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Z A P I S N I K  
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 27. veljače 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/08, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
18-1 od 22. veljače 2018. godine.  
 Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s 
početkom u 16,00 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. Rajko Gašparić, 
15. Marko Kolarević. 
 

 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. Danijela Petrović, direktorica trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac, 
7. Silvija Lukačin, voditeljica Odsjeka za razvojne projekte, 
8. Tea Zobunđija, viši  stručni suradnik za odnose s javnošću, 
9. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca, 
10. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
11. Andreja Brozović, novinarka RKC-a, 
12. Sanjin Bojić, ePodravina.hr, 
13. Silvija Zidar Lepoglavec, novinarska Podravskog radija, 
14. Željko Picig, novinar Prigorski.hr, 
15. Mirko Lukavski, Glas Podravine i Prigorja. 
 

 Na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 15 glasova „za“. 

 



 2 

 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 Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari grad 
d.o.o. za potpis I. Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji stadiona na 
Športsko-rekreativnom centru Đurđevac“, 

- „Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu“, 

-  „Donošenje Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom 
inkubatoru Đurđevac“. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se: 

– „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari grad 
d.o.o. za potpis I. Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji stadiona na 
Športsko-rekreativnom centru Đurđevac“, doda kao točka 6. dnevnog reda,  

– „Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu“, doda kao točka 7. dnevnog reda, 

– „Donošenje Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom 
inkubatoru Đurđevac“, doda kao točka 8. dnevnog reda.  

Dosadašnja točka 6. 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 

 
  

D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 
razdoblje 2018.- 2020. 

2. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s 
općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, 
Podravske Sesvete i Virje. 

3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke  o koeficijentima za obračun plaće službenika  
i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca. 

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Staturnu odluku o dopunama 
Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Stari 
grad d.o.o. za potpis I. Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji stadiona 
na Športsko-rekreativnom centru Đurđevac. 

7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu. 

8. Donošenje Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom 
inkubatoru Đurđevac. 

9. Pitanja članova Gradskog vijeća.  
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Točka 1. 
 

Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca  
za razdoblje 2018.- 2020. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj i 
podržao predloženi prijedlog Programa. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac svake godine donosi 
Program kojim definira potpore male vrijednosti koje će u tekućoj godini dodjeljivati 
poljoprivrednim proizvođačima koji imaju sjedište i/ili proizvodnju na području Grada 
Đurđevca. Ove godine predlaže se donošenje trogodišnjeg programa i to za razdoblje od 
2018. do 2020. godine, koji obuhvaća 16 mjera. Napomenuo je kako su ciljevi Programa 
opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija 
poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, te 
poticanje gospodarstva na cjelokupnom području grada. Osvrnuo se ukratko na mjere 
navedene u Programu:  

 poboljšane su stare mjere, i to: 
- Potpora male vrijednosti za troškove specijalističkih seminara, 
- Potpora male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, 
- Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u, 
- Potpora male vrijednosti za proizvodnju u plastenicima i/ili staklenicima, 
- Potpora male vrijednosti za podizanje višegodišnjih nasada, 
- Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda, 
- Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača, 
- Potpora male vrijednosti za za proizvodnju ljekovitog bilja, 
- Potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje autohtonih pasmina domaćih 

životinja. 
 

 dodane su nove mjere (stavljene u  Program radi upita građana), i to:  
- Potpora male vrijednosti za promociju regionalne oznake kakvoće 

poljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Kvaliteta Podravine“ – promotivni 
materijali i sudjelovanje na sajmovima – proizvodi iz našeg kraja (primjer, 
Advent u Zagrebu – OPG-ovi su prodavali svoje proizvode), 

- Potpora male vrijednosti za projekte u pčelarstvu, 
- Potpora male vrijednosti za proširenje turističke ponude na OPG-u, 
- Potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda 

– želi se potaknuti građane na eko proizvodnju, 
- Potpore male vrijednosti za proizvođače vina – registracija proizvođača vina 

i analize vina. Predmetnom mjerom se želi sufinancirati u 100% iznosu 
novoregistrirane vinare, a u 50% iznosu postojeće vinare, 

- Potpore male vrijednosti za osnivanje i proširenje matičnog stada, 
- Potpora male vrijednosti za rad proizvođačkih organizacija - Klaster pčelara 

se priprema za prijavu na natječaj.  
 

 izbačena je samo jedna mjera, i to: Potpora male vrijednosti za konzultantske usluge 
savjetovanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavu na natječaje EU.  

 
Naglasio je kako za provedbu navedenih mjera u 2018. godini osigurano 200.000,00 kuna. 

