ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 27. studenoga 2017. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/18, URBROJ: 2137/03-01-01/0317-1 od 21. studenoga 2017. godine.
Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s
početkom u 16,30 sati.
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. Marijan Ružman,
3. Dajana Milodanović,
4. Ivan Juričić,
5. Ivan Radoš,
6. Katica Blažok,
7. Zoran Jančijev,
8. Maja Hrvatić Padovan,
9. Danijela Jelušić,
10. Gabriela Kralj Bartovčak,
11. Saša Franjić,
12. Damir Lacković,
13. Marko Kolarević,
14. Rajko Gašparić.
Sjednici nije nazočan:
1. Marko Fucak, (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte,
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. Martina Makar, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
7. Martina Repić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
8. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac,
9. Matija Markešić, v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
10. Tomislav Kolarić, direktor tvrtki Komunalije d.o.o. Đurđevac i Komunalije-Plin
d.o.o. Đurđevac,
11. Zdravko Lenardić, direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac,
12. Silvija Lukačin, viši stručni suradnik za projekte i javnu nabavu,
13. Danijela Petrović, viši stručni suradnik za riznicu,
14. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
15. Tea Zobunđija, viši referent za opće i administrativne poslove,
16. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
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17. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
18. Nina Flis, novinarka SRCE TV,
19. Sanjin Bojić, ePodravina.hr,
20. Martina Sabađija Buđak, novinarka Podravskog radija,
21. Silvija Zidar Lepoglavec, novinarska Podravskog radija,
22. Adela Zember, novinarska Glasa Podravine i Prigorja,
23. Željko Picig, novinar Prigorski.hr.
Na zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, 14 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 s novim točkama koje glase:
- „Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac“,
- „Donošenje Zaključka o produljenju roka važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje
poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila na području
Grada Đurđevca“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se:
– „Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac“, doda kao točka 31.
dnevnog reda,
– „Donošenje Zaključka o produljenju roka važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje
poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila na području
Grada Đurđevca“ doda kao točka 32. dnevnog reda.
Dosadašnja točka 31. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 33..
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda stavljen je članovima Gradskog vijeća na
klupe neposredno prije početka sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 14 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i
Projekcija za 2018. i 2019. godinu.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
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 Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Đurđevca u 2017. godini.
6. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
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8. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada
Đurđevca u 2017. godini.
10. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i
2020. godinu.
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu.
12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2018. godini.
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2018. godini.
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u
2018. godini.
15. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Đurđevca u 2018. godini.
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u
2018. godini.
17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2018. godini.
18. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada
Đurđevca za 2018. godinu.
19. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
20. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
21. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni
promet i posredovanje nekretninama.
22. Donošenje Odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i
njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom i priključcima.
23. Donošenje Odluke o obvezi kupnje stanova koji se neće prodati do završetka
izgradnje, odnosno do ishođenja uporabne dozvole za višestambenu zgradu
izgrađenu po Programu društveno poticane stanogradnje.
24. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
plaćama djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac.
27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
plaćama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja
Grada Đurđevca.
28. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednice i članova Vijeća za
prevenciju.
29. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada
Đurđevca.
30. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika Vijeća za mladež
Općinskog suda u Koprivnici.
31. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac.
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32. Donošenje Zaključka o produljenju roka važenja Ugovora o koncesiji za
obavljanje poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila
na području Grada Đurđevca.
33. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
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 razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o usklađenju sa stvarnim
stanjem i očekivanjima do kraja godine. Proračun Grada Đurđevca smanjuje se rebalansom
sa 67.982.110,76 kuna na 66.958.939,99 kuna. Radi se o malim korekcijama, od čega se
najveći udio odnosi na Klaster pčelara (opremanje prostora punionicom meda) – investicija
se prenosi u 2018. godinu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković kojega je zanimalo zašto se stavka Poticanje
poduzetništva i obrtništva smanjuje za 100.000,00 kuna.
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se stavka smanjuje prema
iskorištenosti sredstava, odnosno koliko je prema natječaju iskorišteno planiranih
financijskih sredstava.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na izvršenje Proračuna
Grada Đurđevca od 2005. - 2016. godine, i to na sljedeći način:
- u 2005. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 23.774.000,00 kuna,
- u 2006. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 23.804.000,00 kuna,
- u 2007. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 31.000.000.00 kuna,
- u 2008. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 30.000.000,00 kuna,
- u 2009. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 27.000.000,00 kuna,
- u 2010. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 29.500.000,00 kuna,
- u 2011. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 26.000.000,00 kuna,
- u 2012. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 22.540.000,00 kuna,
- u 2013. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 25.000.000,00 kuna,
- u 2014. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 33.912.000,00 kuna,
- u 2015. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 35.365.000,00 kuna,
- u 2016. g. - izvršenje Proračuna u iznosu 53.939.000,00 kuna,
dok je projekcija za 2017. godinu 66.958.939,99 kuna. Naglasio je kako je iz prethodno
navedenog vidljiv konstantan rast od 2013. godine.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 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 2.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2017. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 3.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. 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 14 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
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2017. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2017. godini.
Točka 5.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Đurđevca u 2017. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 6.
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2017. 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 14 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 7.
Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2017. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2017. godini
Točka 8.
Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Grada Đurđevca u 2017. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada
Đurđevca u 2017. godini.
Točka 9.
Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Grada Đurđevca u 2017. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017.
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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 14 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 10.
Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za
2019. i 2020. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako su o predmetnoj točki razmatrali Odbor za proračun i financije, Odbor za
prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade, Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje i
Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, te su svi
Odbori podržali prijedlog Proračuna.
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je predmetni Proračun proračun
realizacije investicija, budući da Grad Đurđevac ulazi u veliki investicijski ciklus. Očekuje se
trend rasta Proračuna i njegovog izvršenja. Naglasio je kako je Proračun za 2018. godinu
planiran u iznosu od 93.293.672,52 kuna. Planirani prihodi se odnose na:
-

