ZAPISNIK
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 29. lipnja 2016. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-02/12 URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 od
23. lipnja 2016. godine.
Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u
17,00 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je potpredsjednik Vlado Lešćan koji je
izvjestio sve prisutne da su članovi Gradskog vijeća Davor Čižmešinkin, Frane Franičević i Vlado Rep
dostavili pisane ostavke na dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Ujedno je
Socijaldemokratska partija Hrvatske – Gradska organizacija Đurđevac, za zamjenu Frani Franičeviću
odredila Damira Lackovića, neizabranog kandidata s liste, a Hrvatska demokratska zajednica, Gradski
odbor Đurđevac odredila je za zamjenu Vladi Repu, Roberta Bajsara, neizabranog kandidata s liste.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan je zamolio predsjednicu Mandatne komisije
Ljiljanu Manolić da u ime Mandatne komisije podnese izvješće.
Ljiljana Manolić je podnijela sljedeće izvješće:
„Budući da je član Gradskog vijeća Grada Đurđevca Davor Čimešinkin (Kandidacijska lista
grupe birača, nositelj liste Željko Lacković, dipl.iur.) podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća iz
osobnih razloga, Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće da dužnost člana Gradskog vijeća,
sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima, počinje obnašati Marija Markuš, prvi sljedeći
neizabrani kandidat s Kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste Željko Lacković, dipl.iur.
Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je podnošenjem ostavke prestao
mandat članu Gradskog vijeća Davoru Čižmešinkinu i da je umjesto njega dužnost člana Gradskog
vijeća Grada Đurđevca započela obnašati Marija Markuš.
Budući da je član Gradskog vijeća Grada Đurđevca Frane Franičević (Socijaldemokratska
partija Hrvatske - SDP) podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća, Mandatna komisija izvješćuje
Gradsko vijeće da dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim
izborima, počinje obnašati Damir Lacković, neizabrani kandidat s liste Socijaldemokratske partije
Hrvatske – SDP.
Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je podnošenjem ostavke prestao
mandat članu Gradskog vijeća Frani Franičeviću i da je umjesto njega dužnost člana Gradskog vijeća
Grada Đurđevca započeo obnašati Damir Lacković.
Budući da je član Gradskog vijeća Grada Đurđevca Vlado Rep (Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ) podnio ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća iz osobnih razloga, Mandatna
komisija izvješćuje Gradsko vijeće da dužnost člana Gradskog vijeća, sukladno članku 81. stavku 2.
Zakona o lokalnim izborima, počinje obnašati Robert Bajsar, neizabrani kandidat s liste Hrvatske
demokratske zajednice - HDZ.
Mandatna komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je podnošenjem ostavke prestao
mandat članu Gradskog vijeća Vladi Repu i da je umjesto njega dužnost člana Gradskog vijeća Grada
Đurđevca započeo obnašati Robert Bajsar.“
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan pozvao je Mariju Markuš, Damira Lackovića i
Roberta Bajsara da ustanu radi polaganja prisege. Suladno Poslovniku Gradskog vijeća Vlado Lešćan je
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pročitao prisegu:
„Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno radi gospodarskog i
socijalnog probitka Grada Đurđevca i Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana
Gradskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Grada Đurđevca, te da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske.“
Marija Markuš, Damir Lacković i Robert Bajsar su položili prisegu izgovaranjem riječi „prisežem“
i potpisom na tekst prisege.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan konstatirao je nazočnost većine članova
Gradskog vijeća.
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vlado Lešćan,
Maja Hrvatić Padovan,
Hrvoje Janči,
Ljiljana Manolić,
Zoran Jančijev,
Katica Blažok,
Marija Markuš,
Robert Bajsar,
Hrvoje Parag,
Vesna Topolčić,
Damir Lacković.

Sjednici nisu nazočni:
1. Marijan Ružman (opravdao),
2. Dario Golub (opravdao),
3. Nikola Kopričanec,
4. Katarina Kovač (opravdala).

