitetnije nadzirati sve 
aktivnosti. Naglasio je kako će Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
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na području Grada Đurđevca moći kvalitetnije doprinijeti očuvanju Đurđevačkih pijesaka, te 
povećati aktivnosti na lokalitetima (prijava novih aktivnosti na natječaje). Naglasio je kako 
će apelirati da članovi Županijske skupštine KKŽ prihvate prijedlog gradonačelnika. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju postupka za osnivanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode na području Grada Đurđevca. 
  

 
Točka 13.  

 
Pitanja članova Gradskog vijeća 

 
 Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
  
 Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je 
17. sjednicu Gradskog vijeća u 18,25 sati. 
 
 
 
   
                                 Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća 
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


