ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 20. srpnja 2017. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/11, URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 od
14. srpnja 2017. godine.
Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u
16,30 sati.
Budući da na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. srpnja 2017. godine nije
bio nazočan član Gradskog vijeća Marko Fucak, isti je prisegnuo i potpisao tekst prisege.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Željko Lacković i
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. Gabriela Kralj Bartovčak,
9. Damir Lacković,
10. Marko Fucak.
Sjednici nisu nazočni:
1. Marijan Ružman, (opravdao),
2. Ivan Juričić, (opravdao),
3. Saša Franjić, (opravdao),
4. Marko Kolarević, (opravdao),
5. Rajko Gašparić, (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Silvija Lukačin, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
razvojne projekte Grada Đurđevca,
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
5. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
6. Mario Fuček, direktor tvrtke Stari grad d.o.o. Đurđevac,
7. Matija Markešić, v.d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
8. Tomislav Kolarić, direktor tvrtki Komunalije d.o.o. Đurđevac i Komunalije-Plin
d.o.o. Đurđevac,
9. Zdravko Lenardić, direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac,
10. Danijela Petrović, viši stručni suradnik za riznicu,
11. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
12. Tea Zobunđija, viši referent za opće i administrativne poslove,
13. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
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14. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
15. Tamara Belak, novinarka Podravskog radija,
16. Martina Maloča, novinarka ePodravina.hr,
17. Željko Picig, novinar Prigorski.hr.
Na zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo
primjedbi, te je zapisnik usvojen jednoglasno, 10 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
novom točkom 8. koja glasi:
- „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za
kreditno zaduženje.“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduženje.“, doda kao točka 41.
dnevnog reda, dok bi dosadašnja točka 41. Pitanja članova Gradskog vijeća postala točka 42..
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda stavljen je članovima Gradskog vijeća na klupe
neposredno prije početka sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 10 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Đurđevca.
2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i Projekcija
za 2018. i 2019. godinu.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2017. godini.
5. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2017. godini.
6. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u
2017. godini.
8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Đurđevca za 2017.
godinu.
9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje
kapitalnih projekata.
10. 10. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2016.
godinu.
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2016. godini.
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12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini.
13. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2016. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
15. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
16. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
17. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2016. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
18. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac
za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
19. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
20. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
21. Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
22. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2016. godini.
23. Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada u 2016. godini.
24. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada.
25. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
26. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
27. Donošenje Odluke o gradskim porezima.
28. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
29. Donošenje Odluke o određivanju obuhvata poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu.
30. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu.
31. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i
školskog pribora za učenike Područne škole za djecu s teškoćama.
32. Donošenje Odluke o zahtjevu za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih
dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog
uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost Grada
Đurđevca.
33. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša Grada Đurđevca.
34. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
35. Donošenje Plana civilne zaštite Grada Đurđevca.
36. Donošenje Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za
2016. godinu.
37. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2017.
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godinu.
38. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Đurđevca.
39. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2017.
godini.
40. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis
Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja i
održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s
Hrvatskim telekomom d.d.
41. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za
kreditno zaduženje.
42. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća kako
je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za statut i poslovnik i podržao prijedlog Poslovničke
odluke (Zaključak kojim se podržava predmetna Poslovnička odluka podijeljen je članovima
Gradskog vijeća).
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se predloženim izmjenama spajaju sljedeći
odbori Gradskog vijeća:
- Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo pripojen je Odboru za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša,
- Odbor za kulturnu i prirodnu baštinu pripojen je Odboru za turizam,
- Odbor za sport i mlade je pripojen Odboru za prosvjetu i predškolski odgoj.
Razlog navedenim promjenama leži u činjenici da je potrebno pripojiti odbore
srodne tematike radi poboljšanja efikasnosti u radu odbora. Ujedno Odbor za mjesnu
samoupravu neće više imati 7 članova već 5 članova.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su predložene izmjene rezultat
dogovora s političkim strankama (oporbom).
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Točka 2.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i
Projekcija za 2018. i 2019. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća kako
je o predmetnoj točki kao i o točkama 3. do 10. razmatrao Odbor za proračun i financije, te je
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podržao predložene točke (Zaključak kojim se podržavaju navedene točke dnevnog reda
podijeljen je članovima Gradskog vijeća).
