ZAPISNIK
s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 27. prosinca 2017. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/21, URBROJ: 2137/03-01-01/0317-1 od 21. prosinca 2017. 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 predsjednik Željko Lacković i
konstatirao nazočnost svih 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 Fucak,
14. Marko Kolarević,
15. Rajko Gašparić.
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
4. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte,
5. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
6. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
7. Martina Makar, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
8. Martina Repić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
9. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac,
10. Matija Markešić, v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
11. Tomislav Kolarić, direktor tvrtki Komunalije d.o.o. Đurđevac i Komunalije-Plin
d.o.o. Đurđevac,
12. Zdravko Lenardić, direktor tvrtke Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac,
13. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
14. Tea Zobunđija, viši referent za opće i administrativne poslove,
15. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
16. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
17. Nina Flis, novinarka SRCE TV,
18. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV,
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19. Sanjin Bojić, ePodravina.hr,
20. Silvija Zidar Lepoglavec, novinarska Podravskog radija,
21. Željko Picig, novinar Prigorski.hr,
22. Sanja Kos-Bojanić, novinarka HRT-a,
23. Andrijana Gregur, novinarka HRT-a.
Na zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, 15 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 izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim
parkiralištima na području Grada Đurđevca“,
- „Donošenje Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski““,
- „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari grad
d.o.o. za potpis Sporazuma sa Zajednicom ponuditelja: Forel projekt d.o.o., Studio 3LHD
d.o.o. i H5 d.o.o. u svezi vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom Športskorekreacijskog centra – zgrade stadiona u Đurđevcu“,
- „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Đurđevac“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se:
– „Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim
parkiralištima na području Grada Đurđevca“, doda kao točka 5. dnevnog reda,
– „Donošenje Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“ doda kao točka 6.
dnevnog reda,
– „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari grad
d.o.o. za potpis Sporazuma sa Zajednicom ponuditelja: Forel projekt d.o.o., Studio 3LHD
d.o.o. i H5 d.o.o. u svezi vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom Športskorekreacijskog centra – zgrade stadiona u Đurđevcu“, doda kao točka 7. dnevnog reda,
– „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Đurđevac“, doda kao
točka 8. dnevnog reda.
Dosadašnja točka 5. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 9..
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda stavljen je članovima Gradskog vijeća na
klupe neposredno prije početka sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 15 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje 2017.2022. godine.
2. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju komunalnog doprinosa
Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Markovica Tomislav iz Đurđevca.

2

3. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora – dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Grada Đurđevca.
4. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim
građanima prigodom Božićnih blagdana.
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim
parkiralištima na području Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari
grad d.o.o. za potpis Sporazuma sa Zajednicom ponuditelja: Forel projekt d.o.o.,
Studio 3LHD d.o.o. i H5 d.o.o. u svezi vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom
Športsko-rekreacijskog centra – zgrade stadiona u Đurđevcu.
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole
Grgura Karlovčana Đurđevac na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Đurđevac.
9. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca
za razdoblje 2017.-2022. godine
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.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako predstavničko tijelo, u ovom slučaju
Gradsko vijeće, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, donosi Plan
gospodarenja otpadom na razdoblje od šest godina, nakon provedenog javnog uvida te
pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Napomenuo je kako je Plan bio
objavljen na internetskoj stranici Grada Đurđevca. Donošenje Plana je preduvjet da bi Grad
Đurđevac mogao aplicirati planirane projekte na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost (za nabavu potrebne opreme te uređenje reciklažnog dvorišta i
kompostišta).
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o usklađivanju
sa zakonskim odredbama. Grad Đurđevac trenutno ne odvaja zadovoljavajući udio otpada –
svega 10% od sakupljenog otpada. Cilj Grada Đurđevca je da se što više otpada odvaja
(barem 50%). Osvrnuo se na projekt kompostišta, budući da 30% otpada spada u biootpad.
