
 
Z A P I S N I K 

s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 24. lipnja 2020. godine 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-02/09, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
20-1 od 18. lipnja 2020. 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 konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 

 
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  
1. Željko Lacković, 
2. Dajana Milodanović, 
3. Katica Blažok, 
4. Zoran Jančijev,  
5. Maja Hrvatić Padovan, 
6. Danijela Jelušić, 
7. Gabriela Kralj Bartovčak, 
8. Rajko Gašparić, 
9. Marko Kolarević, 
10. Kristina Benko Markovica. 
 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Marijan Ružman (opravdao), 
2. Ivan Radoš (opravdao), 
3. Damir Lacković (opravdao), 
4. Marko Fucak (opravdao), 
5. Marija Markuš (opravdala). 

 
 

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

komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
4. Silvija Lukačin, pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte, 
5. Iva Vuk, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, 
6. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću, 
7. Jurica Karan, ePodravina, 
8. Valentino Štefanek, Prigorski.hr, 
9. Nela Carek, RKC, 
10. Silvia Zidar, Podravski radio, 
11. Dinko Borozan, Podravski list. 

 
 Na zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 10 glasova „za“. 

 



Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da je 
nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči predložio da se dnevni 
red nadopuni s novim točkama koje glase: 

„- Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj  naknadi na području Grada 
Đurđevca. 

  - Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada 
Đurđevca.“ 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, predložio je da se predmetne točke 
uvrste u dnevni red kao točke broj 3. i 4., a dosadašnje točke 3. do 7.  da postanu točke 5. do 9. 
dnevnog reda.  
 Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je 
prije održavanja sjednice. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći 
 

 D N E V N I  R E D : 
 

  

1. Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  Prostornog 

plana uređenja Grada Đurđevca. 

2. Donošenje Programa olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u 

Gradu Đurđevcu. 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada 

Đurđevca. 

4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada 

Đurđevca. 

5. Donošenje Odluke o dodjeli prostora zgrade Stjepana Radića 1, Đurđevac, 

Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac za potrebe realizacije Projekta „Centar za 

osobe s invaliditetom Đurđevac“. 

6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju trgovačkog društva Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije projektiranja i izgradnje 

Reciklažnog centra. 

 7. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2020. godini 

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za 

potpis sporazuma s trgovačkim društvom TRGOAUTO d.o.o. vezano uz Ugovor o 

kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni A – jug. 

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

 
Točka 1. 

Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Grada Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je napomenuo da je ovu točku 
dnevnog reda razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno 
gospodarstvo koji je podržao donošenje navedene Oduke. 



 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči. 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da Gradsko vijeće Grada Đurđevca na sjednici 

održanoj 30. siječnja 2017. godine donijelo je Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Đurđevca, čime je započela procedura donošenja izmjena i dopuna 
Plana koji je od velikog značaja za razvoj Grada Đurđevca. 

Prvobitni razlozi za donošenje Izmjena PPUG-a su bili izmjena granica građevinskog 
područja Borik i Etno selo, izmjena uvjeta građenja i namjene za izdvojeno građevinsko 
područje „GAT“, ucrtavanje granica vodozaštitnog područja novog vodocrpilišta Đurđevac 2, 
izrada kartografskog prikaza prometnica cijelog područja Grada Đurđevca, izmještanje 
planiranih prometnica  unutar industrijske zone, promjena granica obuhvata Urbanističkog 
plana uređenja grada Đurđevca, a tijekom postupka pojavili su se i novi zahtjevi. Tijekom 
postupka pribavljena je Ocjena o potrebi provođenja postupka utjecaja na okoliš, izrađeni su 
Elaborat i Studija utjecaja na kulturno dobro te je održana ponovna javna rasprava. 

Nakon provedbe svih faza u donošenju predmetnih izmjena uključivo i ponovni javni 
uvid i javnu raspravu, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije dao je 
pozitivno mišljenje na planirane IV. izmjene i dopune PPU Grada Đurđevca, čime su se stekli 
uvjeti za usvajanje predmetnih izmjena od strane Gradskog vijeća. 

Predložio je se stoga donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu te postavio upit da li 

je izmjenama obuhvaćena nova trasa brze spojne ceste Đurđevac- Bjelovar. 
Gradonačelnik Hrvoje Janči  naveo je da je predmetna cesta uvrštena u IV. Izmjene i 

dopune Prostornog plana Grada Đurđevca te da je uvrštena i u Strategiju prometnog razvoja 
Republike Hrvatske. 

