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Z	A	P	I	S	N	I	K	
s	24.	sjednice	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	

održane	13.	studenoga	2019.	godine	
	
	 Sjednica	je	sazvana	sazivom	KLASA:	021-05/19-02/12,	URBROJ:	2137/03-01-01/03-
19-1	od	8.	studenoga	2019.	godine.		
	 Sjednica	je	održana	u	prostoru	Gradske	knjižnice	Đurđevac,	Trg	sv.	Jurja	1,	s	početkom	
u	16,00	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. Dajana	Milodanović,	
3. Ivan	Radoš,		
4. Katica	Blažok,	
5. Zoran	Jančijev,		
6. Maja	Hrvatić	Padovan,	
7. Danijela	Jelušić,	
8. Marija	Markuš,	
9. Rajko	Gašparić,	
10. Marko	Kolarević.		

	
	 Sjednici	Gradskog	vijeća	nisu	nazočni:	

1. Kristina	Benko	Markovica,	članica	(opravdala),	
2. Marijan	Ružman,	član	(opravdao),	
3. Gabriela	Kralj	Bartovčak,	članica	(opravdala),		
4. Damir	Lacković,	član	(opravdao),	
5. 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. Silvija	Lukačin,	privremena	pročelnica	Upravnog	odjela	za	razvojne	projekte,	
5. Tatjana	Trogrlić,	pročelnica	Upravnog	odjela	za	gospodarstvo	i	financije,	
6. Edita	Janković	Hapavel,	ravnateljica	Muzeja	Grada	Đurđevca,	
7. Barica	Čubelić,	direktorica	trgovačkog	društva	Komunalne	usluge	Đurđevac	d.o.o.	

Đurđevac,	
8. Tea	Zobunđija,	viši	stručni	suradnik	za	odnose	s	javnošću,	
9. Katarina	Bartolić	Globan,	viši	referent	za	poslove	gradonačelnika,	
10. Martina	Sabađija	Buđak,	Podravski	radio,	
11. Jurica	Karan,	ePodravina,	
12. Valentino	Štefanek,	Prigorski.hr,	
13. Andreja	Brozović,	RKC,	
14. Dinko	Borozan,	Podravski	list,	
15. Hrvoje	Kamenetzky,	SRCE	TV.	

	
	 Na	zapisnik	s	23.	sjednice	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	nije	bilo	primjedbi,	 te	 je	
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zapisnik	usvojen	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“.	
	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	izvijestio	je	članove	Gradskog	vijeća	da	je	

nakon	slanja	materijala,	član	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	Rajko	Gašparić	predložio	da	se	
dnevni	 red	 nadopuni	 s	 novom	 točkama	 koja	 glasi:	 „Razrješenje	 i	 izbor	 potpredsjednika	
Gradskog	 vijeća	 iz	 reda	 predstavničke	 manjine“,	 sukladno	 potpisanom	 prijedlogu	 od	 9.	
listopada	2017.	godine	kojim	je	za	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	na	mandat	od	dvije	godine	
predložen	Damir	Lacković	zaključno	do	1.	listopada	2019.,	a	nakon	proteka	tog	roka	predlaže	
se	za	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	iz	reda	predstavničke	manjine	Rajko	Gašparić.	

	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 predložio	 je	 da	 se	 „Razrješenje	 i	 izbor	
potpredsjednika	Gradskog	vijeća	iz	reda	predstavničke	manjine“,	 	doda	kao	točka	1.	dnevnog	
reda,	a	dosadašnje	točke	1.	do	8.	postale	bi	točke	2.	do	9.	dnevnog	reda.	
	 Navedeni	materijal	za	dopunu	dnevnog	reda	članovima	Gradskog	vijeća	dostavljen	je	
na	klupe	prije	održavanja	sjednice.	
	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	predložio	sljedeći	
	

	D	N	E	V	N	I		R	E	D	:	
	

1. Razrješenje	i	izbor	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	iz	reda	predstavničke	manjine.	
2. Donošenje	 Odluke	 o	 izmjenama	 i	 dopunama	 Odluke	 o	 načinu	 pružanja	 javne	 usluge	
prikupljanja	 miješanog	 komunalnog	 otpada	 i	 biorazgradivog	 komunalnog	 otpada	 na	
području	Grada	Đurđevca.	