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se ovim rebalansom Proračun povećava sa
50.720.994,16 kuna na 67.982.110,76 kuna, odnosno za 17.261.116,60 kuna. Povećanje se
najviše odnosi na sljedeće stavke:
1. prihodi:
- višak iz 2016. godine u iznosu 9.253.000,00 kuna (stavke nisu realizirane u
2016. godini zbog tempa izvođenja),
- energetska obnova Osnovne škole Grgura Karlovčana (zgrada matične škole i
zgrada Područne škole za djecu s teškoćama) u iznosu 2.104.921,02 kuna
- novo kreditno zaduženje za financiranje kapitalnih projekata u iznosu
6.000.000,00 kuna,
- izravnanje u sustavu poreza na dohodak u iznosu 1.000.000,00 kuna,
- donacije za asfaltiranje goričkih puteva u iznosu 500.000,00 kuna (dobra
suradnja s građanima),
- sufinanciranje Županijske uprave za ceste za radove na rekonstrukciji raskrižja
Ulice bana Jelačića i Ulice Đure Basaričeka (kružni tok kod Magme) u iznosu
242.500,00 kuna.
2. rashodi:
- Lokalni izbori 2017. – II. krug u iznosu 50.000,00 kuna,
- Javni radovi u iznosu 93.000,00 kuna,
- priprema projektne dokumentacije – prijenos iz 2016. godine, u iznosu
663.000,00 kuna,
- Izgradnja ŠRC-a u iznosu 8.999.000,00 kuna,
- izgradnja ceste, parkirališta i pomoćnog terena – ŠRC u iznosu 800.000,00 kuna
(postoji potreba za pomoćnim igralištem zbog velikog broja djece – polaznika
Škole nogometa Grada Đurđevca),
- rekonstrukcija i obnova Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac u iznosu
665.000,00 kuna,
- ulaganje u Osnovnu školu Grgura Karlovčana u iznosu 1.655.025,75 kuna
(spojene su stavke zgrade matične škole i zgrade Područne škole za djecu s
teškoćama). Vrijednost projekta iznosi 7.274.000,00 kuna (2.000.000,00 kuna iz
kredita, 5.274.000,00 kuna iz kapitalnih pomoći). Što se tiče sredstava u iznosu
5.274.000,00 kuna iz kapitalnih pomoći, iznos od 3.170.000,00 kuna je već
odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (čeka se
samo potpisivanje ugovora), dok će Grad Đurđevac iznos od 2.104.000,00 kuna
prijaviti za sufinanciranje za EU projekt.
- rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica, nogostupa i cesta u iznosu
3.478.000,00 kuna,
- izgradnja pristupne ceste između Ulice Tina Ujevića i Ulice Đure Basaričeka u
iznosu 600.000,00 kuna,
- asfalterski radovi na nerazvrstanim cestama (gorički putevi i kolni prilazi).
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.
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Točka 3.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini, gradonačelnik Hrvoje Janči
obuhvatio je tijekom obrazloženja točke 2. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća
Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 4.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2017. godini, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom obrazloženja
točke 2. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, donijelo
je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2017. godini.
Točka 5.
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Prijedlog Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca
u 2017. godini, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom obrazloženja točke 2.
dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
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Točka 6.
Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Grada Đurđevca u 2017. godini, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom
obrazloženja točke 2. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković,
otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 7.
Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Grada Đurđevca u 2017. godini
Prijedlog Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017. godini,
gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom obrazloženja točke 2. dnevnog reda, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 8.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju proračuna
Grada Đurđevca za 2017. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se obrazloženje i rasprava za
točke 8. i 9. objedine, dok će se glasovati za svaku točku pojedinačno, na što su pristali
članovi Gradskog vijeća.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se Odluka o izvršenju proračuna Grada
Đurđevca dopunjuje iz razloga što se planira novo kreditno zaduženje Grada Đurđevca u
2017. godini u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Grad Đurđevac će se kreditno zadužiti za
financiranje kapitalnih projekata, i to:
- Projekt: Rekonstrukcija i obnova Dječjeg vrtića „Maslačak“ u iznosu 1.600.000,00 kuna.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.115.000,00 kuna. Od Ministarstva je dobiven
preostali iznos od 515.000,00 kuna.
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-

Projekt:Izgradnja ceste, parkirališta i pomoćnog terena – ŠRC u iznosu 800.000,00 kuna.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.250.000,00 kuna. Preostali iznos od 450.000,00
kuna će biti od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

-

Projekt: Rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica, nogostupa i cesta u iznosu
3.000.000,00 kuna. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000,00 kuna. Preostali
iznos od 500.000,00 kuna očekuje se od Koprivničko-križevačke županije. Grad
Đurđevac će pratiti investicije komunalnih tvrtki, odnosno u suradnji s tvrtkom
Komunalije-plin d.o.o. Đurđevac gdje će se mijenjati plinska mreža (duljina 16km), raditi
će se nogostup. Intencija Grada Đurđevca je da sve ulice u Gradu imaju pješačku stazu,
barem sa jedne strane ulice.