 



 4 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako je u odnosu na 
prošlogodišnji program za Mjeru 8: Potpora male vrijednosti za podizanje višegodišnjih 
nasada došlo do povećanja cijene - sada se subvencionira iznosom od 10,00kn/sadnica za 
podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka, te s 5kn/lozni cijep za podizanje novih 
višegodišnjih nasada vinograda i potsadnju. Istaknuo je kako Klaster vinara nije do kraja 
zaživio, te da će se, radi dobivanja svojstva proizvođačke organizacije, morati proširiti na 
područje cijele Županije i uključiti sve proizvođače vina.  
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 
 

P R O G R A M  
potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca  

za razdoblje 2018.- 2020.. 
 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara  
s općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve,  

Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje 
 

  Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Zakonom o poljoprivrednom 
zemljištu propisana obveza jedinica lokalne samouprave da putem poljoprivrednog redara 
nadziru provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina. Budući da je predmetnim člankom predviđena mogućnost da 
jedinice lokalne samouprave obavljanje predmetnih poslova mogu organizirati zajednički, 
predložena je suradnja susjednim općinama na način da Grad Đurđevac zaposli 
poljoprivrednog redara, a da sve zainteresirane općine sufinanciraju troškove njegovog rada 
u jednakim iznosima. Od okolnih općina dobiveno je pozitivno očitovanje pa se i predlaže 
donošenje predmetne Odluke. Napomenuo je kako i Općinska vijeća susjednih općina moraju 
donijeti odluku o zajedničkom obavljanju poslova. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo da li će se zaposliti novi službenik 
u Gradu Đurđevcu kao poljoprivredni redar, budući da je komunalni redar prenatrpan 
svojim obavezama na području Grada Đurđevca.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako poljoprivredni redar, 
sukladno zakonskim odredbama, mora imati najmanje srednju stručnu spremu (SSS) 
poljoprivredne struke. Poljoprivredni redar će se zaposliti putem Javnog natječaja, te će 
provoditi odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 
području svih potpisnica Sporazuma, kako bi se sprječio nastanak bolesti na poljoprivrednim 
kulturama. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 

 
O D L U K U  

o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s općinama Ferdinandovac, 
Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje. 
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Točka 3. 
 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke  o koeficijentima za obračun plaće službenika  i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je potrebno dopuniti dosadašnju 
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Grada Đurđevca s radnim mjestom poljoprivednog redara, te odrediti koeficijent za obračun 
plaće (kako bi se mogao objaviti javni natječaj za zapošljavanje poljoprivrednog redara). 
Radno mjesto sistematizirano je s višom stručnom spremom poljoprivrednog smjera za koje 
se predlaže koeficijent 2,30 (kao i komunalni redar). 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 

 
O D L U K U  

o dopuni Odluke  o koeficijentima za obračun plaće službenika  i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predlaže dopuna Odluke na način da 
se omogući kupcima zemljišta u poduzetničkim zonama da izvrše zamjenu zemljišta 
kupljenog od Grada sa susjednim zemljištima u vlasništvu fizičkih osoba radi formiranja 
jedinstvene parcele potrebne za odvijanje tehnološkog procesa. Na taj način bi se 
poduzetnicima olakšalo formiranje parcela, a preduvjet za navedeno je lokacijska dozvola 
kojom se definiraju uvjeti buduće parcele, kao i planirani zahvat u prostoru.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ 
se javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji se osvrnuo na zahtjev g. Darka Odobašića 
koji je bio točka dnevnog reda na jednoj od sjednica Odbora za prostorno planiranje, zaštitu 
okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, te doneseni zaključak u svezi s podnesenim 
zahtjevom. U svezi prethodno navedenog, zanimalo ga je da li upravna tijela Grada 
Đurđevca postupaju po zaključku Odbora. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković je istaknuo kako izlaganje 
problematike, u svezi s g. Darkom Odobašićem, člana Gradskog vijeća Marka Fucaka nije u 
skladu sa sadržajem predmetne odluke.  Predložio je da upravna tijela Grada Đurđevca u 
čijoj nadležnosti  je predmetni zahtjev pismenim putem dostave informaciju o trenutnom 
statusu predmeta g. Odobašića. 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković predložio je da se prilikom dostavljanja 
lokacijske dozvole priloži i tehnička dokumentacija s razlogom širenja, odnosno zašto želi 
zamjenu parcele. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković je napomenuo kako je intencija da 
razlog zamjene parcele bude zaokruživanje tehnološke cjeline, odnosno radi djelatnosti 
koja je u svrsi osnovne djelatnosti. 
   