3. Donošenje	Prijedloga	Mreže	osnovnih	škola	na	području	Grada	Đurđevca.	
4. Donošenje	Plana	upravljanja	imovinom	u	vlasništvu	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	
5. Donošenje	Odluke	o	davanju	ovlaštenja	gradonačelniku	Grada	Đurđevca	za	potpis	ugovora	
o	darovanju	nekretnina	Župi	svetog	Jurja	u	Đurđevcu.	

6. Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	ravnateljici	Muzeja	Grada	Đurđevca	za	potpis	
ugovora	u	svezi	organizacije	umjetničke	izložbe		Leonardo	da	Vinci	„Strojevi“.	

7. Donošenje	 Zaključka	 o	 prihvaćanju	 Ugovora	 o	 partnerstvu	 na	 projektu	 „Izgradnja	
vodokomunalne	infrastrukture	aglomeracija	Đurđevac,	Virje,	Ferdinandovac	i	Podravske	
Sesvete.	

8. Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	Komunalijama	d.o.o.	Đurđevac	za	pokretanje	
postupaka	s	ciljem	izgradnje	poslovne	zgrade.	

9. Pitanja	članova	Gradskog	vijeća.	
	
Dnevni	red	usvojen	je	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“.	
	

	
Točka	1.		

	
Razrješenje	i	izbor	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	iz	reda	predstavničke	manjine	

	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 istaknuo	 je	 kako	 sukladno	 članku	 9.	
Poslovnika	 Gradskog	 vijeća,	 potpredsjednika	 Gradskog	 vijeća	 bira	 Gradsko	 vijeće	 javnim	
glasovanjem	većinom	glasova	svih	članova	Gradskog	vijeća.	Sukladno	potpisanom	prijedlogu	
od	9.	listopada	2017.	godine	kojim	je	za	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	na	mandat	od	dvije	
godine	predložen	Damir	Lacković	zaključno	do	1.	listopada	2019.,	a	nakon	proteka	tog	roka	
predložen	za	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	iz	reda	predstavničke	manjine	Rajko	Gašparić,	
predložio	 je	 da	 se	 dosadašnji	 potpredsjednik	 Damir	 Lacković	 razrješi	 i	 da	 se	 za	
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potpredsjednika	Gradskog	vijeća	iz	reda	predstavničke	manjine	izabere	Rajko	Gašparić.	
	 Predloženi	 kandidat	 za	 potpredsjednika	 Gradskog	 vijeća	 iz	 reda	 predstavničke	
manjine	prihvatio	je	kandidaturu.	
	 Drugih	prijedloga	nije	bilo.		
		
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 dao	 je	 prijedlog	 na	 glasovanje,	
napomenuvši	 da	 se	 prema	 odredbi	 članka	 9.	 Poslovnika	 Gradskog	 vijeća	 Grada	 Đurđevca	
glasuje	javno	većinom	glasova	svih	članova	Gradskog	vijeća.	
	 	
	 Gradsko	vijeće	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“	donijelo	je	

	
R	J	E	Š	E	N	J	E		

o	razrješenju	i	izboru	potpredsjednika	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca		
iz	reda	predstavničke	manjine.	

	
	

	 Točka	2.	 	
	
Donošenje	Odluke	o	izmjenama	i	dopunama	Odluke	o	načinu	pružanja	javne	usluge	

prikupljanja	miješanog	komunalnog	otpada	i	biorazgradivog		
komunalnog	otpada	na	području	Grada	Đurđevca	

