ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 27. ožujka 2018. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/09, URBROJ: 2137/03-01-01/0318-1 od 22. ožujka 2018. godine.
Sjednica je održana u prostoru 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 Radoš,
5. Katica Blažok,
6. Zoran Jančijev,
7. Maja Hrvatić Padovan,
8. Gabriela Kralj Bartovčak,
9. Saša Franjić,
10. Damir Lacković – napušta sjednicu tijekom izlaganja točke 17. (u 19:09h),
11. Marko Fucak – napušta sjednicu tijekom izlaganja točke 17. (u 19:09h),
12. Rajko Gašparić – izašao tijekom glasovanja o točki 7. dnevnog reda,
13. Marko Kolarević.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Ivan Juričić, (opravdao),
2. Danijela Jelušić, (opravdala).
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. Tomislav Kolarić, direktor trgovačkog društva Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac,
8. Matija Markešić, v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
9. Matija Bažulić, predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca,
10. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
11. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
12. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
13. Sanjin Bojić, ePodravina.hr,
14. Danijela Bukvić, novinarska Podravskog radija,
15. Željko Picig, novinar Prigorski.hr,
16. Karlo Sigetić, Glas Podravine i Prigorja,
17. Nina Flis, SRCE TV,
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18. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV.
Na zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 13 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 pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada
Đurđevca.“
- „Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
upravljanja, održavanja i naplate javnih parkirališta na području Grada Đurđevca.“
- „Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca.“
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se:
„Donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada
Đurđevca“, doda kao točka 15. dnevnog reda,
– „Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
upravljanja, održavanja i naplate javnih parkirališta na području Grada Đurđevca“,
doda kao točka 16. dnevnog reda,
– „Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca“, doda kao
točka 17. dnevnog reda.
Dosadašnja točka 15. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 18..
–

Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je
elektroničkim putem na njihove službene e-mail adrese dan prije održavanja sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 13 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 25. svibnja do 31.
prosinca 2017. godine.
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
5. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa kod
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u ulici Stiska u Đurđevcu.
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom korištenju
poslovnih zgrada u Đurđevcu.
7. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja.
8. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za
2017. godinu.
9. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za
2018. godinu.
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalije - Plin
d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduženje.
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11. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2018. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada, s prijedlogom Zaključka.
14. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada.
15. Donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području
Grada Đurđevca.
16. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
upravljanja, održavanja i naplate javnih parkirališta na području Grada Đurđevca.
17. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca.
18. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković upozorio je nazočne na članak 11.
Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj
4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.), koji glasi:
„U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o
javnim priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida javnosti.“, stoga je
zamolio novinare i ostale nazočne, osim članova Gradskog vijeća i stručnih službi Grada
Đurđevca da za vrijeme rasprave o prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja iziđu iz
dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko vijeće dobiti odmah po završetku rasprave
u pisanom obliku.
Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu primili
Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, s obrazloženjem, koju je utvrdio Odbor za
dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. godine.
Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca kada se s
rasprave o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se
obrazloženje Odbora, rasprava i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u
odvojenom zapisniku.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković utvrdio je nakon pojedinačnog
glasovanja za svako predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim
priznanjima Grada Đurđevca) da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković odredio je kratak
prekid sjednice kako bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici,
kojima je podijeljena Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca u tekstu koji je
donijelo Gradsko vijeće, a uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
Grada Đurđevca 23. travnja 2018. godine.
