ZAPISNIK
s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 30. siječnja 2017. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/01, URBROJ: 2137/03-0101/03-17-1 od 25. siječnja 2017. godine.
Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s
početkom u 17,00 sati.
Predsjednica Mandatne komisije Ljiljana Manolić podnijela je izvješće u kojem
Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće kako je član Gradskog vijeća Grada
Đurđevca Vlado Leščan (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA NOSITELJA
ŽELJKA LACKOVIĆA, dipl.iur.) preminuo, te da dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno
članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, počinje obnašati Darko Tomica, prvi
sljedeći neizabrani kandidat s KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA NOSITELJA
ŽELJKA LACKOVIĆA, dipl.iur. Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da
je smrću prestao mandat članu Gradskog vijeća Vladi Leščanu i da je umjesto njega
dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca započeo obnašati Darko Tomica. Isti je
prisegnuo i potpisao tekst prisege.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Marijan Ružman
i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:
1. Maja Hrvatić Padovan,
2. Marijan Ružman,
3. Ljiljana Manolić,
4. Zoran Jančijev,
5. Dario Golub,
6. Katica Blažok,
7. Danijela Jelušić,
8. Marija Markuš,
9. Hrvoje Parag,
10. Robert Bajsar,
11. Damir Lacković,
12. Katarina Kovač,
13. Damir Prilika,
14. Darko Tomica.
Sjednici nije nazočna članica Gradskog vijeća Vesna Topolčić, (opravdala).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Željko Lacković, 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. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada
Đurđevca,
6. Tea Zobunđija, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,

7. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
8. Natalija Hrženjak, novinarka Srce TV,
9. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV,
10. Adela Zember, novinarka Glasa Podravine,
11. Luka Krušec, novinar Glasa Podravine,
12. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
13. Danijela Matkov Jurić, novinarka Podravskog radija,
14. Željko Picig, novinar Prigorski.hr.
Na zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te
je zapisnik usvojen jednoglasno, 14 glasova „za“.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2017. godinu.
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Grada Đurđevca.
4. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Đurđevca.
5. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Grda Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Đurđevac.
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za
potpis Aneksa 1. Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s
Hrvatskim telekomom d.d..
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2017. godinu.
Gradonačelnik Željko Lacković je napomenuo kako su predmetnim Planom rada
obuhvaćeni svi akti iz nadležnosti Gradskog vijeća koje će Gradsko vijeće razmatrati i
donositi u 2017. godini.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PLAN RADA
Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2017. godinu.
Točka 2.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman upozorio je nazočne na članak 11.
Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj
4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.), koji glasi:

„U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u
odlučivanju o javnim priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida
javnosti.“, stoga je zamolio novinare i ostale nazočne, osim članova Gradskog vijeća i
stručnih službi Grada Đurđevca da za vrijeme rasprave o prijedlogu Odluke o dodjeli
javnih priznanja iziđu iz dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko vijeće dobiti
odmah po završetku rasprave u pisanom obliku.
Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Marijan
Ružman napomenuo je članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu
primili Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, s obrazloženjem, koju je
utvrdio Odbor za dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 27. siječnja 2017. godine.
Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca kada
se s rasprave o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se
obrazloženje Odbora, rasprava i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u
odvojenom zapisniku.
Predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman utvrdio je nakon pojedinačnog
glasovanja za svako predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Đurđevca) da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman odredio je kratak
prekid sjednice kako bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici,
kojima je podijeljena Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca u tekstu koji je
donijelo Gradsko vijeće, a uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
Grada Đurđevca 23. travnja 2017. godine.
Točka 3.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe
birača iz Proračuna Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako su u Proračunu osigurana
sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću u ukupnom iznosu od
90.000,00 kuna. Napomenuo je kako se iznos sredstava za svakog člana u Gradskom
vijeću utvrđuje u mjesečnom iznosu od 493,00 kune na način da se pojedinoj političkoj
stranci i članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača raspoređuju sredstva u
mjesečnim iznosima razmjerno broju članova. Osvrnuo se na nelogičnost zakonske
odredbe po kojoj samo političkim strankama pripada pravo na isplatu naknade za
podzastupljeni spol, te naglasio kako će se zalagati za izmjenu Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe
birača iz Proračuna Grada Đurđevca.

Točka 4.
Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Željko Lacković naglasio je kako se izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca pristupa iz nužnosti, odnosno razlozi su
izmjene u dijelu koji se odnosi na:
- Izmjenu granica građevinskog područja – Borik i Etno selo
o segmente se želi obuhvatiti kao park šumu,
o na zahtjev Grada Đurđevca i uz dogovor s Hrvatskim šumama zbog
starosti stabala odvijat će se sanacijske sječe, odnosno sva ona stabla
koja predstavljaju opasnost i za koja postoji velika vjerojatnost urušavanja.
Grad Đurđevac je čak financijski sudjelovao u projektu popisa i lociranja na
kartama takvih stabala, a sve s ciljem produljenja životnog vijeka Borika.
- Izmjenu uvjeta građenja i namjene za izdvojeno građevinsko područje „GAT“,
- Ucrtavanje granica vodozaštitnog područja novog vodocrpilišta „Đurđevac 2“,
- Izradu kartografskog prikaza prometnica cijelog područja grada Đurđevca,
- Izmještanje planiranih prometnica unutar industrijske zone (Tvrtka Osatina svojim
zahvatom spaja dvije čestice),
- Promjenu granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, itd..
Ujedno je naglasio kako se predmetnim Izmjenama i dopunama žele stvoriti preduvjeti
da se na području jezera Separacija planom može predvidjeti uzletište hidroaviona.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca.
Točka 5.
Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Grda Đurđevca.
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grda Đurđevca, članovi
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Marijan
Ružman, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PLAN
mreže dječjih vrtića na području Grda Đurđevca.
Točka 6.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Đurđevac.
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se radi o čestici između mosta
i zidina u Starogradskoj ulici. Kako bi se mogla izvršiti parcelacija zemljišta, potrebno
je ukidanje svojstva javnog dobra na predmetnoj čestici (radi projekta Revitalizacije
utvrde Stari grad).

Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Đurđevac.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za
potpis Aneksa 1. Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s
Hrvatskim telekomom d.d..
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac u suradnji i uz
pomoć HAKOM-a natjerao Hrvatski telekom da u cijelosti upiše i ucrta svu svoju
nadzemnu i podzemnu komunikacijsku mrežu na javnim površinama na području Grada
Đurđevca. Napomenuo je kako će se nakon tri godine revidirati dosadašnji ugovori i
napraviti novi obračun gdje će Hrvatski telekom izvršiti svoju obvezu za protekle tri
godine. Predmetni Ugovor se sklapa na godinu dana jer za neke javne površine nije
sređeno zemljišnoknjižno stanje – Grad Đurđevac će uložiti maksimalne napore da svoja
prava upiše u zemljišne knjige kako bi omogućila Hrvatskom telekomu da na tim javnim
površinama upiše pravo služnosti. Naglasio je kako će Hrvatski telekom na ime naknade
za služnost plaćati Gradu godišnju naknadu u iznosu 90.252,17 kuna (sukladno
podacima iz Priloga 1B. koji je sastavni dio Aneksa). Ujedno će Hrvatski telekom platiti
Gradu Đurđevcu iznos od 119.043,12 kuna koji se odnosi na razliku između plaćene
naknade po Ugovoru i iznosa naknade utvrđene nakon geodetske izmjere. Napomenuo
je kako će Grad Đurđevac nastojati izvršiti upis prava vlasništva na preostalim
površinama za koje nije riješeno zemljišno-knjižno stanje, a preko kojih prelazi
elektronička komunikacijska mreža, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga
povezana oprema, kako bi se pristupilo novom obračunu godišnje naknade.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za potpis Aneksa 1.
Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama
s Hrvatskim telekomom d.d..
Točka 8.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Članica Gradskog vijeća Katarina Kovač osvrnula se na plan gospodarenja
otpadom na području Grada Đurđevca, te ju je zanimalo:
- Kakva je trenutna situacija s našim reciklažnim dvorištem, odnosno da li je isto
spremno za recikliranje?
- Da li na području Grada Đurđevca ima dovoljan broj postavljenih zelenih
otoka?
- Da li je napravljena analiza uspješnosti vezano uz čipiranje kanti za odvoz
smeća?
- Da li se vide pozitivni pomaci nakon podjele plavih i žutih vreća za otpad?
Ujedno je predložila da se Grad Đurđevac uključi sa edukacijom i motivacijom građana
za razvrstavanje otpada – čak uključiti i mjesne odbore i osnovnu školu.

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako će se zatražiti od tvrtke
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac objavu rezultata akcije odvojenog
sakupljanja papira i plastike nakon podjele žutih i plavih vreća. Ujedno je napomenuo
kako se i u Osnovnoj školi i u Dječjem vrtiću provode edukacije, a čak se i putem medija i
slanjem obavijesti kućanstvima želi potaknuti na pravilno gospodarenje otpadom. Što se
tiče rada i spremnosti reciklažnog dvorišta, istaknuo je kako je reciklažno dvorište u
funkciji. Naglasio je kako je tvrtka Komunalne usluge Đurđevac zatražila izradu projektne
dokumentacije za izgradnju sortirnice – Grad Đurđevac će biti među prvim gradovima
koji će imati sortirnicu za područje od 25.000 stanovnika (stvorit će se do 10-tak radnih
mjesta). Istaknuo je kako trenutno reciklažno dvorište prikuplja samo razvrstani otpad, sa
ciljem da tvrtka Komunalne usluge Đurđevac što više sama razvrstava otpad. Što se tiče
projekta čipiranja kanti, istaknuo je kako se isto ne može koristiti kao stimulativno budući
da se tome još treba dodati vaganje kanti, što predstavlja dodatnu investiciju za tvrtku
Komunalne usluge Đurđevac. Naglasio je kako je prvenstveno prioritet građanima
omogućiti dostupno razvrstavanje i selektivno odlaganje otpada. Napomenuo je kako je
naše odlagalište u sanaciji (dio je Županijske strategije gospodarenja otpadom), te se
osvrnuo na problematiku sanacije odlagališta okolnih općina. Istaknuo je kako su
predstavnici Grada Đurđevca i tvrtke Komunalne usluge Đurđevac isprezentirali projekt
ministru Dobroviću još prije nekoliko mjeseci.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Marijan Ružman
zaključio je 24. sjednicu Gradskog vijeća u 17,35 sati.

Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan
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