	
Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 se	 radi	 o	uskladi	 s	 novom	uredbom	o	

gospodarenju	otpadom.	Kada	je	ona	prvi	puta	donesena	Grad	Đurđevac	nije	povećavao	cijene	
odvoza	otpada,	a	ove	godine	donesene	je	izmjena	uredbe	gdje	imamo	rok	do	sredine	prosinca	
za	uskladu.	Najveća	 izmjena	 je	u	 tome	da	 se	 sada	 za	prikupljanje	 i	 odvoz	otpada,	 kao	 i	 za	
račune	za	vodu	i	struju	i	slično,	određuje	fiksni	dio	cijene	bez	obzira	predavali	vi	otpad	ili	ne	i	
varijabilni	dio	koji	ovisi	o	količini	predanog	otpada.	Dvije	su	kategorije,	jedna	su	kućanstva,	a	
druga	 svi	 oni	 koji	 nisu	 kućanstvo	 (primjerice,	 pravne	 osobe	 koji	 su	 pak	 razvrstane	 u	 šest	
različitih	kategorija).	Kućanstva	će	tako	fiksno	plaćati	39,90	kuna	za	kantu	od	80	litara	(cijena	
je	dosad	bila	31	kunu),	a	za	onu	od	120	litara	fiksno	će	iznositi	48,90	kuna	(bilo	je	45	kuna).	
Zadržana	je	mogućnost	da	ljudi	mogu	četiri	puta	predavati	otpad	dok	je	naša	okolica	i	većina	
Hrvatske	smanjila	broj	odvoza	radi	smanjena	troškova.	U	Gradu	Đurđevcu	broj	odvoza	ostao	
je	na	četiri,	ali	isto	tako	naša	ukupna	cijena	ostala	je	manja	od	predviđena	dva	odvoza	u	okolici.	
Što	se	tiče	dodatnog	odvoza	on	iznosi	2,00	kune	za	kantu	od	80L,	a	3,00		kune	za	kantu	od	
120L.	Prijedlog	predmetne	Odluke	i	novog	Cjenika	bio	je	objavljen	na	javnom	savjetovanju	i	
tema	sjednice	Savjeta	za	zaštitu	potrošača.	Naglasio	 je	kako	 je	cijena	odvoza	 formirana	na	
način	da	oni	koji	imaju	više	otpada,	tj.	onečišćivači	plaćaju	više.	Osvrnuo	se	na	cijene	odvoza	
okolnih	gradova	i	općina	(u	Koprivnici	za	odvoz	kante	od	80L	građani	plaćaju	48,00	kuna,	u	
Prelogu	57,00	kuna,	u	Dugom	Selu	63,00	kune,	u	Ludbregu	45,00	kuna,	u	Virju	45,00	kuna.	
Kod	većih	kanti	od	120	 litara	razlika	 je	 još	veća.	Koprivnica	 ima	cijenu	72,00	kune,	Prelog	
86,00	 kuna,	 Varaždin	 101,00	 kunu,	 Dugo	 Selo	 95,00	 kuna,	 Ludbreg	 68,00	 kuna,	 Kloštar	
Podravski	50,00	kuna,	Komunalno	Pitomača	58,00	kuna).	Naglasio	je	kako	Grad	Đurđevac	i	s	
ovim	novim	cijenama	ostaje	ispod	cijena	u	okolici,	s	tim	da	su	ove	cijene	kod	njih	rađene	po	
prošloj	 uredbi	 i	 svi	 će	morati	 raditi	 novu	prilagodbu	 tako	da	 će	 im	 sigurno	 rasti	 cijene.	U	
novom	cjeniku	uvela	se	i	nova	socijalna	kategorija.	Sva	domaćinstva	koja	su	korisnici	socijalne	
naknade	 ili	 imaju	 primanja	manja	 od	 1200	 kuna,	 a	 kojima	 je	 to	 jedina	 nekretnina	 u	 kojoj	
stanuju,	mogu	podnijeti	zahtjev	i	bit	će	oslobođeni	plaćanja.	Što	se	tiče	poslovnih	subjekata,	
njih	nešto	više	od	200	u	gradu,	koji	će	predavati	dva	puta	mjesečno	otpad,	cijena	će	im	biti	
manja	oko	cca	10	posto,	a	oni	koji	predaju	četiri	puta	bit	će	im	veća	cijena.	Oni	manji	poslovni	
subjekti	moći	će	ostati	na	manjoj	cijeni,	pogotovo	ako	ne	proizvode	puno	otpada.		
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Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javio	član	Gradskog	vijeća	Rajko	Gašparić	koji	 je	pozdravio	napor	da	se	zadrže	4	mjesečna	
odvoza	otpada.	Zanimalo	ga	 je	da	 li	građani	mogu,	kod	poveće	količine	otpada,	za	potrebe	
odvoza	 otpada	 koristiti	 samo	 kante	 u	 vlasništvu	 Komunalnih	 usluga	 Đurđevac	 ili	 mogu	
koristiti	i	one	koje	nisu	u	vlasništvu	komunalne	tvrtke.		