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Točka 2.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje
od 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je većina aktivnosti koja se provodila
prošle godine bila usmjerena na projekte. Radilo se na provedbi, prijavi i pripremi novih
projekata. Ovim aktivnostima osigurani su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u
Osnovnoj školi, besplatna prehrana za djecu u riziku od siromaštva, osigurani su potpuno
novi i poboljšani materijalni uvjeti u Dječjem vrtiću u koji je uloženo preko 3.000.000,00
kuna. Započele su provedbe projekata energetske obnove Osnovne škole i Odjela za djecu s
teškoćama u razvoju kao i nadogradnja Osnovne škole ukupne vrijednosti od 10.000.000,00
kuna – trenutno je Grad Đurđevac pred potpisima ugovora s odabranim izvođačima. U
Osnovnoj školi se provodi program produžnog boravka za djecu koji pruža jedan standard
koji gradovi trebaju imati. Prijavljen je projekt „Zaželi“ vrijedan 2.300.000,00 kuna kojim je
predviđeno zapošljavanje 15 gerontodomaćica za 90 korisnika na dvije godine te se uskoro
očekuje potpis ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava. Projekt „Muze“ kojim su
predviđene kulturne i umjetničke aktivnosti za osobe starije od 54 godine vrijedan
580.000,00 kuna također je prošao administrativnu provjeru. Prijavljen je i odobren projekt
Nadogradnje interpretacijskog centra Picokijade, odnosno izgradnja bedema i ugradnja
virtualne stvarnosti vrijedan 2.000.000,00 kuna. Prijavljeni su projekti energetske obnove
zgrade Gradske uprave koji je odobren i energetske obnove Doma kulture za koji Grad
Đurđevac čeka rezultate. Prijavljen je projekt Opremanja poslovne zone infrastrukturom
vrijedan 10.000.000,00 kuna, dok je drugi projekt koji također ide u smjeru razvoja
poduzetničke klime u gradu, Poduzetnički inkubator, vrijedan 8.800.000,00 kuna započeo.
Objavljeno je javno savjetovanje za izgradnju zgrade Poduzetničkog inkubatora, što znači da
će uskoro biti raspisana javna nabava. Jednako tako je započeo i projekt rekonstrukcije
nerazvrstane ceste Mičetinac - Čepelovac duljine 10 km i vrijednosti 7.400.000,00 kuna te će
Grad Đurđevac ubrzo imati javnu nabavu za izvođenje radova. Projekt Prirodne baštine,
vrijedan 17.000.000,00 kuna koji uključuje uređenje Posjetiteljskog centra u zgradi bivšeg
Prekršajnog suda, izgradnju Hostela za školu u prirodi za 50 ljudi i uređenje poučnih staza
na Đurđevačkim pijescima, prošao je administrativnu kontrolu i čeka se odluka o
financiranju. Projekti gdje se povlače sredstva sufinanciranja iz Europske unije traju oko
dvije godine i službeno traju od trenutka potpisa ugovora (zatim priprema dokumentacije za
javnu nabavu i provedba nabave, izvođenje građevinskih radova, provedba projektnih
aktivnosti, pravdanje rezultata). Jako puno truda je uloženo od početka, pripreme
dokumentacije, pa do provedbe i pritom se ostvaruje dodatni benefit jer se sufinancira plaća
djelatnicima koji rade na provedbi projekta. Projektna dokumentacija je jako bitna i
priprema se cijelo vrijeme. U 2017. godini preko 1.100.000,00 kuna uloženo je u projektnu
dokumentaciju. Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za
sufinanciranje projektne dokumentacije prijavljena je izrada dokumentacije za krajobrazno
uređenje okoliša Starog grada i dokumentacija za Unaprjeđenje uvjeta u osnovnom školstvu
ukupne vrijednosti 1.000.000,00 kuna. Konstantno se radilo i dalje se radi na pripremi novih
ideja i projekata. Osnovan je radni tim za zaštitu, odnosno osnivanje Parka prirode, izrađen
je Elaborat koji je poslan u Ministarstvo zaštite okoliša gdje je za sutra zakazan radni
sastanak na tu temu. Grad Đurđevac se priprema i za prijavu projekata na prekograničnu
suradnju. Natječaj je u najavi za svibanj i na tu temu je održano nekoliko radnih sastanaka s
prijateljima iz Republike Mađarske. Građevinska aktivnost u gradu vidljiva je praktično na
svakom koraku. Radi se na ŠRC-u koji je u završnoj fazi. Radi se na poboljšanju komunalnog
standarda i izgradnji i zamjeni komunalne infrastrukture. Obavljeni su radovi na
rekonstrukciji ulica Grgura Karlovčana i Ljudevita Gaja. U Ulici Đure Basaričeka riješena je
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oborinska odvodnja i proširenje kolnika. Započeli su radovi u Bjelovarskoj ulici i Ulici
Augusta Šenoe. Asfaltirale su se nerazvrstane ceste. Sa projektom uređenja nerazvrstane
ceste Mičetinac – Čepelovac će se dodatno asfaltirati još oko 10-ak km, što rezultira ukupno
oko 20-ak km. Grad Đurđevac će i nadalje tražiti suradnju s građanima kod asfaltiranja.