 
Kako nije bilo prijavljenih članova Gradskog vijeća za raspravu, predsjednik Gradskog 

vijeća Željko Lacković dao je Odluku o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca na glasovanje. 

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

ODLUKU 
 o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 

Đurđevca 
 
 

Točka 2. 
Donošenje Programa olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u 

Gradu Đurđevcu 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice. 
 Dodatno obrazloženje prijedloga Programa olakšica i poticaja investitorima u 
poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu dao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je u 
obrazloženju obuhvatio i točke 3. i 4. dnevnog reda. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća donesena 

Odluka o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetnički zonama u 

Gradu Đurđevcu.  



Programom olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu 

Đurđevcu predviđaju se poticaji i olakšice i to za proizvodne djelatnosti i preseljenje 

djelatnosti u Poslovnu zonu A – Sjever na način da umanjenje kupoprodajne cijene iznosi 99%. 

Ujedno se predviđaju oslobađanja investitora od plaćanja komunalne naknade i komunalnog 

doprinosa i to komunalne naknade: za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim 

djelatnostima – 100% za prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku 

izgrađenosti građevinske parcele, za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – 

uslužnim, trgovačkim i ostalim  djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne 

naknade i to 50% prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti 

građevinske parcele, a poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele 

djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od 

plaćanja komunalne naknade  u iznosu 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina 

sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele. 

U odnosu na komunalni doprinos: oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa 

investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%, od plaćanja 

komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, oslobađaju se 

investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za 

svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%, te poduzetnici 

koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – 

sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u 

iznosu 100%. 

Odlukom o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim 

zonama u Gradu Đurđevcu propisani su uvjeti pod kojima se dozvoljava upis vlasništva 

kupcima u zemljišnim knjigama, a kojima se štite interesi Grada. 

Postoji interes za ulaganje u Poslovnu zonu A – sjever i to upravo u proizvodne 

djelatnosti – metalnu industriju. Nadamo se da ćemo uskoro imati prve poduzetnike u zoni. 

Trenutno se izrađuje projekt zone s rasporedom parcela za proizvodne djelatnosti, trgovačke 

centre i modularne hale koje bi bile jednostavne za gradnju i kupnju. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su predložene mjere otvorene 

prema širenju djelatnosti i gradnji za poduzetnike. Donošenjem Programa nestale su i posljednje 

prepreke za popunjavanje zone. 

Kako nije bilo prijavljenih članova Gradskog vijeća za raspravu, predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Lacković dao je Program olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim 
zonama u Gradu Đurđevcu na glasovanje. 

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

  
 

PROGRAM 
olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu 

 
 
 



 Točka 3.  
 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada 
Đurđevca 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice te je otvorio raspravu. 
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 2. obuhvatio je i točku 3. 

dnevnog reda.  
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno  s 10 glasova „za“ donijelo 

je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Đurđevca 

 
 

Točka 4.  
 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada 
Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice te je otvorio raspravu. 
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 2. obuhvatio je i točku 4. 

dnevnog reda.  
   Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno  s 10 glasova „za“ donijelo 
 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Đurđevca 
 

Točka 5. 
 

Donošenje Odluke o dodjeli prostora zgrade Stjepana Radića 1, Đurđevac, Gradskom 
društvu osoba s invaliditetom Đurđevac za potrebe realizacije Projekta „Centar za 

osobe s invaliditetom Đurđevac“ 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je naveo da je Gradsko 
društvo osoba s invaliditetom Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom i Centrom za 
socijalnu skrb Đurđevac kao partnerima, prijavilo je projekt „Centar za osobe s invaliditetom 
Đurđevac“ za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, kojim se planira 
prenamjena upravno-poslovne zgrade na adresi Stjepana Radića 1 u Đurđevcu, u objekt za 
provođenje aktivnosti poludnevnog i cjelodnevnog boravka za osobe s invaliditetom i starije 
osobe te stambeno zbrinjavanje osoba s invaliditetom. 

Budući da je projekt dobio zeleno svjetlo, Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava 
KK.08.1.3.04.0030, Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac dodijeljen je iznos od 
14.831.494,68 kn bespovratnih sredstava za provedbu Projekta. 