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	ukoliko	postoji	potreba	za	dodatnom	kantom,	
istu	građani	mogu	zadužiti	u	komunalnoj	tvrtki.	
	 Predsjednika	 Gradskog	 vijeća	 Željka	 Lackovića	 zanimalo	 je	 kakva	 je	 situacija	 s	
projektima	financiranim	iz	EU	fondova.	
	 	Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	se	još	uvijek	čekaju	novi	spremnici.	Fond	
za	 zaštitu	 okoliša	 i	 energetsku	 učinkovitost	 proveo	 je	 objedinjenu	 nabavu	 na	 razini	 cijele	
Hrvatske,	međutim	ista	je	poništena.	Grad	Đurđevac	prijavio	je	spremnike	za	plastiku,	papir	i	
biootpad.	Naglasio	 je	kako	 je	dobivena	 lokacijska	dozvola	 za	 sortirnicu	 i	 kompostište.	 Isto	
tako,	Grad	Đurđevac	je	na	natječaj	Fonda	za	zaštitu	okoliša	i	energetsku	učinkovitost	prijavio	
3	 vozila	 za	 odvoz	 smeća	 (2	 velika	 i	 1	manji)	 –	 predmetna	 nabava	 radi	 se	 na	 razini	 cijele	
Hrvatske.	Naglasio	je	kako	je	intencija	Grada	Đurđevca	zaokružiti	cijelu	priču	s	otpadom.	
	
												Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“	donijelo	
je		
	

O	D	L	U	K	U		
o	izmjenama	i	dopunama	Odluke	o	načinu	pružanja	javne	usluge		
prikupljanja	miješanog	komunalnog	otpada	i	biorazgradivog		

komunalnog	otpada	na	području	Grada	Đurđevca.	
	
	

Točka	3.		
	

Donošenje	Prijedloga	Mreže	osnovnih	škola	na	području	Grada	Đurđevca	
	

											Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	se	na	razini	cijele	Hrvatske	donosi	Mreža	
osnovnih	 škola,	 te	 ista	 čini	 preduvjet	 za	 financiranje	 izgradnje	 školskih	 objekata	 iz	 EU	
fondova.	 Predmetnom	 točkom	 daje	 se	 prijedlog	Mreže	 osnovnih	 škola	 na	 području	 Grada	
Đurđevca	na	način	da	u	Prijedlog	mreže	ulazi	Osnovna	škola	Đurđevac	s	Područnim	školama	
i	upisnim	područjem	kako	je	to	bilo	i	dosada,	te	se	predlaže	i	osnivanje	dviju	novih	ustanova:	
Osnovne	škole	za	učenike	s	teškoćama	u	razvoju	i	Osnovna	glazbena	škola	Đurđevac	s	upisnim	
područjem	za	područje	bivše	Općine	Đurđevac.	
	 Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javio	član	Gradskog	vijeća	Rajko	Gašparić	koji	je	predložio	da	se	prilikom	razmatranja	novog	
naziva	škole	razmisli	o	nazivu	II.	Osnovna	škola	Đurđevac.	
	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 je	 temeljem	 smjernica	 Ministarstva	
znanosti	i	obrazovanja	napomenuto	kako	je	300-600	učenika	neki	optimalan	broj	učenika	po	
školi.	Budući	da	Osnovna	škola	Đurđevac	broji	preko	600	učenika,	imali	bi	uvjete	za	osnivanje	
još	jedne	osnovne	škole.		
	
											Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“	donijelo	
je		
	

P	R	I	J	E	D	L	O	G		
Mreže	osnovnih	škola	na	području	Grada	Đurđevca.	
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Točka	4.		
	

Donošenje	Plana	upravljanja	imovinom	u	vlasništvu	Grada	Đurđevca		
u	2020.	godini	

	
											Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 je	 Zakonom	 o	 upravljanju	 državnom	
imovinom	 propisana	 obveza	 donošenja	 Godišnjeg	 plana	 upravljanja	 državnom	 imovinom.	
Kako	 se	 sukladno	 odredbama	 Zakona	 o	 vlasništvu	 i	 drugim	 stvarnim	 pravima	 na	 pravo	
vlasništva	 jedinica	 lokalne	 i	 područne	 (regionalne)	 samouprave	 na	 odgovarajući	 način	
primjenjuju	pravila	o	 vlasništvu	Republike	Hrvatske,	 to	 se	načelo	upravljanja	 imovinom	u	
vlasništvu	 države	 treba	 dosljedno	 primjenjivati	 i	 na	 imovinu	 jedinica	 lokalne	
samouprave.	Strategijom	upravljanja	i	raspolaganja	imovinom	u	vlasništvu	Grada	Đurđevca	
za	razdoblje	od	2017.	–	2021.	(„Službene	novine	Grada	Đurđevca“,	broj	9/16.)	određeni	su	
srednjoročni	ciljevi	i	smjernice	upravljanja	nekretninama,	uvažavajući	pritom	gospodarske	i	
razvojne	interese	Grada	Đurđevca.	Pojedinačnim	godišnjim	planovima	upravljanja	imovinom	
Grada	 Đurđevca,	 određuju	 su	 kratkoročni	 ciljevi	 i	 smjernice	 upravljanja,	 a	 sve	 u	 svrhu	
provođenja	Strategije.	Planom	upravljanja	imovinom	za	2020.	godinu	određuje	se:	
-	upravljanje	trgovačkim	društvima	i	ustanovama	u	vlasništvu	grada	
-	upravljanje	poslovnim	prostorima	i	stanovima	
-	upravljanje	i	raspolaganje	zemljištem	
-	provođenje	postupaka	procjene	imovine	
-	savjetovanje	sa	zainteresiranom	javnošću	
-	godišnji	plan	vođenja	registra	gradske	imovine	
-	godišnji	plan	rješavanja	imovinsko-pravnih	pitanja.	
	
								Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	bez	rasprave	i	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“	donijelo	je		
	

P	L	A	N		
upravljanja	imovinom	u	vlasništvu	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	

	
	

Točka	5.		
	

Donošenje	Odluke	o	davanju	ovlaštenja	gradonačelniku	Grada	Đurđevca	za	potpis	
ugovora	o	darovanju	nekretnina	Župi	svetog	Jurja	u	Đurđevcu	

	

											Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 je	u	postupku	 javnog	uvida	katastarske	
izmjere	utvrđeno	da	su	nekretnine	na	kojima	su	sagrađene	Župna	crkva	svetog	Jurja	i	Crkva	
svete	Rozalije,	u	zemljišnim	knjigama	upisane	kao	Općenarodna	imovina	–	Organ	upravljanja	
Narodni	odbor	Općine	Đurđevac,	a	pravni	sljednik	Općenarodne	imovine	je	Grad	Đurđevac.	
Stoga	 se	 predloženom	 Odlukom	 daje	 ovlaštenje	 gradonačelniku	 da	 potpiše	 Ugovor	 o	
darovanju,	kao	i	svaki	drugi	potrebni	akt	kako	bi	se	na	predmetnim	nekretninama	upisala	kao	
vlasnik	Župa	svetog	Jurja	u	Đurđevcu.	
	
	 	 Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	bez	rasprave	i	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“	donijelo	
je		
	

O	D	L	U	K	U	
o	davanju	ovlaštenja	gradonačelniku	Grada	Đurđevca	za	potpis	ugovora	o	darovanju	

nekretnina	Župi	svetog	Jurja	u	Đurđevcu.	
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Točka	6.		
	

Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	ravnateljici	Muzeja	Grada	Đurđevca		
za	potpis	ugovora	u	svezi	organizacije	umjetničke	izložbe			

Leonardo	da	Vinci	„Strojevi“	
	

														Ravnateljica	 Muzeja	 Grada	 Đurđevca	 Edita	 Janković	 Hapavel	 istaknula	 je	 kako	 su	
izložbama	poznatih	umjetnika	polučeni	 iznimni	 rezultati.	Muzej	Grada	Đurđevca	 je	mjesec	
listopad	2019.	godine		završio	s	brojka	od	16.568	posjetitelja,	te	prodana	2.983	suvenira.	Kroz	
rad	suvenirnice,	Muzej	ostvaruje	suradnju	s	udrugama	i	pojedincima		kojom	je	omogućena	
prodaja	oko	180	suvenira.	Muzej	je	kroz	medijsku	prisutnost	na	televiziji	i	radiju,	te	objavama	
u	medijskim	člancima	na	nacionalnoj	razini	polučio	interes	medija,	a	samim	tim	i	veći	broj	
posjetitelja,	i	to:	
- Emisija	HRT	POZITIVNO	–	emitirana	u	nekoliko	navrata	i	kroz	izdvojeni	prilog	o	etno	

baštini	kao	inspiraciji	za	nakit	koji	se	prodaje	u	suvenirnici,	
- emisija	na	HRT-u	Kultura	s	Nogu	–	repriziranoj	u	nekoliko	navrata,	
- izvrstan	prilog	u	vijestima	NOVE	TV	–	Muzej	u	gradiću	od	8000	stanovnika	posjećeniji	

od	onih	u	Splitu	i	Zagrebu	
- redovni	prilozi	na	Regionalnom	dnevniku,		
- gostovanje	na	Plavoj	TV,	
- gostovanja	 na	 Podravskom	 radiju,	 RKC-u,	 Pitomom	 radiju,	 Domaćem	 radiju,	

Katoličkom	radiju	i	dr.	
Posebno	 valja	 usporediti	 da	 je	 Muzej	 u	 listopadu	 2019.	 godine	 ostvario	 brojku	 od	 3.066	
posjetitelja	dok	je	u	listopadu	2016.	godine	ostvario	svega	232	posjetitelja.	Vezano	uz	novu	
izložbu,	radi	se	o	interaktivnoj	izložbi,	tj.	izumima	Leonarda	da	Vincija	pod	nazivom	Strojevi.	
Napomenula	 je	 kako	 će	 	 biti	 izloženo	 20-tak	 eksponenata	 (disalice,	 most,	 oklop,	 pojas	 za	
spašavanje,	leteća	konstrukcija,	tiskarski	stroj	i	još	mnogi	drugi	eksponenti).	Osvrnula	se	na	
predstojeći	Interliber	na	kojem	će	se	Muzej	i	Grad	Đurđevac	prezentirati.			
														Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naglasio	 je	 kako	 Muzej	 doprinosi	
prepoznatljivosti	Đurđevca.	 	
	
	 Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	bez	rasprave	i	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	
je		
	

Z	A	K	L	J	U	Č	A	K	
o	davanju	suglasnosti	ravnateljici	Muzeja	Grada	Đurđevca	za	potpis	ugovora	u	svezi	

organizacije	umjetničke	izložbe	Leonardo	da	Vinci	„Strojevi“.	
	
	

Točka	7.		
	

Donošenje	Zaključka	o	prihvaćanju	Ugovora	o	partnerstvu	na	projektu		
„Izgradnja	vodokomunalne	infrastrukture	aglomeracija	Đurđevac,		