prihode poslovanja
prihode od prodaje nefinancijske
imovine
primitke od financijske imovine
višak iz prethodnih godina

Planirani rashodi se odnose na:
- rashode poslovanja
- rashode za nabavu nefinancijske
imovine
- izdatke za financijsku imovinu i
otplate zajmova
Osvrnuo se na najznačajnije prihode Grada, i to:
- porez na dohodak
- renta
- ostali opći prihodi (porez na promet
nekretnina, porez na korištenje
javnih površina, porez na potrošnju)
- vlastiti prihodi
- prihodi za posebne namjene (u
najvećoj mjeri se odnose na
komunalnu
naknadu,
šumski
doprinos, komunalni doprinos)
- kapitalne pomoći iz državnog i

u iznosu od 87.776.672,52 kuna,
u iznosu od 662.000,00 kuna,
u iznosu od 261.000,00 kuna,
u iznosu od 4.594.000,00 kuna.
u iznosu od 31.935.210,00 kuna,
u iznosu od 58.773.462,52 kuna,
u iznosu od 2.585.000,00 kuna.
u iznosu 14.498.899,37 kuna,
u iznosu 3.480.000,00 kuna,
u iznosu 2.109.500,00 kuna,
u iznosu 210.000,00 kuna,

u iznosu 9.442.161,76 kuna,
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županijskog proračuna – projekti:
- ulaganje u Osnovnu školu Grgura
Karlovčana i Područnu školu za
djecu s teškoćama (energetska
obnova)
- unapređenje uvjeta u osnovno
školstvo u Đurđevcu

- prirodna baština (izgradnja
Posjetiteljskog centra i Hostela
Borik, uređenje Đurđevačkih
peski)

- rekonstrukcija bedema
- izgradnja kružnih tokova na
području grada Đurđevca

- sanacija mostova
- rekonstrukcija
nerazvrstane
ceste Mičetinac-Čepelovac
- sustav odvodnje oborinskih
otpadnih voda područja Ciglena i
Ledine
- razvoj infrastrukture poslovne
zone A-sjever
- nabava komunalne opreme