Suradnja s građanima je odlična po pitanju asfaltiranja nerazvrstanih cesta a isto tako i po
pitanju asfaltiranja kolnih prilaza gdje je predviđena mjera sufinanciranja asfaltiranja u
obliku oslobođenja vlasnika plaćanja komunalne naknade. Radilo se na uređenju igrališta na
Novom selu i igrališta oko Osnovne škole. Uređivala su se groblja u gradu i prigradskim
naseljima (zapadni ulaz na gradsko groblje dobio je novu ogradu, groblje je dobilo aleju
spomenika i križeva, napravljena je aplikacija - tražilica za lakše snalaženje po groblju,
uređene su staze na grobljima u Svetoj Ani, Mičetincu i Čepelovcu, ograda na groblju u
Sirovoj Kataleni i kapelica u Suhoj Kataleni). Uređivale su se stazice oko Starog grada, te će
se i nadalje nastaviti s projektom revitalizacije kulturne baštine Utvrde Stari grad. Prošle
godine intenzivno se radilo na pripremi dokumentacije za projekt Aglomeracije vrijednosti
250.000.000,00 kuna koja pokriva grad Đurđevac i okolne općine. Dokumentacija je
spremna i može se očekivati raspisivanje javne nabave ove godine. Projekt Aglomeracije
predstavlja građevinsku aktivnost koja će biti intenzivna na našem području u naredne 3-4
godine, dok je intencija da se radovi u Đurđevcu što prije obave. Grad je financijski stabilan.
Sredstva se troše racionalno i namjenski. Koristi se princip objedinjene javne nabave za
Grad, gradske ustanove i tvrtke, (za tinte i tonere, papir, električnu energiju, uredski
materijal, police osiguranja, gorivo), a s ciljem postizanja povoljnijih uvjeta na tržištu.
Uspješno se provode javne nabave čime se osiguravaju uštede i uspješnost u radu. Grad,
gradske ustanove i tvrtke posluju pozitivno, redovno i pravodobno izvršavaju svoje obveze.
Grad Đurđevac je primjer kako jedna sređena jedinica lokalne samouprave može dobro
funkcionirati. Grad Đurđevac potiče poduzetničku klimu. Priprema se nova poduzetnička
zona, a s radom kreće i Poduzetnički inkubator. Grad Đurđevac je izuzetno ponosan na
brojna zapošljavanja u posljednje vrijeme. Tvrtka Bauwerk Boen uložila je preko
10.000.000,00 eura i zaposlila preko 100 ljudi, te je sada tamo zaposleno 250 radnika.
Tvrtka Osatina je uložila 100.000.000,00 kuna i također zapošljavaju. Trgovačko društvo
Kotlar ima 65 zaposlenih i planiraju se širiti. Grad Đurđevac može biti zadovoljan sa
smjerom u kojem se kreću stvari. Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u
prosincu je bilo 303 nezaposlene osobe na području grada Đurđevca. Grad Đurđevac je
preko Programa javnih radova prošle godine imao 49 zaposlenih. Pokrenut je postupak
kreiranja oznake kvalitete prehrambenih proizvoda iz našeg kraja - Kvaliteta Podravine, s
ciljem promocije i brendiranja kvalitetnih proizvoda koji nastaju na području Podravine.