Virje,	Ferdinandovac	i	Podravske	Sesvete“	
	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 se	 projekt	 Aglomeracije	 nalazi	 na	

zadnjem	koraku	prije	potpisa	ugovora	o	financiranju,	a	to	je	upravo	ovaj	ugovor	o	partnerstvu	
koji	 je	 standardan	kod	projekata	aglomeracija.	Ugovor	potpisuju	svi	partneri	u	projektu,	a	
njime	 se	 definiraju	 sva	 prava	 i	 obveze	 potpisnika.	 Radi	 se	 o	 ukupnoj	 vrijednosti	 od	 282	
milijuna	kuna	i	potpis	ugovora	se	očekuje	do	kraja	godine.	Aglomeracijom	na	području	Grada	
Đurđevca	napraviti	će	se	značajna	infrastruktura,	osim	dijelova	po	gradu	gdje	je	predviđena	
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zamjena	mreže	 zbog	 izjednačavanja	 tlakova,	 projektom	 su	 pokrivena	 i	 prigradska	 naselja	
Čepelovac	i	Budrovac	gdje	će	se	riješiti	pitanje	odvodnje	i	prošišćavanja	otpadnih	voda.	Grad	
Đurđevac	 je	 sa	komunalnom	tvrtkom	napravio	 i	projekte	za	odvodnju	za	četiri	prigradska	
naselja:	Suhu	Katalenu,	Sirovu	Katalenu,	Mičetinac	 i	Svetu	Anu.	Provedbom	ovih	projekata	
standard	i	uvjeti	za	život	biti	će	isti	i	u	gradu	i	u	našim	prigradskim	naseljima,	odnosno	svi	će	
imati	mogućnost	spajanja	na	sustav	odvodnje,	a	već	odavno	svi	imaju	osiguranu	mogućnost	
priključka	na	mrežu	vodoopskrbe.	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naglasio	je	kako	su,	u	Republici	Hrvatskoj	
u	paketu	koji	je	predviđen	za	financiranje,	sve	aglomeracije	trebale	biti	realizirane	do	2018.	
godine.	 To	 su	 sve	 redom	 projekti	 koji	 su	 već	 trebali	 biti	 gotovi	 ili	 u	 završnoj	 fazi.	 Jedina	
aglomeracija	 u	Hrvastkoj	 koja	 nije	 iz	 tog	perioda,	 nego	 iz	 kasnijeg,	 nakon	2018.	 godine	 je	
aglomeracija	Đurđevac	i	kao	takva	je	uspješno	ušla	u	financiranje.	Naglasio	je	kako	je	samo	
naša	županija	u	cijelosti	pokrivena	s	projektom	aglomeracije	u	ovom	krugu	financiranja.	Dakle	
i	 Grad	 Koprivnica,	 i	 Grad	 Križevci	 zajedno	 sa	 Gradom	 Đurđevcom	 zapravo	 u	 cijelosti	
predstavljaju	pokriće	cijelog	teritorija	županije	što	je	jedan	veliki	infrastrukturni	uspjeh.	

	
Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	bez	rasprave	i	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	

je		
	

Z	A	K	L	J	U	Č	A	K	
o	prihvaćanju	Ugovora	o	partnerstvu	na	projektu	„Izgradnja	vodokomunalne	

infrastrukture	aglomeracija	Đurđevac,	Virje,	Ferdinandovac	i	Podravske	Sesvete“.	
	
	

Točka	8.		
	

Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	Komunalijama	d.o.o.	Đurđevac	za	
pokretanje	postupaka	s	ciljem	izgradnje	poslovne	zgrade	