- izgradnja
sortirnice
i
kompostišta
- uređenja doma u Sirovoj Kataleni

u iznosu 44.853.401,39 kuna,
5.200.000,00 kuna planirano iz kapitalnih
pomoći. Potpisan je ugovor s Ministarstvom
graditeljstva i prostornog uređenja i
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
722.000,00 kuna planirano iz kapitalnih
pomoći. Radi se o projektnoj dokumentaciji
s ciljem rješavanja problema i unapređenja
obrazovnog sustava u Đurđevcu (istovjetno
kao i u Dječjem vrtiću „Maslačak“).
vrijednost projekta 17.000.000,00 kuna.
Polovica projekta se planira realizirati u
2018. godini, a polovica u 2019. godini. Radi
se o projektu gdje je u 2018. godini
planirano 8.660.000,00 kuna, od čega je
planirano 8.141.000,00 kuna od kapitalnih
pomoći.
vrijednost projekta iznosi 2.000.000,00
kuna, od čega je 1.000.000,00 kuna
planirano iz kapitalnih pomoći.
vrijednost projekta iznosi 3.367.205,85
kuna, od čega je 2.647.044,09 kuna
planirano iz kapitalnih pomoći. Radi se o
projektu kojeg su Županijske ceste prijavile
na program Ministarstva unutarnjih
poslova.
vrijednost projekta iznosi 185.043,92 kuna
od čega je 65.043,92 kuna planirano iz
kapitalnih pomoći.
planirano je 7.410.728,19 kuna iz kapitalnih
pomoći.
vrijednost projekta iznosi 4.048.831,25
kuna, od čega je 2.834.181,88 kuna
planirano iz kapitalnih pomoći.
planirano je 5.167.888,17 kuna iz kapitalnih
pomoći. Radi se o projektu opremanja
komunalnom infrastrukturom poslovne
zone (23 ha).
planirano je 2.375.000,00 kuna iz kapitalnih
pomoći. Radi se o projektu kupnje kanti i
selektivnom prikupljanju otpada. Projekt će
se prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
planirana su sredstva u 2018. godini u
iznosu 2.137.545,08 kuna, od čega je
2.072.545,08 kuna planirano iz kapitalnih
pomoći. Projekt je prijavljen na natječaj
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
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- uređenje zgrade Gradske uprave
– energetska obnova
- Klaster pčelara
- sanjkalište u Svetoj Ani

-

-

prihodi od prodaje nefinancijske
imovine – odnosi se na otkup
stanova
prihodi od donacija
višak primitaka od financijske
imovine – odnosi se na projekte koji
nisu ostvareni u 2017. godini:
- ulaganje u Osnovnu školu Grgura
Karlovčana i Područnu školu za
djecu s teškoćama
- izgradnja ceste, parkirališta i
pomoćnog terena na ŠRC-u
- rekonstrukcija
i
uređenje
gradskih ulica, nogostupa i cesta
- izgradnja pristupne ceste Tina
Ujevića-Đure Basaričeka
tekuće pomoći iz državnog i
županijskog proračuna – projekti:
- ZAŽELI – program zapošljavanja
žena (gerontodomaćice)
- MUZE
- izravnanja za decentralizirane
funkcije za JVP i Osnovnu školu
- sufinanciranje ogrjeva
- sufinanciranje za javne radove
- sufinanciranje TIM-a 2 Hitne
pomoći

EU. Namjera je urediti dom u tradicijskom
ruhu kako bi se isti mogao koristiti u
turističke i osobne svrhe.
predviđeno je 330.000,00 kuna iz kapitalnih
pomoći. Radi se o projektnoj dokumentaciji
za zgradu Gradske uprave i za zgradu Doma
kulture.
planirano je 1.000.000,00 kuna iz kapitalnih
pomoći.
planirano je 500.000,00 kuna iz kapitalnih
pomoći. Radi se o projektu vrijednosti
3.500.000,00 kuna, te se očekuje realizacija
projekta kroz dvije-tri godine.
u iznosu 270.000,00 kuna,
u iznosu 50.000,00 kuna,
u iznosu 4.400.000,00 kuna,
2.000.000,00 kuna,
800.000,00 kuna,
1.000.000,00 kuna,
600.000,00 kuna.
u iznosu 7.576.710,00 kuna,
planirano provođenje programa kroz dvije
godine sa iznosom po 1.000.000,00 kuna.
program uključivanja starijih osoba u
umjetničke programe.

odnosi se za područje Grada Đurđevca i
okolnih
općina.
Dogovoreno
je
sufinanciranje s Županijom i Ministarstvom.
Grad Đurđevac će zajedno s okolnim
općinama sufinancirati iznos od 250.000,00
kuna godišnje.