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca,
Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti,
Marko Čamber, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte,
Tea Bobovčan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
Andreja Brozović, „Radio Koprivnica“,
Dinko Borozan, „Podravski list“,
Petra Slavečki, „Radio Kaj“,
Željko Picig, „prigorski.hr“,
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ozren Špiranec, Glas Podravine,
Martina Sabađija Buđak, Podravski Radio,
Natalija Hrženjak, Srce TV,
Hrvoje Kamenetzky, Srce TV,
Đuro Grčić, „Podravski list“,
Vlado Fuček, predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
(nazočan od 17,40 sati),
17. Jasna Horvat Vlahović, članica Školskog odbora Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac (nazočna od 17,40 sati),
18. Damir Mujić, član Školskog odbora Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac (nazočan
od 17,40 sati),
19. Marija Šokec, članica Školskog odbora Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
(nazočna od 17,40 sati).
Na zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik
usvojen jednoglasno.
Predsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan izvijestio je članove Gradskog vijeća da je nakon
slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red dopuni s četiri nove točke
koje glase:
1. Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog
prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne
infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske
Sesvete“ za područje Grada Đurđevca.
2. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu.
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju projekta ljetne škole Robotike i programiranja.
4. Donošenje Odluke o uputi predstavnicima Grada Đurđevca u Školskom odboru Osnovne
škole Grgura Karlovčana u postupku izbora ravnatelja.
Navedeni materijali za dopunu dnevnog reda dostavljeni su članovima Gradskog vijeća
naknadno nakon slanja saziva.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan predložio je da predložene točke postanu točke
10., 11., 12. i 13. dnevnoga reda, a dosadašnja točka 10. postane točka 14.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Grada Đurđevca.
2. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Đurđevca.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku
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gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca.
7. Donošenje Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama.
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2016. godinu za program
zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac.
9. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2016. godini.
10. Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog
prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na
području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Grada
Đurđevca.
11. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu.
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju projekta ljetne škole Robotike i programiranja.
13. Donošenje Odluke o uputi predstavnicima Grada Đurđevca u Školskom odboru Osnovne
škole Grgura Karlovčana u postupku izbora ravnatelja.
14. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Grada Đurđevca

Dodatno pojašnjenje točke 1. dnevnog reda dao je gradonačelnik Željko Lacković. Istaknuo je
da se u Odluci u članku 2. briše alineja 6. koja se odnosi na proširenje površine građevinskog područja
"etno sela" oko Starog grada. Za potrebe etno sela Prostornim planom je predviđen samo jedan dio
prostora („trokuta“), te bi izmjene Prostornog plana zahtijevale dobivanje niza različitih suglasnosti koje
bi usporile cijeli proces donošenja izmjena. Cilj je čim prije donijeti izmjene iz razloga jer postoje potrebe
investitora u Industrijskoj zoni A što je primarni prioritet. Za namjenu etno sela ostati će postojeća
površina koja zasigurno neće biti ograničavajuća.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 1. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Grada Đurđevca

4

Točka 2.
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da su ovom Odlukom obuhvaćena sva prava koja su
do sada građani imali po osnovi socijalnih aktivnosti koje je Grad provodio. Ta prava su sada navedena
i predviđena u jednom dokumentu jer je to tako zatražilo Ministarstvo. Do sada su ta prava bila
regulirana kroz nekoliko odluka i programa, a sada je to obuhvaćeno ovom odlukom. Grad donošenjem
ove odluke ne stječe nove obveze te građani ne stječu neka nova prava.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 2. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca
Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada Peski
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se radi o obvezi koju Grad ispunjava prema
vlasnicima nekretnina u zoni obuhvata odlagališta komunalnog otpada Peski, odnosno radi se o
objektima koji se nalaze na do 500 metara udaljenosti od odlagališta. Oni su imali sukladno zakonu i
pojedinačnim odlukama pravo na naknadu smanjene tržišne vrijednosti nekretnine u visini od 15%
procijenjene vrijednosti nekretnine. Radilo se o ukupno 43 takva korisnika koji su kroz 5 godina u
tromjesečnim anuitetima primali tu naknadu. Prošle godine je donesena odluka da svi koji koriste to
pravo mogu tražiti da im se isplata izvrši jednokratno u preostalom dijelu uz umanjenje glavnice od 20%.
Tu mjeru je koristilo 24 korisnika gdje je Grad uštedio na kamati iznos od 99.905,00 kuna, a na glavnici
79.923,00 kuna. U prošloj godini je po toj osnovi isplaćeno 581.000,00 kuna. Glavnica u 2016. godini,
kao u zadnjoj godini u kojoj se vrši isplata, je 183.000,00 kuna, a kamate 35.000,00 kuna. Prijedlog je u
korist onih koji se nisu u prvom krugu odlučili za jednokratnu isplatu. Sada će se raditi o umanjenju od
10% jer se radi o kraju obročne otplate. Na taj način će se dodatno uštedjeti i smanjiti administrativni
poslovi.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 3. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada Peski
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Točka 4.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Đurđevca
Gradonačelnik Željko Lacković je ukratko obrazložio izmjene. Naveo je da sve poslove koji se
odnose na gospodarenje otpadom su u nadležnosti Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Do sada su se
navodila pojedinačno građevine, a sada je sve zamijenjeno terminom „reciklažno dvorište“. Prilikom
prijave projekta na Fond za zaštitu okoliša Komunalne usluge moraju imati određenu građevinu u svojoj
nadležnosti.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 4. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako se radi o usklađivanju sa situacijama koje se
pojavljuju u svakodnevici.
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po točki 5. dnevnog reda.
Hrvoje Parag se javio za riječ. Istaknuo je drugi odlomak u članku 1. izmjena, koji glasi da „U
slučaju da se nekretnina ne uspije prodati po cijeni utvrđenoj u odluci o raspisivanju natječaja, odlukom
Gradskog vijeća ili gradonačelnika, ovisno o nadležnosti, može se odrediti niža cijena kod ponovljenog
natječaja, sve do prodaje nekretnine.“ Mišljenja je da se tu proširuju ovlasti gradonačelnika.
Pročelnica Ureda gradonačelnika Jadranka Švaco je dodala da je gradonačelnik sukladno
zakonu ovlašten upravljati nekretninama vrijednosti do 0,5 % izvornih prihoda proračuna. Svake godine
je taj iznos drugačiji ovisno o visini izvornih prihoda. Time se ne proširuju ovlasti gradonačelniku.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Đurđevca
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Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca

Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se javlja situacija da se od Grada traži dozvola
prodaje poljoprivrednih proizvoda na javnim površinama. Javljaju se proizvođači koji nisu sa našeg
područja ili se ne bave proizvodnjom a koriste određene blagodati. Oni su zapravo trgovci i predstavljaju
drugu kategoriju za razliku od članka 2. gdje je za proizvođače sa područja grada predviđeno smanjenje
od 50% propisane vrijednosti. Viša cijena će biti za one koji su u fiktivnoj ulozi proizvođača. Kada se
donosila odluka vodilo se računa o proizvođačima s područja grada. Ova Odluka ide u korist OPGovima s područja grada.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 6. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca
Točka 7.
Donošenje Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 7. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo

PRAVILNIK
o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
Točka 8.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2016. godinu za
program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac
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Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 8. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis Ugovora o korištenju
sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2016. godinu za program zaštite kulturnog
dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac
Točka 9.
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2016. godini
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao da će se svi uvjeti pod kojima se može paliti objaviti u
medijima.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 9. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Bez rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, sa 11 glasova „za“ donijelo
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2016. godini
Točka 10.
Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga
investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na
području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za
područje Grada Đurđevca
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo kako grad Đurđevac s općinama Novigrad
Podravski, Virje, Podravske Sesvete i sada s Kloštrom Podravskim predstavlja aglomeraciju čiji je cilj
osiguravanje vodovoda do svake kuće i osiguravanje odvodnje tamo gdje je to moguće. Trenutno je
projekt u fazi izrade studije isplativosti i vrijednost projekta se popela na oko 260.000.000,00 kuna s
obzirom da je u program ušla općina Kloštar Podravski sa svojim naseljima. Bilo je potrebno preispitati
da li je sigurno ući u projekt s obzirom da se ne može očekivati u cijelosti financiranje iz sredstava EU
Fondova (Kohezijskog Fonda) i Hrvatskih voda. Zbog sigurnosti Komunalija i opstojnosti tvrtke koja se
bavi opskrbom i distribucijom vode, a koje bi mogle postati nositelj ovog projekta, potrebno je da se sve
općine i grad Đurđevac obvežu da će u svojim proračunima predvidjeti onaj dio koji na njih otpada
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sukladno veličini projekta koji se na njihovom području izvodi. Za Grad Đurđevac radi se o iznosu od
57.831.000,00 kuna i obveza je Grada da osigura, u periodu realizacije 2017. – 2023. godine,
5.783.000,00 kuna, odnosno 10%. S obzirom da je riječ o investiciji koja će iznositi oko 260.000.000,00
kuna iznos financiranja iz EU Fonda će biti određen ciljevima koji se postižu, odnosno uvjetima kojima
se zadovolji, a koji su propisani natječajem. Također je dodao da će financiranje iznositi 70%, a
preostalih 30% u 90% će biti pokriveno iz Hrvatskih voda. Preostali dio, odnosno 3% ukupne investicije,
prekrili bi lokalni proračuni uz dosadašnju praksu Županije da sudjeluje s 50% sredstava. Sredstva koja
će Grad predvidjeti u proračunu će biti veća nego što je to realno za očekivati, ali se Grad mora
osigurati zbog učestale promjene pravila. Ovakav projekt će značajno utjecati na gospodarsku aktivnost
na našem području. U slučaju da se ne postignu ciljevi propisani projektom, tada bi se potencijalno
ugrozilo poslovanje Komunalija što bi dovelo do značajnog poskupljenja vode na cijelom području grada
Đurđevca i okolnih općina. Predviđeni veći iznos u proračunu predstavljat će osiguranje da do
poskupljenja vode neće doći.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 10. dnevnog reda nitko
od članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je bez rasprave jednoglasno sa 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga
investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na
području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za
područje Grada Đurđevca