Napomenuo je kako je potrebno donijeti Plan gospodarenja otpadom još ove godine, budući
da se početkom 2018. godine očekuju natječaji vezani uz gospodarenje otpadom. Naglasio je
kako je intencija Grada da svi građani budu ekološki osviješteni za što je potrebno dosta
edukacije, te da Grad Đurđevac bude primjer grada koji na zadovoljavajući način odvaja
otpad.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
PLAN
gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje 2017.-2022. godine.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju komunalnog doprinosa Obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva Markovica Tomislav iz Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se sukladno Odluci o komunalnom
doprinosu, investitori oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene
proizvodnim djelatnostima do maksimalno 75% izvan poslovnih zona. Predmetnom Odlukom
se predlaže oslobađanje u iznosu od 75% za izgradnju građevine gospodarske namjene
pretežno poljoprivredne djelatnosti.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo da li Grad Đurđevac namjerava
subvencionirati mlade obitelji koje grade svoju prvu nekretninu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se podnese prijedlog za
takvo subvencioniranje kako bi se isti mogao i razmotriti.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je da li je podnositelj zahtjeva kao
prilog dostavio projektnu dokumentaciju.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o poljoprivrednoj proizvodnji i
djelatnosti – gradnja spremišta poljoprivrednih strojeva (suvremena hala) i kako se
cjelokupna dokumentacija zajedno sa skicom spremišta nalazi u predmetu, te da je mogu
pogledati.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo
ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju komunalnog doprinosa Obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva Markovica Tomislav iz Đurđevca.
Točka 3.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora – dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Grada Đurđevca
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.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o redovnoj
godišnjoj koncesiji, gdje se odabire najpovoljniji ponuditelj. Napomenuo je kako je u Odluci
o izboru sve detaljno navedeno.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora – dezinsekcija
i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Grada Đurđevca.
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Točka 4.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim
građanima prigodom Božićnih blagdana
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac vodi brigu o socijalno
potrebitim građanima. Prije blagdana su podijeljeni pokloni u naravi osobama koje borave
u domovima za starije osobe, udomiteljskim obiteljima te svim ostalim građanima kojima je
takva pomoć bila potrebna, a javili su se u Gradsku upravu. Predmetna Odluka obuhvaća
osobe starije od 65 godina, i to na način da će se onima koji nemaju nikakva primanja
isplatiti pomoć u iznosu od 200,00 kuna, a umirovljenicima s mirovinom do 1.000,00 kuna
mjesečno 150,00 kuna. Planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna. Djelatnici Grada,
gradskih ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada su također socijalno osviješteni, te su
prikupljena sredstva koja će se usmjeriti prema socijalno potrebitim građanima.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je pohvalio hvalevrijednu akciju Grada.
Ujedno je predložio da i svi članovi Gradskog vijeća doniraju financijska sredstva za
socijalno potrebite građane, na što su svi pristali i donirali sredstva.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković je istaknuo kako članovi Gradskog
vijeća cijele godine pokazuju svojim volonterskim angažmanom da su spremni pomoći
zajednici.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
O DL U K U
o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim
građanima prigodom Božićnih blagdana.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim
parkiralištima na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom smanjuje broj
parkirnih mjesta u naplati, na način da se izostavljaju parkirališta kod Športskorekreacijskog centra. Ujedno se vrše manje korekcije vezano uz izostavljanje naplate na
parkiralištima oko Trga svetog Jurja za vrijeme održavanja „Legende o Picokima“, te se
povećava vrijeme u kojem se ne treba istaknuti parkirališna karta sa 10 na 30 minuta (na
parkiralištu kod Zagrebačke banke i Osnovne škole radi dovoza djece u školu, te na
parkiralištu kod Doma zdravlja). Napomenuo je kako bi smanjenjem broja parkirališnih
mjesta došlo do povećanja koncesijske naknade po pojedinom parkirnom mjestu. Odlukom
se određuje minimalna cijena koncesije.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je pohvalio smanjenje broja parkirališnih
mjesta i izmjenu sadržaja Odluke.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se uvijek može
napraviti kompromis za dobrobit Grada i građana. Na ovaj način želi se održati prometna
kultura u centru grada Đurđevca.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na
području Grada Đurđevca.