Naglasio je kako su projekcijama za 2019. godinu planirani prihodi poslovanja u iznosu
72.694.611,50 kuna, dok su za 2020. godinu planirani u iznosu 77.544.802,17 kuna. Istaknuo
je kako u Proračunu nisu obuhvaćeni sljedeći projekti (a odvijati će se):
1. Poduzetnički inkubator u iznosu 10.500.000,00 kuna,
2. izgradnja kružnog toka na državnoj cesti D2 (spoj Radničke ceste i Ulice grada
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Vukovara) – radit će Hrvatske ceste,
3. postava rasvjete na državnoj cesti (kod nadvožnjaka) – radit će Hrvatske ceste.
Vrijednost projekata koje će raditi Hrvatske ceste iznosi 15.771.000,00 kuna.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je izrazio želju da se sve planirano i ostvari.
Pohvalio je dosadašnji rad i dosad prikupljena sredstva, te izrazio želju u ostvarenje
planiranih kapitalnih pomoći.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će jedna od tri
predviđene trase za koju će se raditi studija brze spojne ceste Đurđevac-Bjelovar prolaziti
upravo tunelom preko Svete Ane i dolaziti će na dio predviđen za sanjkalište. Program je
uvršten u državni proračun, te će do 2020. godine biti napravljena projektna dokumentacija.
Predviđeno je financiranje iz programa Prometni razvoj za razdoblje 2020.-2027.g.. Ujedno se
osvrnuo i na planirano dovršenje Podravskog Y (ipsilona) do Koprivnice i Virovitice. Naglasio
je kako se radi o projekciji Proračuna bez zaduživanja Grada, te o značajnom porastu poreza
na dohodak (u iznosu 14.000.000,00 kuna). Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave omogućio je našoj Županiji i svim gradovima u Županiji čak
dvostruki porast poreza na dohodak, odnosno poboljšana je likvidnost jedinica lokalne
samouprave.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković pohvalio je tendenciju porasta Proračuna.
Ujedno je izrazio nezadovoljstvo što je unatoč svemu prethodno navedenom za poticanje
poduzetništva i obrtništvu planirano samo 270.000,00 kuna, te je predložio da se razmisli o
povećanju planiranog iznosa.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako članovi Gradskog
vijeća, pa i Odbori Gradskog vijeća mogu gradonačelnika upoznati sa svojim prijedlozima
kako bi se isti mogli razmotriti i eventualno uvrstiti u Proračun. Naglasio je kako je projekt
Tehnološkog parka u vrijednosti 10.000.000,00 kuna ulaganje u poticanje poduzetništva.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović izrazila je zadovoljstvo što je osigurano
sufinanciranje TIM-a 2 Hitne pomoći za Grad Đurđevac. Osvrnula se na porast izvršenja
Proračuna od 2005.-2016. godine. Pohvalila je racionalno upravljanje Gradom koje je vidljivo
u prijedlogu Proračuna, te se pozitivno očitovala oko izrade Proračuna za 2018. godinu bez
naznake zaduživanja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Ministarstvo zdravlja
izrazilo jasan stav da će dati suglasnost Općoj bolnici „Tomislav Bardek“ u Koprivnici da
dobije uređaj magnetske rezonance (ni šira okolica ga nema). Naglasio je kako će naša
Županija jedina biti u cijelosti pokrivena TIM-om 2 Hitne pomoći.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PRORAČUN
Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.
Točka 11.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu, članovi
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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 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 12.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako su o predmetnoj točki razmatrali Odbor za proračun i financije i Odbor za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, te su podržali
prijedlog Programa.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2018. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 13.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako su o predmetnoj točki razmatrali Odbor za proračun i financije i Odbor za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, te su podržali
prijedlog Programa.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2018. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2018. godini.