Točka 11.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu

Gradonačelnik Željko Lacković je naglasio kako je razlog ove kupnje stjecanje preduvjeta da se
za Udrugu Mali princ, koja se brine za osobe s intelektualnim poteškoćama i njihovim obiteljima, osigura
adekvatan prostor. Ta nekretnina je izabrana zbog prisutnosti, blizine i neposrednog graničenja sa
Područnom školom za djecu s poteškoćama u razvoju. Zajednički će se moći koristiti kuhinja i niz drugih
pomagala. Sadašnji prostor gdje je Udruga smještena ima dva nedostatka. Gradonačelnik je istaknuo
da je nedostatak potreba ulaganja u održavanje, loše krovište i prostor nije dugoročno adekvatan.
Dodao je da su obavljeni razgovori, napravljena je procjena i razgovarano je sa vlasnicima koji su
pristali prodati nekretninu. Naglasio je kako Udruga Mali princ svakako zaslužuje dobiti ovakvu priliku te
je dodao kako će Grad napraviti glavni projekt sukladno njihovim potrebama i sukladno primjeru iz Sv.
Ivana Zeline.
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 11. dnevnog reda.
Hrvoje Parag je pozdravio inicijativu prema Udruzi Mali princ, te je istaknuo kako se nedavno
govorilo o izgradnji prostora za sve udruge na takozvanom „Fišerovom“ zemljištu. Kasnije je bilo
9

predviđeno igralište, a ono što sada postoji nije bilo uvjetovano rušenjem navedene zgrade. Istaknuo je
kako će Grad prije ili kasnije morati sanirati sadašnju zgradu u kojoj se nalazi Udruga Mali princ, te je
dodao kako bi bolje bilo da se napravi zgrada na „Fišerovom“. Također je dodao da navedeni iznos od
32.160,00 eura se može uložiti u obnovu postojeće lokacije.
Gradonačelnik Željko Lacković je dodao kako se sadašnja zgrada neće obnavljati nego će se
srušiti jer se ne može razviti zgrada zbog građevinskog pravca koji je predviđen u Ulici Antuna Radića.
Ona zadire u mogućnosti razvijanja te parcele jer se nalazi u sredini. Objekt u Ulici kralja Tomislava će
se također srušiti te će se projekt kanditirati prema nekom EU Fondu i potencijalno prema
prekograničnoj suradnji. Gradonačelnik je potvrdio da je bila planirana izgradnja prostora za sve udruge,
ali to nije prihvaćeno od strane projektanata i kao dio Tehnološkog parka s obzirom da se očekuje
raspisivanje natječaja za tehnološke parkove, odnosno poduzetničku infrastrukturu. Pred završetkom je
glavni projekt izgradnje zgrade na „Fišerovom“ koja će služiti isključivo kao poduzetnički centar.
Damir Lacković upitao je zašto se saniranje te zgrade nije stavilo na teret postojećim vlasnicima.
Gradonačelnik je odgovorio da se ne može odrediti i uvjetovati izgled zgrade privatnim vlasnicima.
Grad ima predviđenu mjeru sufinanciranja uređenja objekata u centru grada. Vlasnik je dužan jedino
ukloniti nekretninu u kojoj nitko ne živi 5 godina, a koja predstavlja opasnost za život i zdravlje građana i
susjedne objekte. U ovom slučaju je također izdano rješenje o uklanjanju građevine. Također je dodao
da se građevina može srušiti sukladno odluci komunalnog redara i to putem angažiranog izvođača.
Istaknuo je kako u centru grada postoji nekoliko objekata gdje postoji interes grada za njihovo saniranje
i poboljšanje vizualnog izgleda i gdje su poslani vlasnicima dopisi da je grad spreman sufinancirati
obnovu pročelja i stavljanje crijepa. Te nekretnine su u redovnom korištenju i nisu zapuštene. Istaknuo
je kako je smisao ove odluke da djeca dobe adekvatan prostor i da se ta djeca zbrinu. Udruga Mali princ
je, prema njegovom mišljenju, najangažiranija udruga u županiji.
Hrvoje Parag je dodao da ga smeta što se nekretnine kupuju a kasnije se ništa na njima ne gradi.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je, sa 8 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ (Hrvoje Parag, Robert
Bajsar i Damir Lacković) donijelo