Točka 6.
Donošenje Odluke o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o isplatama naknada za
umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina za dvoje vlasnika u zoni utjecaja odlagališta
komunalnog otpada „Peski“ koji do sada nisu bili obuhvaćeni. Izvršena je procjena
vrijednosti te se predlaže isplata naknade kako je to u Odluci navedeno. Ukupno je dosada
po tom pitanju isplaćeno 1.900.000,00 kuna.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je 45 nekretnina
ispunjavalo zakonske uvjete za isplatu naknade.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o davanju odobrenja za jednokratnu isplatu naknade vlasnicima nekretnina u zoni
utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari grad
d.o.o. za potpis Sporazuma sa Zajednicom ponuditelja: Forel projekt d.o.o.,
Studio 3LHD d.o.o. i H5 d.o.o. u svezi vršenja stručnog nadzora nad
izgradnjom Športsko-rekreacijskog centra – zgrade stadiona u Đurđevcu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom Odlukom daje
suglasnost u cilju rješavanja nastale situacije u vezi vršenja usluge stručnog nadzora nad
izgradnjom Športsko-rekreacijskog centra – zgrade stadiona u Đurđevcu, budući da je došlo
do produljenja rokova za izvođenje radova. Stručni nadzor dolazi na koordinacije u
Đurđevac i daje upute izvođaču u cilju rješavanja nastale problematike na gradilištu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako radovi kasne. Izvođač
za sve radove mora tražiti upute, smjernice i odobrenje nadzora i projektanata, koji svoj
posao nadzora obavljaju detaljno.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojeg je zanimao rok završetka radova, te da li Grad
namjerava izvođaču radova obračunati penale.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se predviđa završetak
radova do kraja mjeseca veljače 2018. godine. Vezano uz obračunavanje penala, istaknuo je
kako će se tek na tehničkom pregledu vidjeti i proanalizirati situacija.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić podržao je produljenje roka u cilju izgradnje
ispravnog i funkcionalnog objekta.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari grad d.o.o. za potpis
Sporazuma sa Zajednicom ponuditelja: Forel projekt d.o.o., Studio 3LHD d.o.o. i
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H5 d.o.o. u svezi vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom Športsko-rekreacijskog
centra – zgrade stadiona u Đurđevcu.
Točka 8.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Đurđevac
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je u cilju prijave zgrade Gradske uprave
na javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora potrebno uskladiti zemljišnoknjižno stanje sa stvarnim stanjem. Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac upisana je
u zemljišnim knjigama kao vlasnik čestica na kojima se dijelom nalazi zgrada Gradske
uprave. Gradsko vijeće u ime osnivača predmetnom Odlukom daje suglasnost Školskom
odboru Osnovne škole za donošenje Odluke o darovanju nekretnina Gradu Đurđevcu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Školskom odboru Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Đurđevac.
Točka 9.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Marka Kolarevića zanimalo je kada se očekuje povratak
polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ u novoopremljene prostorije Dječjeg vrtića „Maslačak“.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se opremanje i uređenje Dječjeg vrtića
„Maslačak“ produljilo radi izvođenja dodatnih radova koji su otkriveni prilikom izvođenja
redovnih planiranih radova – ukupna investicija iznosi preko 3.000.000,00 kuna, a planirano
je 2.200.000,00 kuna. Naručen je novi namještaj za prostorije. Očekuje se povratak polaznika
Dječjeg vrtića „Maslačak“ u novoopremljene prostorije Dječjeg vrtića „Maslačak“ do 15.
siječnja 2018. godine.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 6. sjednicu Gradskog vijeća u 17,50 sati.

Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.

7