Točka 14.
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Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2018.
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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 15.
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca
u 2018. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 16.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca
u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako su o predmetnoj točki razmatrali Odbor za proračun i financije i Odbor za
prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade, te su podržali prijedlog Programa.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2018.
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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 17.
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Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2018. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 18.
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Grada Đurđevca za 2018. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada
Đurđevca za 2018. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 19.
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
prijedlog.
Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. 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 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
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korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 20.
Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša,
komunalno i vodno gospodarstvo i podržao prijedlog.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će se predloženim dopunama u I. zonu
za obračun komunalne naknade uvrstiti nekretnine na kojima se obavlja poslovna djelatnost,
a koje se nalaze unutar građevinskog i izdvojenog građevinskog područja naselja.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
Točka 21.
Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni
promet i posredovanje nekretninama
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je članovima Gradskog vijeća
da se objedini rasprava po točkama 21., 22. i 23. dnevnog reda.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnim Odlukama omogućava
realizacija projekta višestambene zgrade u Ulici Radnička cesta prema Programu društveno
poticane stanogradnje, a u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje
nekretninama. Radi se o standardnoj proceduri Agencije, te je potrebno donijeti slijedeće
odluke:
1. Odluku o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni promet i
posredovanje nekretninama,
2. Odluku o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja
komunalnom infrastrukturom i priključcima,
3. Odluke o obvezi kupnje stanova koji se neće prodati do završetka izgradnje, odnosno
do ishođenja uporabne dozvole za višestambenu zgradu izgrađenu po Programu
društveno poticane stanogradnje.
Napomenuo je kako će cijena opremanja zemljišta komunalnom infrstrukturom i
priključcima iznositi 579,96 kn/m2 neto korisne površine. Agencija za pravni promet i
posredovanje nekretninama u sklopu svog programa gradi stan i garažu ili parkirno mjesto –
u našem slučaju radi se o stanu i garaži. Grad Đurđevac ima pravo potraživati od Agencije
sredstva za komunalnu infrastrukturu i priključke (struja, odvodnja, plin) i uređenje okoliša
a oni će to uvrstiti u cijenu stanova. Naglasio je kako će Grad Đurđevac za izgradnju zgrade
Agenciju osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa kako bi se smanjila cijena stanova.
Istaknuo je kako je otvoren natječaj za kupnju stanova kako bi se svi zainteresirani mogli
javiti.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac
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doprinio svim potencijalnim kupcima i to na način da je osigurao besplatno zemljište,
oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa, trošak priključaka je minimalan budući da
će se nalaziti u cijeni m2 zajedno s opremanjem cijele parcele. Predviđene su lokacije za
izgradnju čak tri zgrade sa stanovima. Napomenuo je kako postoji interes za kupnjom
nekretnina na području Grada, te je dobar pokazatelj gospodarske aktivnosti i smjera u
kojem Grad Đurđevac ide.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni promet