 



Kako je projekt planiran u zgradi Stjepana Radića 1 u Đurđevcu, ovom Odlukom Grad 
Đurđevac kao partner na Projektu, dodjeljuje Gradskom društvu osoba s invaliditetom 
Đurđevac za potrebe realizacije Projekta, na korištenje prostor predmetne zgrade, za 
razdoblje provedbe Projekta te pet godina nakon završetka  Projekta. Nakon pet godina 
zgrada će se moći prenamijeniti za dom za starije. Radi se o mmodelu da se može urediti 
prostor za potrebe starijih sugrađana. Stari dio zgrade bio bi namijenjen za Gradsku vijećnicu 
i reprezentativni dio za potrebe Grada.  

Gradonačelnik Hrvoje Janči pohvalio je Gradsko društvo osoba s invaliditetom 
Đurđevac kao i Gradske službe koji su izuzetno kratkom roku uspjeli izvršiti prijavu. U  
predmetnom natječaju prošli su s financiranjem i zgrada za potrebe Udruge Mali princ kao i 
Centar za socijalnu skrb Đurđevac. Napomenuo je da je od 500 izvršenih prijava samo njih 60 
dobilo odluke o financiranju. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad gradonačelnika te naveo 
da projekti Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Udruge Mali princ pokrivaju šire područje 
Županije. Đurđevac ima visoki socijalni standard na kojeg smo ponosni. 

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

ODLUKU  
o dodjeli prostora zgrade Stjepana Radića 1, Đurđevac, Gradskom društvu osoba s 

invaliditetom Đurđevac za potrebe realizacije Projekta „Centar za osobe s 
invaliditetom Đurđevac“ 

 
     Točka 6.  

 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju trgovačkog društva 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije 
investicije projektiranja i izgradnje Reciklažnog centra 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da je Gradsko 

vijeće na sjednici održanoj 27. veljače 2017. donijelo Odluku o određivanju trgovačkog 
društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. za nositelja realizacije investicije projektiranja i 
izgradnje Reciklažnog centra. 

Reciklažnim centrom obuhvaćeni su centar za ponovnu uporabu, reciklažno dvorište, 
reciklažno dvorište za građevinski otpad, postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog 
otpada (sortirnica) i postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. 

Kako je sortirnica projekt za čije sufinanciranje su prihvatljivi prijavitelji isključivo 
jedinice lokalne samouprave, potrebno je iz osnovne Odluke izdvojiti sortirnice, a u cilju 
prijave iste od strane Grada Đurđevca na javni poziv pod nazivom „Izgradnja i opremanje 
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i 
drugih materijala.“ Javni poziv je otvoren, a neslužbena je informacija da trenutno nema 
prijava. 
            Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je  
 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o određivanju trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac 
d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije investicije projektiranja i izgradnje 

Reciklažnog centra 



 
Točka 7. 

 
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2020. godini 
 
 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je da su materijale za ovu 
točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je ukratko naveo da se 
predmetna odluka donosi temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2020. godinu. 
              Bez  rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca, jednoglasno  s 10 glasova „za“  donijelo 
je  

 
ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva na području Grada Đurđevca u 2020. godini 

 
 

    Točka 8. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis 

sporazuma s trgovačkim društvom TRGOAUTO d.o.o. vezano uz Ugovor o kupoprodaji 

nekretnina u Poduzetničkoj zoni A – jug 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči te naveo da se radi o 

posljednjoj neriješenoj situaciji u Poslovnoj zoni A – jug. Naveo je da je između Grada 

Đurđevca kao prodavatelja i trgovačkog društva TRGOAUTO d.o.o. kao kupca zaključen  dana 

29. ožujka 2010. godine Ugovor o kupoprodaji nekretnina koja se nalazi u Poduzetničkoj zoni 

A - jug. 

Predmetnim Ugovorom kupac se je obvezao izgraditi objekat – halu za proširenje svoje 

djelatnosti: proizvodnju ispušnih sistema za automobile i proizvodnju hidrauličnih crijeva te 

započeti izgradnju najkasnije u roku 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora i početi obavljanje 

poduzetničke djelatnosti najkasnije u roku 30 mjeseci po zaključenju ugovora. U više navrata 

t.d. TRGOAUTO d.o.o. zatražilo je prolongiranje roka izgradnje objekta i obvezalo se je 

ispuniti obveze iz Ugovora o kupoprodaji nekretnina, no do sada objekat nije izgrađen. 