-

Projekt: Izgradnja pristupne ceste Tina Ujevića – Đure Basaričeka u iznosu
600.000,00 kuna.

Naglasio je kako se Grad Đurđevac može zadužiti u visini maksimalno 20% od svojih
izvornih prihoda. Izvorni prihodi Grada Đurđevca u 2016. godini iznosili su 22.919.000,00
kuna, iz čega proizlazi da godišnja maksimalna obveza Grada Đurđevca može iznositi
4.583.000,00 kuna. Trenutna godišnja obveza Grada Đurđevca iznosi 2.485.000,00 kuna,
odnosno 10,85%. Planirani novi kredit će imati mjesečnu ratu u iznosu 50.000,00 kuna.
Istaknuo je kako krajem godine izlazi dugoročni kredit (6.000.000,00 kuna). Naglasio je kako
se uzimanjem novog kredita neće promijeniti godišnja obveza Grada Đurđevca. Ujedno je
istaknuo kako će se tijekom mandata vratiti 10.000.000,00 kuna kredita (2.500.000,00 kuna
godišnje). Naglasio je ukoliko će biti potrebno za realizaciju nekog projekta od važnosti za
Grad Đurđevac, Grad će se još zadužiti.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako Grad Đurđevac prati podatke o
visini izvornih prihoda (od 2009. godine), te su isti u porastu:
- 2009. g. cca 18.000.000,00 kuna,
- 2010. g. cca 17.000.000,00 kuna,
- 2011. g. 14.000.000,00 kuna,
- 2012. g. 14.600.000,00 kuna,
- 2013. g. 16.500.000,00 kuna,
- 2014. g. 20.000.000,00 kuna,
- 2015. g. 22.700.000,00 kuna,
- 2016. g. cca 23.000.000,00 kuna.
Na visinu izvornih prihoda utjecali su porez na dohodak (padao s 11.000.000,00 kuna na
6.000.000,00 kuna), sredstva od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (s
2.500.000,00 kuna na 8.000.000,00 kuna) i renta (u 2016. g. ispod 4.000.000,00 kuna).
Napomenuo je kako će dodatni prihod jedinicama lokalne samouprave stvarati novi zakon o
financiranju jedinica lokalne samouprave.
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, donijelo
je
ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.
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Točka 9.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca
za financiranje kapitalnih projekata.
Prijedlog Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih
projekata, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom obrazloženja točke 8. dnevnog
reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, donijelo
je
ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
Točka 10.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca
za 2016. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako su u 2016. godini ostvareni
prihodi u iznosu 53.939.000,00 kuna (posebice zbog sufinanciranja izvana), dok su ostvareni
rashodi u iznosu 45.697.049,86 kuna.
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, donijelo
je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu
Točka 11.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2016. godini
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2016. godini.
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Točka 12.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su
u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Marko Fucak koji se osvrnuo na točku C) Gradnja poslovnih zona, otkup
zemljišta na području Grada Đurđevca. Istaknuo je kako je iz navedene točke vidljivo da je u
2016. godini za opremanje komunalnom infrastruktorom zone A planirano svega 50.000,00
kuna, a da je ostvareno 0,00 kuna, dok je za otkup zemljišta/nekretnina ostvareno
731.499,67 kuna.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su se u 2016. godini kupovala
zemljišta i zatvarale površine radi formiranja zone. Kako bi se zona mogla staviti u funkciju,
potrebno je imati dvije prometnice u zoni – servisnu cestu i prometnicu-cestu kroz cijelu
zonu. Izgradnja tih dviju prometnica i istočne obilaznice Grada Đurđevca koštala bi Grad
Đurđevac 10.000.000,00 kuna, što si Grad Đurđevac ne može priuštiti iz vlastitih sredstava.
Grad Đurđevac ima mogućnost prijave zone na projekte za opremanje poslovnih zona
komunalnom infrastrukturom.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će Grad Đurđevac prijaviti poduzetničke zone
na natječaj Ministarstva. Pod točkom 29. dnevnog reda predlaže se donošenje Odluke o
određivanju obuhvata poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu kako bi se omogućio upis
poduzetničkih zona u Registar poduzetničke infrastrukture. Registar poduzetničke
infrastrukture čini preduvjet za prijavu na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih
zona” na koji će Grad Đurđevac prijaviti izgradnju sabirne ceste i IV. fazu obilaznice u
poduzetničkoj zoni A. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.667.956,78 kuna. Cilj prijave na
natječaj je stavljanje u funkciju zemljišta površine 23ha, budući da će se izgradnjom
prometnica omogućiti spajanje na državnu cestu D2.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je potrebno opremiti zonu, a
ne samo kupiti zemljište, jer će se na taj način stvoriti preduvjeti za privlačenje potencijalnih
investitora.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini.