i posredovanje nekretninama.
Točka 22.
Donošenje Odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog
opremanja komunalnom infrastrukturom i priključcima
Prijedlog Odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog
opremanja komunalnom infrastrukturom i priključcima, gradonačelnik Hrvoje Janči
obuhvatio je tijekom obrazloženja točke 21. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća
Željko Lacković, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja
komunalnom infrastrukturom i priključcima.
Točka 23.
Donošenje Odluke o obvezi kupnje stanova koji se neće prodati do završetka
izgradnje, odnosno do ishođenja uporabne dozvole za višestambenu zgradu izgrađenu
po Programu društveno poticane stanogradnje
Prijedlog Odluke o obvezi kupnje stanova koji se neće prodati do završetka izgradnje,
odnosno do ishođenja uporabne dozvole za višestambenu zgradu izgrađenu po Programu
društveno poticane stanogradnje, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom
obrazloženja točke 21. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković,
otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o obvezi kupnje stanova koji se neće prodati do završetka izgradnje, odnosno do
ishođenja uporabne dozvole za višestambenu zgradu izgrađenu po Programu
društveno poticane stanogradnje.
Točka 24.
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Donošenje Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom omogućava
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u svrhu poljoprivredne obrade, a do
provođenja njihovoj namjeni, bez naknade i provedbe natječaja trgovačkim društvima u
vlasništvu Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Đurđevca.
Točka 25.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se u predmetnoj Odluci radi o
minimalnim korekcijama koeficijenata. Ne dolazi do povećanja mase plaća budući da će se
dio plaća pojedinih službenika financirati iz projekata EU. Napomenuo je kako je trenutno u
Gradu Đurđevcu 18 zaposlenika, uz postojanje mogućnosti povećanja broja zaposlenika. U
Gradu Đurđevcu se osniva Odsjek za razvojne projekte. Mijenja se struktura zaposlenih tako
da je većina zaposlenih s višom ili visokom stručnom spremom. Napomenuo je kako se
koeficijenti zaposlenika u gradskim ustanovama usklađuju s koeficijentima zaposlenika
Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je dosadašnje
opterećenja izvornih prihoda Grada iznosilo 7,5% od maksimalno dopuštenih 20%. S
obzirom na povećanje izvornih prihoda, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i novom izračunu bruto plaća u 2018. godini, optećenje
izvornih prihoda iznosi 5,5%.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Đurđevca.
Točka 26.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
plaćama djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama
djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac, gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom
obrazloženja točke 25. dnevnog reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković,
otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika
Gradske knjižnice Đurđevac.
Točka 27.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
plaćama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika
Muzeja Grada Đurđevca
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama
i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada Đurđevca,
gradonačelnik Hrvoje Janči obuhvatio je tijekom obrazloženja točke 25. dnevnog reda, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, otvorio raspravu.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel naglasila je kako je od
prodaje ulaznica i suvenira dosada ostvareno 121.000,00 kuna, dok je u 2013. godini
ostvareno svega 13.000,00 kuna.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i drugim
materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika
Muzeja Grada Đurđevca.
Točka 28.
Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednice i članova
Vijeća za prevenciju
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednice i članova Vijeća za
prevenciju, 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 14 glasova „za“, donijelo je
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru predsjednice i članova Vijeća za prevenciju.