U cilju mirnog rješenja nastale situacije, između Grada Đurđevca i t.d. TRGOAUTO 

zaključio bi se  sporazum, odnosno nagodba kojom bi se utvrdilo: da će se izvršiti parcelacija 

predmetne čestice u dvije površinom jednake parcele,  da će se na jednoj novonastaloj parceli 

besteretno uknjižiti kao vlasnik Grad Đurđevac, a da će na drugoj novonastaloj parceli kao 

vlasnik ostati t.d. TRGOAUTO d.o.o. uz obavezu uplate Gradu Đurđevcu razlike od 

kupoprodajne cijene do tržišne vrijednosti zemljišta, sukladno procjeni tima ovlaštenih sudskih 

vještaka, u što će uračunati uplaćena kupoprodajna cijena po Ugovoru o kupoprodaji nekretnina 

od 29. ožujka 2010. godine. Razlika za uplatu iznosi 162.000,00 kuna. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da se radi o situaciji od prije 

2013. godine, vjerovalo se je da će poduzetnici pokrenuti projekte, no ukoliko nisu bili ispunjeni 



uvjeti iz zaključenih ugovora, s nekima su se dobrovoljno raskinuli ugovori, a za neke su se 

vodili sudski postupci. 
 
            Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis sporazuma s 

trgovačkim društvom TRGOAUTO d.o.o. vezano uz Ugovor o kupoprodaji nekretnina u 

Poduzetničkoj zoni A – jug 

 
Točka 9. 

 
Pitanja članova Gradskog vijeća 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da 
postave pitanja. 
 
 Za riječ se javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je postavio 
pitanje vezano uz predstojeću „Picokijadu“. Zanimalo ga je da li se sastao Stožer civilne 
zaštite Grada Đurđevca i koje se mjere planiraju provesti. 
 Potpredsjednica Gradskog vijeća te ujedno načelnica Stožera civilne zaštite 
Kristina Benko Markovica, odgovorila je da se sastao uži sastav Stožera te su dogovorene 
mjere sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mjere se odnose na 
postavljanje vidljivih obavijesti, obavezno dezinficiranje ruku te održavanje fizičke 
distance. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči dodao je da je trenutno održavanje manifestacija 
dozvoljeno uz pridržavanje propisanih mjera. Čini se sve da „Picokijada“ prođe u 
najboljem redu. Budući da su manifestacije na otvorenom, može se održavati socijalna 
distanca. Provodit će se sve adekvatne mjere, no održavanje „Picokijade“ je jako važno, jer 
Grad drži da svoje tradicije. 
 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić upitao je da li je točna informacija 
da je vatrogascima za vrijeme epidemije koronavirusom smanjena plaća. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči odgovorio je da je djelatnicima u Gradu te svim 
gradskim ustanovama smanjena plaća za 10% za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je da se radi o principu 
solidarnosti onih koji su na gradskom, odnosno državnom proračunu s našim 
sugrađanima kojima je bio onemogućen rad zbog situacije uvjetovane epidemijom 
koronavirusom. 
 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić upitao je koliki je bio račun za 
održavanje priredbe „Lijepom našom“ koja je izravno emitirana iz Đurđevca 30. svibnja 
2020., a zanimale su ga i aktivnosti Vijeća za prevenciju vezano uz neprimjerene događaje 
u noćnim satima u proteklom tjednu na području Grada. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči odgovorio je da je sve troškove snimanja priredbe 
„Lijepom našom“ snosio HRT, a trošak Grada bio je domjenak za sudionike. 



 Vezano uz održanu sjednicu Vijeća za prevenciju, potpredsjednica Gradskog vijeća 
Kristina Benko Markovica navela je da je na održanoj sjednici Vijeća za prevenciju, svaki 
član Vijeća podnio izvješće vezano uz područje djelatnosti iz koje dolazi. Vijeće je osudilo 
neprimjereno ponašanje, a policija i nadležne službe provode aktivnosti iz svojih 
nadležnosti. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči dodao je da se radi o pojedincima koji su izuzeti iz 
obitelji i nalaze se u popravnim domovima, no zbog situacije s koronavirusom pušteni su 
kući. Zatraženo je intenzivno i promptno postupanje nadležnih službi. Poznati su 
počinitelji svih djela, pokrenuti su kazneni i prekršajni postupci i sad se postupci vode 
pred nadležnim tijelima. 
 
  
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 29. sjednicu Gradskog vijeća u 17,53 sati. 
 
   
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
  Jadranka Švaco, dipl.iur.                                                            Željko Lacković, dipl.iur.                                