ODLUKU
o kupnji nekretnine u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu

Točka 12.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju projekta ljetne škole Robotike i programiranja
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da se radi o inicijativi profesora Tomislava Ostojića i
njegove udruge, a koju su podržale dvije tvrtke koje prednjače na području grada u tehnološki
naprednim segmentima industrije. Radi se o Avalonu i Rasco-u. Dali su financijsku podršku u
provođenju ovog projekta koji je usmjeren prem ljudima koji se žele baviti informatikom i koji žele biti dio
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zajednice koja se iz dana u dan mijenja i napreduje. Udio Grada u ovom projektu iznosi 40.000,00 kuna.
Sa stavke proračuna Zajednica tehničke kulture će se osigurati ova sredstva.
Nakon što je potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 12. dnevnog reda nitko od
članova Gradskog vijeća se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće je nakon rasprave jednoglasno sa 11 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju projekta ljetne škole Robotike i programiranja
Točka 13.
Donošenje Odluke o uputi predstavnicima Grada Đurđevca u Školskom odboru Osnovne škole
Grgura Karlovčana u postupku izbora ravnatelja
Potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Leščan napomenuo je da je o navedenoj točki dnevnog
reda raspravljao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj Gradskog vijeća koji je utvrdio prijedlog Odluke.
Gradonačelnik Željko Lacković dao je dodatno pojašnjenje ove točke dnevnog reda. Istaknuo je
kako se trenutno provodi postupak izbora ravnatelja u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana gdje Grad ima
osnivačka prava. Osnivača u Školskom odboru zastupaju tri člana, Damir Mujić, Jasna Horvat Vlahović i
Marija Šokec. Dodao je da svi članovi u Školskom odboru glasuju sukladno uputama koje dobiju od onih
koje oni zapravo predstavljaju, odnosno od Grada. Naglasio je da je trenutno u postupku samo jedan
kandidat o kojem je raspravljano na sjednici Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj i koji je utvrdio
prijedlog Odluke. Odluka Gradskog vijeća će biti obvezujuća za predstavnike Školskog odbora. Istaknuo
je kako je prijedlog da predstavnici Grada u Školskom odboru glasuju protiv kandidata Nikole Vukovića.
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio raspravu po točki 13. dnevnog reda.
Hrvoje Parag se javio za riječ. Upitao je zašto je takav prijedlog Odluke.
Na pitanje je odgovorio predsjednik Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj Hrvoje Janči.
Istaknuo je kako se na sjednici Odbora raspravilo o uvjetima i drugim pitanjima vezanima uz sam
natječaj. Odbor je zaključio da nisu ispunjeni minimalni uvjeti demokratskog postupka izbora te je
istaknuo kako je odluka Odbora bila jednoglasna.
Vesna Topolčić je iznijela svoje mišljenje. Mišljenja je da u gradu postoji dovoljno kvalitetnih i
sposobnih ljudi koji bi bili dobri na mjestu ravnatelja škole.
Gradonačelnik Željko Lacković zaključio je da nisu zadovoljeni minimalni uvjeti demokratskog
postupka izbora što znači da se žele provesti izbori na način da, unatoč postojanju jednog kandidata, svi
sudionici u tajnom glasovanju ne bi imali mogućnost iskazivanja protivljenja izbora takvom kandidatu.
Mišljenja je bi trebala postojati mogućnost glasovanja „za“ i „protiv“ što bi zadovoljilo uvjete
demokratskog postupka izbora. Dodao je da se možemo pozivati na dobru praksu što znači da većina
škola omogućava da se u slučaju jednog kandidata može iskazivati volja u obliku „za“ ili „protiv“.
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Mišljenja je da se zapravo i ne radi o izborima ukoliko se ne ponudi mogućnost glasovanja „za“ i „protiv“.
Praktički bi bio dovoljan jedan učitelj, jedan zaposlenik i jedan roditelj da dođe do obvezujućeg