Točka 29.
18

Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada Đurđevca
Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 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 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
Točka 30.
Utvrđivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika Vijeća za mladež
Općinskog suda u Koprivnici
Prijedlog kandidata za imenovanje jednog suca porotnika Vijeća za mladež Općinskog
suda u Koprivnici, 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 14 glasova „za“, predložilo je da se RADE
JANKOVIĆ iz Đurđevca, Tina Ujevića 25, predloži za suca porotnika Vijeća za mladež
Općinskog suda u Koprivnici.
Točka 31.
Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
trgovačkog društva Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je zatražen sastanak s osobom
ovlaštenom za zastupanje trgovačkog društva, ali su se isti izjasnili da nisu zainteresirani za
dolazak na sastanak. Prema važećoj Odluci o komunalnom doprinosu na području Grada
Đurđevca postoji mogućnost oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa investitora za
građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima do 75%. Radi zadržavanja pozitivne
atmosfere prema poduzetnicima prijedlog je da se isti oslobode od plaćanja komunalnog
doprinosa u iznosu od 50%.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je intencija Grada
Đurđevca da zadrži nivo komunikacije na pristojnoj razini. Na ovaj način želi se dati poticaj
gospodarstvu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Ivan Juričić koji je izrazio nezadovoljstvo ponašanjem
predstavnika trgovačkog društva.
Član Gradskog vijeća Marijan Ružman istaknuo je kako je ovakav prijedlog Odluke
dobar pokazatelj kako Grad Đurđevac, bez obzira na situaciju, želi poduzeti sve moguće i
potrebne radnje kako bi gospodarstvo u gradu krenulo u još boljem smjeru.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković podržao je prijedlog Odluke o djelomičnom
oslobođenju. Izrazio je nezadovoljstvo zbog neprofesionalnog ponašanja od strane
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predstavnika trgovačkog društva, bez obzira na ulaganja koje isti imaju na području Grada.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da se trgovačko društvo
djelomično oslobodi tek nakon uplate prvih 50%.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako bez uplate neće
moći dobiti potrebne dozvole. Ujedno je naglasio kako će gradske službe voditi brigu o
predmetnoj situaciji.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa trgovačkog društva
Mesne industrije Natura d.o.o. Đurđevac.
Točka 32.
Donošenje Zaključka o produljenju roka važenja Ugovora o koncesiji za
obavljanje poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih
mjesta vozila na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je na internet stranici Grada Đurđevca
www.djurdjevac.hr objavljena javna rasprava u svezi naplate parkiranja u Đurđevcu, i to
naročito u odnosu na teme:
- ostavljanje vozila na najfrekventnijim lokacijama u centru Grada po cijeli dan ili dulje
(ukoliko nema naplate parkiranja)
- mogućnost ostavljanja vozila bez obveze plaćanja parkirne karte u razdoblju od 15
minuta ili duže za obavljanje kraćih poslova,
- parkiranje vozila za stanare stambenih zgrada u centru,
- broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom,
- lokacije na kojima se provodi naplata parkiranja.
Napomenuo je kako su predstavnicima stanara zgrada ispred kojih se obavlja naplata
parkiranja upućeni dopisi da se ukljuće u javnu raspravu. Javilo se svega nekoliko građana
sa komentarima koji su bili uglavnom pozitivni. Napomenuo je kako je dosadašnji
koncesionar predložio izmjenu broja parkirnih mjesta i lokacija na kojima se vrši naplata s
obzirom na dosadašnja iskustva (kod ŠRC-a se ne bi vršila naplata). Istaknuo je kako se
predlaže smanjenje broja parkirnih mjesta i povećanje početne cijene koncesijske naknade,
te smanjenje cijena karata za stanare stambenih zgrada.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je istaknuo kako je samostalno napravio
anketu kako bi ispitao javno mnijenje građana. Najveći broj ispitanika bio je za ukidanje
naplate parkiranja u gradu Đurđevcu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako se naplatom
parkiranja želi uvesti prometni red u centru grada. Istaknuo je kako su stanari stambenih
zgrada izrazili zadovoljstvo zbog smanjenja cijene mjesečne i godišnje karte za njih. Osvrnuo
se na nezainteresiranost građana za javnu raspravu.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na problem parkiranja vozila na
zelenim površinama po gradu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako prometni i komunalni
redar nema nadležnost za kažnjavanje tako nepropisno parkiranih vozila budući da se ne
radi o javnoj površini.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da se u predloženi Zaključak ubaci
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da se rok produljuje najkasnije do 1. ožujka 2018. godine.
Nakon rasprave i s uvrštavanjem prijedloga člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića,
Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o produljenju roka važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova upravljanja,
održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila na području
Grada Đurđevca.
Točka 33.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Članicu Gradskog vijeća Dajanu Milodanović zanimalo je kako napreduje pilot projekt
Grada Đurđevca s uvođenjem usluge e-računa, te kolike uštede se očekuju od uvođenja
predmetne usluge.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Tatjana
Trogrlić je istaknula kako se radi o sustavu slanja računa korisnicima putem elektroničke
pošte, odnosno uplatnice se uz suglasnost korisnika dostavljaju u sandučić e-maila, a ne više
u poštanski sandučić. Pronađen je optimalan način distribucije takvih računa putem našeg
programa. Napravljena je projekcija ušteda za Grad Đurđevac, proračunske korisnike i
komunalne tvrtke, i to:
KORISNIK
GRAD ĐURĐEVAC
KOMUNALIJE d.o.o.
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC – za groblja
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC – za smeće
KOMUNALIJE –PLIN d.o.o.
OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA
DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“

BROJ RAČUNA
/godišnje
19.506 komada
24.008 komada
5.842 komada
6.864 komada
19.940 komada
5.988 komada
2.760 komada

Moguća ušteda za Grad Đurđevac i proračunske korisnike iznosila bi 517.086,00 kuna, što bi
bila godišnja ušteda od 332.233,00 kuna.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić osvrnuo se na dislociranje kontejnera kod
groblja, te pohvalio brzinu s kojom su djelatnici Komunalnih usluga Đurđevac reagirali na
zamolbu građana.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 5. 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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