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 
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O  DL U K U 
o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada Đurđevca. 
 

  
Točka 5. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Staturnu odluku o dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je dosadašnjim 
Statutom Dječjeg vrtića zamjenik ravnatelja obavljao dužnost ravnatelja uz svoj redovan 
posao, a budući da se radi o velikom kolektivu (od 30 osoba), potrebno je stvoriti preduvjete 
za imenovanje v.d. ravnatelja u slučaju duže privremene spriječenosti ravnatelja.  
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Staturnu odluku o dopunama Statuta  

Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 
  
 

Točka 6. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva  
Stari grad d.o.o. za potpis I. Dodatka Ugovora o izvođenju radova na  

izgradnji stadiona na Športsko-rekreativnom centru Đurđevac 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je izvođač radova tvrtka Elektrocentar 
Petek dostavila zahtjev za produljenje roka za izvođenje radova na zgradi stadiona do 15. 
travnja 2018. godine. Napomenuo je kako je održana zajednička koordinacija s 
predstavnicima nadzora, projektanata i izvođača radova u interesu dovršenja projekta, te 
su usuglašeni stavovi o objektivnom krajnjem roku završetka radova, a to je 15. travnja 
2018. godine. Izneseni su stavovi vezani uz složenost uvjeta gradnje i zahtjeva Zajednice 
nadzora za poštivanje dijelova izvedbenog projekta, bez odstupanja s jednakovrijednim 
drugačijim rješenjima ugradnje, što je imalo za posljedicu stvaranje dodatnih troškova i 
produljenje rokova dovršetka gradnje. Naglašeno je da je primarni interes sviju, a naročito 
investitora zadržavanje postojećeg ugovorenog izvođača radova i dovršetak gradnje 
stadiona. Napomenuo je kako je intencija Grada Đurđevca da završetak projekta s 
pristupnim putem i terenom bude gotov do sljedeće godine, kada NK Graničar slavi 100 
godina postojanja kluba. U tijeku su pregovori s Hrvatskim nogometnim savezom vezano uz 
povlačenje njihovih sredstava za financiranje regionalnih centar za razvoj nogometa. Nakon 
pregleda ŠRC-a, utvrđena je nemogućnost da se napravi pomoćni teren odgovarajućih 
dimenzija (zbog kanala koji se nalazi s druge strane stadiona). Pronađeno je rješenje, 
odnosno da se postavi umjetna trava na glavnom terenu kako bi se isti mogao koristiti 
neograničeno. Posebice zbog treniranja velikog broja selekcija Škole nogometa Grada 
Đurđevca (preko 140 djece i mladih).  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ 
se javio član Gradskog vijeća Damir Lacković kojega je zanimalo u kojem vremenskom 
periodu je, po Ugovoru, definiran rok za završetak izvođenja radova na izgradnji stadiona. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je, prema odredbama 