postupanja za njihove predstavnike u Školskom odboru što nije u skladu sa demokratskim postupkom
izbora.
Hrvoje Parag je upitao zašto drugi prijavljeni kandidat nije imao ovjerene kopije.
Gradonačelnik Željko Lacković je istaknuo da je kandidatkinja, Kristina Benko Markovica,
jednostavno pogriješila i da se radi o njenom propustu. Također je dodao da Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi i Statut Osnovne škole Grgura Karlovčana nigdje ne navodi da je
potrebno dostaviti dokumente u izvorniku ili u ovjerenom prijepisu. Radi se o volji i praksi koju su uvele
škole prilikom samog raspisivanja natječaja. To su prihvatili predstavnici u Školskom odboru, te se Grad
tome ne protivi. Odluka da kandidatkinja nije dalje u postupku, nije za Grad sporna. Gradonačelnik je
dodao da Nikola Vuković ne uživa njegovo povjerenje jer je mišljenja da je on odgovoran za opstrukciju
suradnje Osnovne škole Grgura Karlovčana i Grada. Ne radi se o opstrukciji na direktnoj i osobnoj
komunikaciji, već o opstrukciji na nizu projekata i o opstrukciji rada Školskog odbora u kojem pedagog
nema nadležnosti. Naglasio je kako u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana postoji dvostruki sustav
upravljanja. Od trenutka preuzimanja upravljanja školom Grad je poduzeo značajne promjene, uveo se
e-dnevnik, pametne ploče, sanirani su sanitarni čvorovi, napravljen je projekt dogradnje škole i projekt
energetske obnove. Predstavnici Grada u Školskom odboru su pokretali inicijative za stručno
osposobljavanje i unaprjeđivanje učitelja za mentorstva, te uvođenje dnevnog boravka u školi. Sve te
aktivnosti i inicijative su bile zaustavljene neprimjerenim odnosom Osnovne škole Grgura Karlovčana
prema Gradu, a iza kojeg stoje osobe koje vode paralelni sustav upravljanja u školi.
Damir Lacković upitao je predsjednika Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj da li Odbor smatra
da je Nikola Vuković kvalificiran za taj posao.
Hrvoje Janči je odgovorio da je sve rečeno na sjednici Odbora čiji je prijedlog Odluke dostavljen
svim vijećnicima na klupe. Također je dodao da će on svoj stav zauzeti na tajnom glasovanju u školi.
Nakon rasprave Gradsko vijeće je, sa 8 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ (Hrvoje Parag, Robert
Bajsar i Damir Lacković) donijelo
ODLUKU
o uputi predstavnicima Grada Đurđevca u Školskom odboru Osnovne škole Grgura Karlovčana
u postupku izbora ravnatelja
Točka 14.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Potpredsjednik Gradskog vijeća otvorio je raspravu po točki 14. dnevnoga reda.
Damir Lacković je istaknuo kako SDP podržao Udrugu Mali princ kada su dobili nagradu. Njima
nije sporna kupnja i gradnja za Udrugu Mali princ već ih je zanimalo obrazloženje stanja nekretnine prije
donošenja ove odluke, odnosno zašto se nije išlo u njenu sanaciju.
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Katica Blažok je dodala da nije bilo moguće sanirati tu nekretninu.
Damir Lacković je dodao da se trebalo natjerati vlasnike da saniraju tu nekretninu.
Hrvoje Parag je upitao da li je do sada u kojoj gradskoj tvrtki ili ustanovi proveden natječaj a da
je bio samo jedan kandidat.
Gradonačelnik Željko Lacković je odgovorio da je procedura izbora ravnatelja bilo koje školske
ustanove propisana i nije problem da li se radi o jednom ili dva kandidata. Grad nema ništa protiv i da se
radi o samo jednom kandidatu, ali on mora biti u postupku koji zadovoljava minimum demokratskog
postupka izbora. U javnoj upravi svatko se ima pravo javiti na svako radno mjesto i u zakonitom
postupku biti biran. Isto vrijedi i za gradske ustanove i tvrtke jer se radi o javnim postupcima.
Budući da više nije bilo pitanja, potpredsjednik Gradskog vijeća Vlado Lešćan zaključio je 18.
sjednicu Gradskog vijeća u 18,25 sati.

Zapisnik sastavila
Tea Bobovčan

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Lešćan
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