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Točka 13.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac
za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2016. godinu.
Točka 14.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za
2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković koji se osvrnuo na podatak o ukupnom broju
posjetitelja Muzeja Grada Đurđevca u 2016. godini, te ga je zanimalo koliki je prihod ostvario
Muzej Grada Đurđevca od prodaje ulaznica.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel napomenula je kako su u 2016.
godini prihodi od pruženih usluga ostvareni u iznosu od 35.235,00 kuna, što rezultira
povećanjem prihoda u odnosu na 2015. godinu (2015. g. iznosili 6.500,00 kuna). Muzej
Grada Đurđevca u zadnjih 3 godine bilježi porast prihoda od pruženih usluga. Naglasila je
kako u predmetno izvješće ne ulaze podaci o posjeti i prodaji ulaznica za Interpretacijski
centar, budući da je isti otvoren u 2017. godini. Usporedbe radi prodaja ulaznica za
Interpretacijski centar već sada dostiže prihode od pruženih usluga u 2016. godini.
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je koliko iznosi cijena ulaznice i tko sve ima
pravo na besplatan obilazak prostora Muzeja Grada Đurđevca.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel istaknula je kako cijena ulaznice
iznosi 20,00 kuna za pojedinačni posjet, te 15,00 kuna za djecu, studente, umirovljenike i
skupne posjete. Na besplatni obilazak prostora Muzeja Grada Đurđevca imaju pravo
pedagoške ustanove s područja Grada Đurđevca uključujući i polaznike Dječjeg vrtića
„Maslačak” Đurđevac (polaznici Osnovne škole i područnih škola, polaznici Područne škole
za djecu s teškoćama, polaznici Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac i Strukovne škole
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Đurđevac) i gosti Gradske uprave i ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada
Đurđevca za 2016. godinu.
Točka 15.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac
za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac
za 2016. godinu.
Točka 16.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
za 2016. godinu.

12

Točka 17.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2016. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2016. godinu i Izvješća o intervencijama za 2016. godinu,
s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2016. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2016. godinu.
Točka 18.
Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac
za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2016.
godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković koji se osvrnuo na pad prihoda u poslovanju u 2016.
godini u odnosu na 2015. godinu. Zanimalo ga je koji je razlog pada prihoda u poslovanju u
2016. godini.
Direktor tvrtke Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić istaknuo je kako tvrtka posluje
kao javni isporučitelj vodnih usluga, te prihod u poslovanju tvrtke ovisi o prodaji vode
svojim korisnicima. Pad u poslovanju tvrtke vidljiv je ukoliko dođe do problema prilikom
naplate, odnosno prilikom problema u poslovanju korisnika-pravnih osoba. Pad u
poslovanju tvrtke u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosi manje od 1%.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o.
Đurđevac za 2016. godinu.
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Točka 19.
Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za
2016. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković koji se osvrnuo na pad prihoda u poslovanju u 2016.
godini u odnosu na 2015. godinu. Zanimalo ga je koji je razlog pada prihoda u poslovanju u
2016. godini. Ujedno je naglasio kako je iz dostavljenog izvješća vidljivo da se povećao porez
na dobit u odnosu na 2015. godinu.
Direktor tvrtke Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić istaknuo je kako je glavna
djelatnost tvrtke opskrba i distribucija plina. Naglasio je kako je pad cijena plina na tržištu
utjecao na pad prihoda od prodaje plina korisnicima. Što se tiče povećanja poreza na dobit u
odnosu na 2015. godinu, napomenuo je kako je tvrtka u 2016. godini provela otpis
potraživanja od kupaca zbog nemogućnosti naplate, te se iz godine u godinu postižu sve bolji
uvjeti i pregovaračke pozicije s dobavljačima plina.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako se u ovoj situaciji veličina
prometa i prihoda ne reflektira uvijek na dobit poslovanja.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za 2016. godinu.
Točka 20.
Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.
Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u
materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo na koji način se skupljanje otpada daje
ovlaštenim tvrtkama na reciklažu.
Direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko Lenardić napomenuo
je kako se projekt odvajanja otpada uspješno provodi na području Grada Đurđevca. Projekt
odvajanja otpada ne utječe na profitabilnost tvrtke. Na odlagalištu se otpad odvaja po
frakcijama i reflektira na tržište po zakonskim odredbama. Vidljivi su pozitivni povratni
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odjeci kod građanstva na pilot projekt odvojenog sakupljanja papira i plastike – kućanstvima
na području Grada Đurđevca su podijeljene dodatne vreće (plave vreće za papir i žute vreće
za plastiku).
Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na povećanje prihoda u poslovanju tvrtke u
odnosu na 2015. godinu u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Zanimalo ga je koja djelatnost je
utjecala na povećanje. Ujedno ga je zanimalo:
- koliko je zaposlenih osoba u sektoru građevine u tvrki,
- da li su se svi građevinski radovi izvodili samo za potrebe Grada Đurđevca,
- da li je tvrtka za građevinske radove za potrebe Grada Đurđevca uzimala vanjske
izvođače.
Direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko Lenardić istaknuo je
kako je građevina djelatnost koja je zaslužna za povećanje, i to posebice od obavljanja
poslova na projektu Aglomeracije. Što se tiče broja zaposlenih u sektoru građevine, istaknuo
je kako je zaposleno do 15-tak osoba. Građevinski radovi za potrebe Grada Đurđevca izvodili
su se isključivo samo vlastitim sredstvima i ljudima tvrtke, dok je tvrtka za projekt
Aglomeracije vrijedan 22.000.000,00 kuna angažirala podizvođače, budući da se radilo o
prevelikom obimu poslova koje tvrtka nije stigla sama obaviti.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je da Grad Đurđevac putem javne
nabave traži i odabire izvođače radova, tako da se komunalne tvrtke moraju takmičiti na
tržištu za dobivanje poslova.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu.
Točka 21.
Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac
temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom
Prijedlog Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac
temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

15

Točka 22.
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Grada Đurđevca u 2016. godini
Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u
2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Grada Đurđevca u 2016. godini.
Točka 23.
Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada u 2016. godini
Prijedlog Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno
odbačenog otpada u 2016. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada u 2016. godini.
Točka 24.
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo na koji način bi se napravila edukacija
građana u Gradu Đurđevcu i prigradskim naseljima za zbrinjavanje otpada. Predložio je da
se napravi 20-tak edukacija po mjesnim odborima posebice za osobe starije životne dobi.
Direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko Lenardić istaknuo je
kako tvrtka Komunalne usluge Đurđevac već provodi edukaciju o navedenoj problematici u
vrtićima i osnovnim školama, te da se prilikom slanja obračuna građanima dostavlja i letak o
načinu i postupku zbrinjavanja otpada. Namjera je dodatno uključiti medije, te stvoriti
preduvjete kako bi postojeći projekt odvajanja otpada još više dobio na bitnosti i
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rezultatima. Napomenuo je kako je u postupku projektiranje sortirnice i kompostišta, s
ciljem da se iz kompostišta čak 50% biootpada izdvoji iz ukupne količine otpada, dok bi se
preostali otpad slao u sortirnicu (vjeruje se da bi čak bilo 60% manje otpada).
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović istaknula je kako nije potrebna dodatna
edukacija građana (posebice osoba starije dobi), budući da isti ukoliko pročitaju poslane
letke o zbrinjavanju otpada mogu na temelju pročitanog bez problema odvajati otpad.
Ujedno ju je zanimalo da li tvrtka Komunalne usluge Đurđevac bilježi pozitivan porast
odvajanja otpada, otkada se krenulo s provođenjem projekta.
Direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko Lenardić istaknuo je
kako su vidljivi pozitivni povratni odjeci kod građanstva na pilot projekt odvojenog
sakupljanja papira i plastike, odnosno količine odvojenog sakupljanja otpada rastu iz
mjeseca u mjesec.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković predložio je da tvrtka Komunalne usluge Đurđevac u
suradnji s Gradom Đurđevcom napravi modernije edukacije o zbrinjavanju otpada.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će biti teško na eduakciju dobiti velik odaziv
osoba starije životne dobi. Naglasio je kako je potrebno edukacije provoditi sa onim
najmlađima (vrtićarcima i osnovnoškolcima) koji će na taj način utjecati na svijest svojih
starijih ukućana.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako se edukacije s najmlađima
odvijaju u suradnji Grada Đurđevca i komunalne tvrtke. Predložio je članovima Gradskog
vijeća da ukoliko imaju prijedloge, iste upute Gradu Đurđevcu i komunalnoj tvrtki kako bi se
o njima moglo rspravljati na sjednici nadležnih Odbora, Nadzornih odbora komunalnih
tvrtki, kao i na sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo
ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada.
Točka 25.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković kojeg je zanimala usporedba samostalnih prihoda
tvrtke od ugostiteljstva i prodaje karate i od rashoda za 2016. godinu.