 7 

Ugovora, rok za izvođenje radova bilo 120 radnih dana (nisu uključeni dani kada izvođač 
radova nije mogao zbog vremenskih neprilika izvoditi radove). 
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je da li članovi oporbe mogu vidjeti 
kada je istekao predviđeni rok za završetak radova u trajanju od 120 radnih dana. Zanimalo 
ga je da li je investitor razmišljao o penaliziranju izvođača radova, budući da nije zgradu 
stadiona izgradio u predviđenom roku. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su vođeni zapisnici s 
koordinacija. Određeni radovi su bili uvjetovani prethodno dovršenim radovima što je 
rezultiralo pomicanjem rokova gradnje. Izrazio je zadovoljstvo što je, unatoč neslaganju 
nadzora i izvođača radova, na koordinaciji pronađen „zajednički jezik“ i dogovoren krajnji 
rok završetka radova. Vezano uz mogućnost penaliziranja izvođača radova, naglasio je kako 
je interes investitora da se projekt dovrši. Izabrani nadzor štiti interese investitora, te želi da 
se izgradi objekt sukladno ugovorenom projektu, bez obzira na negodovanje izvođača 
radova. Istaknuo je kako će se predloženi rok za završetak zgrade stadiona (15.04.2018.) 
pomaknuti budući da trenutni vremenski uvjeti ne dozvoljavaju izvođenje vanjskih radova 
na objektu.  
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić istaknuo je kako je, u jednom trenutku, došlo do 
pogreške prilikom realizacije projekta (da li u izboru izvođača radova ili u tijeku izvođenja 
radova). Izrazio je nezadovoljstvo zbog činjenice da se neće izgraditi pomoćni nogometni 
teren. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako je Grad Đurđevac 
poštovao zakonske odredbe, te je odabran najpovoljniji ponuditelj. Radi se o tvrtki koja ima 
iskustva u sektoru građevinarstva. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se trenutno ne može napraviti pomoćni 
nogometni teren određenih dimenzija koji bi zadovoljio uvjete Hrvatskog nogometnog 
saveza. Ukoliko bi se stavio novi teren, isti bi se mogao koristiti svega 2 sata dnevno, što bi 
predstavljalo veliki problem zbog velikog broja djece i mladih koji ga koriste. Najidealnije 
rješenje je postava umjetne trave jer omogućava neograničeno korištenje terena i smanjuje 
troškove održavanja. Ujedno se radi o licenciranoj podlozi na kojoj se mogu odigravati 
službene utakmice. Naglasio je kako će se projektom Aglomeracije omogućiti zacjeljivanje 
kanala, te stvoriti preduvjeti za izgradnju pomoćnog nogometnog terena određenih 
dimenzija. 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić istaknuo je kako je, iz prethodno navedenog, 
vidljivo da izrada projekta nije bila ispravna, budući da je predviđeno i ugovoreno pomoćno 
nogometno igralište određenih dimenzija, a isto neće biti realizirano.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je projekt izgradnje zgrade stadiona procijenjen na 9.300.000,00 kuna, a 
dostavljena je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja na iznos od 8.300.000,00 kuna. U 
prethodno navedeni procijenjeni iznos nije uključena izgradnja pristupnog puta (nakon 
nekoliko kombinacija planiran je projekt izgradnje pristupnog puta u iznosu 500.000,00 
kuna). Istaknuo je kako je zamišljeno da teren bude u skladu s kategorizacijom stadiona 
(košta 4.500.000,00 kuna), te se tražilo rješenje radi smanjenja određenih ulaznih troškova – 
došlo se do iznosa od 3.200.000, kuna. Napomenuo je kako će Hrvatski nogometni savez 
potpomagati županijske saveze u iznosu otprilike 1.000.000,00 – 1.200.000,00 kuna, te da bi 
Grad Đurđevac trebao osigurati preostali iznos. Problem se pojavio i zbog nemogućnosti 
kupnje zemljišta potrebnog za teren. Iz svega prethodno navedenog, odlučilo se projekt 
rješavati u fazama. 
  Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li se onda može očekivati 
izgradnja pomoćnog nogometnog terena nakon realizacije kupnje zemljišta i/ili uklanjanja 
potencijalnih zapreka. Naglasio je kako je neophodno da takav kompleks ima pomoćno 
nogometno igralište. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako nasip iza ŠRC-a 
trenutno služi za retenciju prilikom povećane količine oborinskih otpadnih voda.  Projektom 
Aglomeracije će se omogućiti da povećane količine oborinskih otpadnih voda više ne dolaze 
u centar, već na druge retencijske točke. Na taj način nasip iza ŠRC-a više ne bi imao značajnu 
ulogu, te bi se zacijevio i time bi se stvorili preduvjeti za pomoćni teren. 
 Član Gradskog vijeća Ivan Juričić osvrnuo se na projekt izgradnje Športske dvorane 
Osnovne škole Grgura Karlovčana i problem prokišnjavanja u vrijeme oborina. Naglasio je 
kako je intencija nadzora da izvođač radova na kvalitetan i zadovoljavajući način izvrši 
radove na objektu. 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak izrazio je sumnju u završetak radova na objektu do 
15. travnja 2018. godine. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako izvođač radova ne 
može kasniti s unutarnjim uređenjem objekta budući da nema zapreka za izvršenje 
unutarnjih radova. Ukoliko neće ispoštovati rok za završetak radova, platiti će penale. 
 Član Gradskog vijeća Marijan Ružman naglasio je kako je interes Grada Đurđevca da 
se zgrada stadiona dovrši. Pohvalio je angažman gradske vlasti za sazivanjem i održavanjem 
zajedničke koordinacije sa svim sudionicima u projektu radi pronalaska rješenja koje će iste 
i zadovoljiti. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako se plaća prema 
izvedenim količinama radova. Istaknuo je kako je već u početku nadzor izrazio sumnju u 
završetak radova u roku od 120 radnih dana, odnosno napomenuli su kako je moguće 
radove dovršiti u planiranom roku, ali samo u idealnim uvjetima. 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković naglasio je kako je svojom raspravom želio 
predočiti svoj strah i ukazati na ozbiljnost trenutne situacije u kojoj se nalazi projekt.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako razumije 
zainteresiranost članova Gradskog vijeća za ovaj projekt, te da je očekivao da će biti mnoštvo 
postavljenih pitanja od strane oporbenih vijećnika. Naglasio je kako je najbitnije da se 
započeti projekt i dovrši. Ukoliko članovi oporbe imaju interes, mogu zatražiti uvid u 
građevinsku knjigu. 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić naglasio je kako se radi o ozbiljnoj investiciji 
koja predstavlja veliki značaj za grad Đurđevac i sva sportska događanja u gradu. Zanimalo 
ga je zašto članovi Gradskog vijeća nisu predmetni zapisnik dobili prije održavanja sjednice 
Gradskog vijeća, budući da je zajednička koordinacija održana 12. veljače 2018. godine, kako 
bi se mogli bolje pripremiti za predmetnu točku dnevnog reda. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je tek u ponedjeljak, 26. 
veljače, ishođen zadnji potpis zapisnika, od strane svih sudionika. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva  Stari grad d.o.o. za potpis  

I. Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji stadiona na  
Športsko-rekreativnom centru Đurđevac. 

 
 

Točka 7. 
 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom odlukom raspoređuju 
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sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Grada Đurđevca za 2018. godinu za redovito 
financiranje političkih stranaka, na način da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju 
sredstva u mjesečnim iznosima razmjerno broju članova u Gradskom vijeću. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U  
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna  

Grada Đurđevca za 2018. godinu. 
 
 

Točka 8.  
 

Donošenje Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom 
inkubatoru Đurđevac 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je projekt Poduzetničkog inkubatora 
započeo s radom, bez obzira što još nije izgrađena zgrada. Pripremljena je dokumentacija 
(izvedbeni projekt, troškovnici) za raspisivanje javne nabave za odabir izvođača radova na 
izgradnji zgrade Poduzetničkog inkubatora. Predmetna Odluka odnosi se na korištenje 
prostora Poduzetničkog inkubatora, kako bi se mogli obaviti razgovori s potencijalnim 
korisnicima. Odluka se donosi na temelju Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 
na području Grada  Đurđevca za razdoblje 2016.-2020.. Naglasio je kako će se korisnicima 
prostora subvencionirati zakupnina na sljedeći način: 

- u 1. godini korištenja subvencionira se 100% iznosa ukupne zakupnine, 
- u 2. godini korištenja subvencionira se    75% iznosa ukupne zakupnine, 
- u 3. godini korištenja subvencionira se    50% iznosa ukupne zakupnine, 
- u 4. godini korištenja subvencionira se    25% iznosa ukupne zakupnine, 
- u 5. godini korištenja subvencionira se    25% iznosa ukupne zakupnine. 

Radi se o razdoblju inkubacije poduzetnika.  
 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji se osvrnuo na cijenu zakupnine za poslovne 
prostore, te je istaknuo kako je potrebno razmisliti o sniženju cijene zakupnine. Predložio je 
da se u obzir uzme i starost tvrtke.  
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se radi o cijeni koju imaju i okolni 
inkubatori. Cijena zakupnine je navedena u sklopu prijave programa, te se ista mora i 
ispoštovati. Radi se o 600 m2 neto prostora, te se ne želi razdvajati stare i nove korisnike. U 
realizaciji projekta je propisan broj novih i starih korisnika. Cilj Grada Đurđevca je što prije 
omogućiti radnu atmosferu u objektu. 
  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je namjera što prije 
ispunjavanje ciljeva iz projekta Poduzetničkog inkubatora. Ukoliko će postojati potreba (radi 
konkurencije starih i novih korisnika i/ili nedostatka prostora), Grad Đurđevac može 
donijeti i proširiti mjere na najmove koje tvrtke plaćaju vlasniku u privatnom prostoru, 
ukoliko bi iste bile u skladu s tvrtkama koje se očekuju prema projektu. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 15 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U  
o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac. 
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Članak 9.  
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Član Gradskog vijeća Damir Lacković zamolio je da se ubuduće materijali za dopunu 
dnevnog reda za sjednice Gradskog vijeća pošalju u digitalnom obliku članovima Gradskog 
vijeća, kako bi ih isti mogli neposredno prije sjednice proučiti, a ne da ih dočekaju na 
klupama (ne mogu ih proučiti). 
     
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 8. sjednicu Gradskog vijeća u 17,45 sati. 
 
 
 
                    Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća 
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