	
	 	Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 će	 nakon	 provođenja	 projekta	
Aglomeracije	 i	 projekata	 odvodnje	 u	 prigradskim	 naseljima	 na	 području	 naše	 komunalne	
tvrtke	pokrivenost	 sustava	vode	 i	 odvodnje	biti	99,9%.	Ono	 što	 je	novo,	priprema	se	novi	
Zakon	o	vodnim	uslugama	koji	propisuje	uspostavu	uslužnih	područja	i	granice	tih	područja	
prema	kojima	 je	 izvjesno	da	 ćemo	mi	biti	 sa	Gradom	Bjelovarom	 i	 još	nekim	općinama	 iz	
Bjelovarsko-	 bilogorske	 županije.	 Naše	 Komunalije	 će	 biti	 zajednički	 vodni	 isporučitelj	 sa	
nekim	isporučiteljem	s	Bjelovarsko-	bilogorske	županije.	Kad	se	to	dogodi,	biti	će	i	drugačiji	
način	 donošenja	 odluka,	 određivanja	 smjerova,	 morat	 će	 biti	 uravnoteženost	 na	 cijelom	
uslužnom	području.	Naša	 infrastruktura	 i	dostupnost	 infrastrukture	 je	na	višoj	razini	nego	
kod	 njih,	 a	 s	 druge	 strane	 završetkom	 ovog	 ciklusa	 investiranja	 u	 infrastrukturu	 vode	 i	
odvodnje,	 otvorili	 smo	 si	 pitanje	 rješavanja	 nove	 upravne	 zgrade.	Naša	 komunalna	 tvrtka	
Komunalije,	 ali	 i	 Komunalije-	 Plin	 i	 Komunalne	 usluge	 trenutno	 rade	 u	 neadekvatnim	
prostorima	na	Radničkoj	cesti,	imaju	i	jedan	dio	zajedničkih	prostora	i	službi.		Već	dulje	postoji	
intencija	da	se	rješava	pitanje	same	upravne	zgrade.	Komunalije	i	Komunalne	usluge	imaju	
nekretnine	u	blizini	središta	grada,	sada	samo	treba	odrediti	koja	je	najbolja	lokacija	gdje	bi	
se	mogla	izgraditi	nova	zgrada.	Takvi	uredski	prostori	dati	će	mogućnost	da	sve	osobe	koje	
danas	rade	u	našim	komunalnim	tvrtkama	i	nakon	ovog	spajanja	ostanu	raditi	ovdje,	čime	će	
se	osigurati	 da	u	Đurđevcu	uvijek	 imamo	potrebne	 službe	koje	 će	 se	brinuti	 o	 sustavu	na	
našem	području.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javio	član	Gradskog	vijeća	Rajko	Gašparić	koji	je	pozdravio	predmetnu	ideju.	Naglasio	je	kako	
je	potrebno	sve	nekretnine	svrsihodno	iskoristiti.	
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Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	istaknuo	je	kako	se	radi	o	prvom	koraku.	
Nakon	dobivanja	suglasnosti	Komunalije	d.o.o.	naručit	će	izradu	projektne	dokumentacije	za	
ishođenje	građevinske	dozvole.	Ispitat	će	se	interes,	prikupiti	ponude	i	procjene.	Činjenica	je	
da	će	Komunalije	postati	podružnica	u	takvom	velikom	vodnom	isporučitelju.	Bitno	je	da	mi	
imamo	 čak	 veću	 kilometražu	 mreže	 kojom	 se	 gospodari,	 veći	 broj	 uređaja	 za	
pročišćavanje		 sada,	 ali	 i	 nakon	 provedbe	 aglomeracija	 kada	 ćemo	 biti	 još	 dominantniji.	
Imamo	i	glavne	izvore,	Bjelovar	je	s	nama	spojen	jer	oni	nemaju	toliko	kvalitetnu	vodu.	Da	ne	
bi	 mi	 donijeli	 puno,	 a	 istodobno	 izgubili	 upravljačku	 infrastrukturu	 bitno	 je	 osigurati	
izgradnju	upravne	zgrade	kako	bi	zadržali	svoje	službe	na	našem	području	

	
							Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	
je		
	

Z	A	K	L	J	U	Č	A	K	
o	davanju	suglasnosti	Komunalijama	d.o.o.	Đurđevac	za	pokretanje	postupaka	s	

ciljem	izgradnje	poslovne	zgrade.	
	
	

Točka	9.	
	

Pitanja	članova	Gradskog	vijeća	
	

	 Pod	ovom	točkom	nije	bilo	rasprave.	
	

	 	
	
	 Budući	da	više	nije	bilo	pitanja,	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	zaključio	
je	24.	sjednicu	Gradskog	vijeća	u	17,00	sati.	
	
		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																														Predsjednik	
															Zapisnik	sastavila																																																																																									Gradskog	vijeća	
		Katarina	Bartolić	Globan,	bacc.admin.public.	 	 												Željko	Lacković,	dipl.iur.																																