Direktor tvrtke Stari grad d.o.o. Đurđevac Mario Fuček napomenuo je da se u 2016. godini
nisu prodavale karte, te da iste nisu ni navedene u izvještaju. Istaknuo je da se iznos od
1.439.365,63 kuna odnosi na investicije (izgradnju nastambe, mini ZOO, dokapitalizacija),
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dok se ostatak odnosi na poslovanje (ugostiteljske usluge) Restorana i pivnice Stari grad.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2016. godinu.
Točka 26.
Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga
Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su
u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2016. godinu.
Točka 27.
Donošenje Odluke o gradskim porezima
Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako se radi o usklađenju sa zakonskim odredbama
Zakona o lokalnim porezima, odnosno ukinuo se porez na tvrtku, a od 2018. godine uvodi se
porez na nekretnine. Ostali porezi (porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina)
predlažu se pod istim uvjetima kako je bilo i do sada.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ODLUKU
o gradskim porezima.
Točka 28.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetna izmjena odnosi na Jedinstvenu
bazu podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca, a posebice na cestu
Mičetinac-Sveta Ana koja se unosi u bazu podataka zbog potrebe projektiranja ceste i njezinu
prijavu na mjeru 7.2.2. Ministarstva poljoprivrede.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o pripremi
dokumentacije za buduće projekte. Podsjetio je članove Gradskog vijeća kako je cesta između
Mičetinca i Čepelovca prijavljena na natječaj i čeka se pozitivan odgovor na prijavu.
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Predmetnom Odlukom želi se riješiti pitanje povezanosti Mičetinca i Svete Ane, te na taj
način stvoriti turističku povezanost vinogradarskih cesta (Čepelovac-Sveta Ana).
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
Točka 29.
Donošenje Odluke o određivanju obuhvata poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su Poduzetničke zone A i B osnovane 1997.
godine, te je promjenom zakonodavnog okvira potrebno postojeću dokumentaciju
prilagoditi Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture. Napomenuo je da će se
usklađenjem sa Zakonom omogućiti upis poduzetničkih zona u Registar poduzetničke
infrastrukture što čini preduvjet za prijavu na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih
zona“ – Grad Đurđevac će prijaviti dva projekta: izgradnju sabirne ceste i IV. fazu obilaznice
u poduzetničkoj zoni A. Naglasio je kako ukupna vrijednost projekta iznosi 9.667.956,78
kuna.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je ukazao na nelogičnost u izračunu obuhvata zona,
odnosno prema njegovom izračunu radi se o 106ha. Ujedno je usporedio područja obuhvata
zona sa brojem poduzetnika na istoj (Koprivnica – 67ha sa 25 poduzetnika, Bjelovar – 82ha
sa 30 poduzetnika, Đurđevac – 106ha sa 10-tak poduzetnika).
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je popis poduzetnika u zoni dio
gospodarske strategije Grada Đurđevca. Naglasio je kako je potrebno ponovno napraviti
kontrolu čestica radi utvrđivanja stvarnih površina.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 10 glasova „za“ i uz uvjet da se izvrši
ponovna kontrola čestica radi utvrđivanja stvarnih površina, donijelo
ODLUKU
o određivanju obuhvata poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu.
Točka 30.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu
Gradonačelnik Hrvoje Janči osvrnuo se na uspješnost uklanjanja ruševnih kuća u gradu
Đurđevcu (dosad srušeno preko 50 kuća). Predloženom Odlukom poticati će se uređenje
ograda uz javnu površinu te zamjena postojećih ograda sagrađenih od betona, cigle i drugih
teških materijala koje predstavljaju opasne građevine. Predlaže se sufinanciranje postave
nove ograde u visini 110,00 kuna po dužnom metru što je dovoljan iznos za trošak
postavljanja panel ograde, sukladno ispitivanju tržišta. Naglasio je kako će se navedenim
izmjenama doprinijeti uklanjanju potencijalno opasnih ograda za prolaznike, te vlasnike
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poticati na uređenje svojih parcela i ograda prema javnim površinama. Grad Đurđevac
očekuje dobar odaziv svojih građana.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je medije da predloženu inicijativu
Grada Đurđevca što više medijski poprate i približe svojim slušateljima/čitateljima.
Napomenuo je kako je zatražena ponuda izvoditelja radova kako bi se mogla odrediti cijena
po kojoj bi se sufinancirala inicijativa. Podnositelji zahtjeva(vlasnici) morat će sami bez
sufinanciranja Grada Đurđevca napraviti betonski temelj za postavljanje panel ograde.
Naglasio je da vjeruje da će građani pozitivno ocijeniti ovu inicijativu i očekuje veliki odaziv
građana.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu.
Točka 31.
Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i
školskog pribora za učenike Područne škole za djecu s teškoćama
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća kako
je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije, te je istu i podržao (Zaključak
kojim se podržavaju navedene točke dnevnog reda podijeljen je članovima Gradskog vijeća).
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac sufinancira nabavu knjiga za
učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada, na način da se za učenike 1.
razreda sufinancira nabava udžbenika i radnih bilježnica u 100% iznosu dok se za učenike
od 2.-8. razreda sufinancira u iznosu od 300,00 kuna. Ujedno Grad Đurđevac za prvašiće
Osnovne škole Grgura Karlovčana i područnih škola na području Grada Đurđevca, te za
polaznike Područne škole za djecu s teškoćama svake godine za uspješan početak školske
godine osigurava pernicu sa svim potrebnim priborom. Predmetnom odlukom želi se i
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Đurđevca pomoći s iznosom od
300,00 kuna za nabavu knjiga, te učenicima Područne škole za djecu s teškoćama
sufinancirati školski pribor. Naglasio je kako je u Proračunu Grada Đurđevca osiguran iznos
od 200.000,00 kuna.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i školskog pribora za
učenike Područne škole za djecu s teškoćama.
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Točka 32.
Donošenje Odluke o zahtjevu za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih
dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata
prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke
županije u nadležnost Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se o predmetnom zahtjevu već
raspravljalo na sjednici Gradskog vijeća u prethodnom mandatu. Napomenuo je kako će Grad
Đurđevac ponovno obaviti razgovor sa županom kako bi se u narednom razdoblju poslovi
izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu
dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije prenijeli u
nadležnost Grada Đurđevca. Naglasio je kako bi na taj način grad Đurđevac postao šire
administrativno i upravno područje uz ostvarenje cilja sa što efikasnijim radom ureda.
Prijenos poslova i djelatnika ne bi trebao predstavljati nikakav dodatan trošak na Proračun
budući da bi se za iste financijska sredstva ostvarivala iz središnjeg Proračuna
(izravnavanje) i iz njihova dijela sudjelovanja u naknadi za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ODLUKU
o zahtjevu za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih
akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz
nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost Grada Đurđevca.
Točka 33.
Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša Grada Đurđevca
Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada
Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
PROCJENU UGROŽENOSTI
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Đurđevca.
Točka 34.
Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca
Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u
materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da naziv Plana glasi: Plan zaštite i
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spašavanja na području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Hrvoje Janči prihvatio je prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Željka
Lackovića.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
PLAN
zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca.
Točka 35.
Donošenje Plana civilne zaštite Grada Đurđevca
Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u
materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
PLAN
civilne zaštite Grada Đurđevca.
Točka 36.
Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Grada Đurđevca za 2016. godinu
Prijedlog Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2016. godinu,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2016. godinu.
Točka 37.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca
za 2017. godinu
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2017. godinu,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
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PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca
za 2017. godinu.
Točka 38.
Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Đurđevca
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada
Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Đurđevca
Točka 39.
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2017. godini
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se Plan motrenja čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene
sezone u 2017. godini donosi radi preventivnog djelovanja i sprječavanja nastajanja požara u
vrijeme dok je zbog vremenskih prilika i vrste poslova koji se obavljaju povećana opasnost
od nastajanja požara. Napomenuo je kako je već tijekom godine bilo zabilježeno nekoliko
požara. Pored ophodnje i pojačanog motrenja površina od strane djelatnika tvrtke
Komunalne usluge Đurđevac i djelatnika Javne vatrogasne postrojbe, novitet je da se uvodi i
ophodnja područja oko utvrde Stari grad, park šume Borik i Đurđevačkih pijesaka od strane
pripadnika odreda „Mali pustinjski rendžeri“. Na taj način želi se animirati mlade na čuvanje
prirode i za sudjelovanje u događanjima u gradu Đurđevcu.
V.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac istaknuo je kako članovi odreda „Mali
pustinjski rendžeri“ već patroliraju po svom djelokrugu motrenja, dnevno po 2-3 sata.
Simbolično će biti honorirani preko DVD-a Đurđevac.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“ , donijelo je
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2017. godini.
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Točka 40.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis
Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja
i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme s Hrvatskim telekomom d.d.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je nakon provedbe geodetske izmjere i
identifikacije zemljišnoknjižnih čestica preko kojih prolaze trase elektroniče komunikacijske
infrastrukture izvršena uknjižba predmetnih čestica na Grad Đurđevac. Predmetnim
Ugovorom se utvrđuju površine na kojima se osniva pravo služnosti i naknada koju će
Hrvatski telekom plaćati Gradu Đurđevcu za korištenje predmetnih javnih površina. Dosada
Hrvatski telekom nije htio plaćati budući da većina čestica nije bila prepisana na Grad
Đurđevac, a sada će plaćati za sve one površine koje su upisane i za one površine koje
trenutno nisu, ali će biti prepisane na Grad Đurđevac.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković kojega je zanimalo zašto Grad Đurđevac nije s
Hrvatskim telekomom dogovorio da se sredstva koja Hrvatski telekom mora plaćati Gradu
Đurđevcu ne ulože u razvoj optičke infrastrukture na području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako nije postojala takva mogućnost suradnje.
Uostalom, Grad Đurđevac ima projekt širokopojasnog interneta, te će financijska sredstva
dobivena od Hrvatskog telekoma ulagati namjenski. Naglasio je kako će Grad Đurđevac
godišnje od Hrvatskog telekoma dobivati 106.694,83 kuna.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis Ugovora o
osnivanju prava služnosti na javnim površinama radi korištenja i
održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme s Hrvatskim telekomom d.d.
Točka 41.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za kreditno zaduženje
Direktor tvrtke Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić ukratko je obrazložio razloge
zbog kojih se tvrtka mora kreditno zadužiti. Radi se o dva vrlo bitna projekta za tvrtku:
- izgradnja novog Vodocrpilišta Đurđevac – 2.
Radi se o kreditu u iznosu 1.200.000,00 kuna za pokrivanje udjela tvrtke u
sufinanciranju. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 10.000.000,00 kuna. Kreditno
zaduženje za predmetni projekt neće utjecati na poslovanje tvrtke budući da će rata
kredita iznositi kao i rata najma koju je tvrtka plaćala INA-i. Naglasio je kako sada tvrtka
neće više plaćati najam i nakon završetka projekta imati će svoje vodocrpilište, a i
uštedjeti će 500.000,00 kuna na godišnjoj razini. Radi se o kreditu u kunama po kamatnoj
stopi od 2,9% fiksno.
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- izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u aglomeraciji Đurđevac.
Radi se o kreditu u iznosu 2.500.000,00 kuna za pokrivanje udjela tvrtke u
sufinanciranju. Na taj način će se pokriti preostali dio kako bi se završio projekt.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se javio
član Gradskog vijeća Damir Lacković kojega je zanimao broj banaka kojima je upućen poziv
za predlaganje.
Direktor tvrtke Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić naglasio je kako tvrtka nije
uputila pojedinačno nijednoj banci poziv, već je provela postupak putem elektroničnog
oglasnika javne nabave što znači da su se sve banke u Hrvatskoj mogle javiti.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, s 10 glasova „za“ , donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za kreditno zaduženje.
Točka 42.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Viši stručni suradnik u Turističkoj zajednici Grada Đurđevca Mario Fuček najavio je
jubilarnu 50. Picokijadu koja će se održati sljedeće godine. Naglasio je kako je Picokijada
najveća turistička manifestacija kontinentalne Hrvatske u očuvanju nematerijalne kulturne
baštine, koja je ove godine po mnogočemu bila rekordna i spektakularna. Na njoj je
sudjelovalo preko 3.000 sudionika na 50 različitih manifestacija koje su privukle brojne
posjetitelje (scenski spektakl Legenda o Picokima imao je rekordan broj sudionika i sa još
boljim 3D audiovizualnim efektima i puno pirotehnike). Ovogodišnja Picokijada osim po
broju posjetitelja bila je rekordna i po broju sponzora, broju promidžbi, ali i po potrošnji.
Već su počele pripreme za slijedeću 50. jubilarnu obljetnicu Picokijade, a istaknuo je da se
pregovara s nekoliko velikih izvođača. Što se tiče financijskih parametara, prihodi Picokijade
iznosili su 890.057,50 kuna, a rashodi 837,845,58 kuna. Za sljedeću godinu najavio je
cjelokupnu rekonstrukciju scenskog uprizorenja i proračun od 1.000.000,00 kuna. Zamolio
je članove Gradskog vijeća da se uključe u organizaciju Picokijade, odnosno da daju
prijedloge kako bi sadržajem sljedeća Picokijada nadmašila uspješnost ovogodišnje. Ujedno
je predložio izradu prirodne tribine radi još efektnijeg doživljaja scenskog prikaza i radi
zadovoljstva posjetitelja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zahvalio se svima koji su bili uključeni u
organizaciju Picokijade. Naglasio je kako su ovogodišnjom Picokijadom probijene sve
medijske barijere, te da će se organizatori za sljedeću jubilarnu 50. Picokijadu potruditi
pronaći još više sponzora.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je 2. sjednicu Gradskog vijeća u 18,25
sati.
Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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