Napravljen je i prvi korak promocije oznake i proizvoda na Adventu u Zagrebu. Uređena je i
zgrada Klastera pčelara i predana je na upravljanje, te je u pripremi projektna
dokumentacija za prijavu za opremanje punionicom. Grad Đurđevac ostvaruje dobru
suradnju sa središnjom vlasti, a posebice zahvaljujući predsjedniku Gradskog vijeća i
saborskom zastupniku gospodinu Željku Lackoviću - otvorena su nam vrata u svim
ministarstvima i mislim da nema ministarstva u kojem još nismo bili. Rješavaju se stvari
koje već dugo stoje i koje su želja naših građana i na taj način nastavlja se promjena grada
Đurđevca započeta 2013. godine. Ujedno se slušaju svi prijedlozi i savjeti, te se donose
najbolje odluke za grad. Dokaz tome je da se većina odluka na Gradskom vijeću donosi
jednoglasno, te se zahvalio svim članovima Gradskog vijeća za doprinos u raspravama. Pruža
se sve bolja usluga građanima, prošle godine je po prvi puta u gradu bilo otvoreno klizalište
koje se pokazalo kao pun pogodak. Cilj je i dalje nastaviti raditi na poboljšanju standarda i
usluga za građane. Na području Grada imamo rasadnik, sadi se lavanda i ostale biljke
uzgojene u rasadniku. Provodi se Program rušenja opasnih građevina - kuća i ograda.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je raspisala javnu nabavu za
izgradnju višestambene zgrade na Radničkoj cesti (mlade obitelji mogu kvalitetno riješiti
5

svoje stambeno pitanje). Radi se na poboljšanju sigurnosti prometnih rješenja u gradu, a
odnosi se na izgradnju dvostrukog kružnog toka na Ledinama za koji je Grad Đurđevac
morao napraviti projektnu dokumentaciju, a radit će ga Županijska uprava za ceste.
Istovremeno je dogovorena suradnja s Hrvatskim cestama na izgradnji rasvjete na državnoj
cesti D2 kod nadvožnjaka i na ulazu u Đurđevac od strane Virja. Dogovoreno je preseljenje
Policijske postaje Đurđevac u zgradu Javne vatrogasne postrojbe. Preseljenje je preduvjet da
bi se mogla urediti zgrada Policijske postaje u centru, te u nju preseliti Gradsku upravu i
druge objedinjene službe kako bi građani mogli obavljati većinu poslova na jednom mjestu,
kako je to slučaj u modernim i sređenim gradovima. Grad Đurđevac provodi aktivnosti za
povratak suda i drugih institucija u Đurđevac, a sve u cilju što boljeg života svih građana u
Đurđevcu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je pohvalio rad gradonačelnika u
predmetnom razdoblju. Osvrnuo se na problematiku sa šahtama po ulicama u gradu,
posebice u Ulici kralja Tomislava.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je detaljno izvješće gradonačelnika.
Istaknuo je kako vjeruje da će se aktivnosti navedene u izvješću i ostvariti u budućnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se u prosjeku procesi
zbivaju tri godine, posebice jer isti imaju svoje aktivnosti kroz sve tri godine. Naglasio je
kako su sve aktivnosti koje su se odvijale imale svoju fazu i smisao.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje
od 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine.
Točka 3.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2017. godini
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se radi o zakonskoj obvezi. Istaknuo
je kako su Izvješćem obuhvaćeni poslovi održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca te iskazana financijska sredstva planirana i realizirana u ostvarivanju
Programa u 2017. godini.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2017. godini.
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Točka 4.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se radi o zakonskoj obvezi. Istaknuo
je kako su Izvješćem obuhvaćeni objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je gradnja
planirana na području Grada Đurđevca u 2017. godini kao i iskazana financijska sredstva
planirana i realizirana u ostvarivanju Programa u 2017. godini.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 5.
Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa kod ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada u ulici Stiska u Đurđevcu
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se u cilju dovršetka legalizacije i
uređenja naselja Stiska u kojem trenutno nema objekata komunalne infrastrukture, predlaže
se oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za 59 domaćinstava i 78 objekata u
ukupnom iznosu od 288.255,60 kuna. Intencija je Grada Đurđevca da se nakon legalizacije
objekata, a u sklopu projekta Aglomeracije, može riješiti priključak objekata na vodovodnu
mrežu i odvodnju.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je istaknuo kako na području Grada
Đurđevca postoji velik broj socijalno ugroženih građana i umirovljenika koji teško žive, a
nisu oslobođeni plaćanja određenih komunalnih nameta. Napomenuo je kako će se
donošenjem ovakve odluke poljuljati ravnopravnost svih građana, te je predložio da se
sadržaj odluke proširi i na socijalno ugrožene građane i umirovljenike koji teško žive.
Zanimalo ga je koje mjerilo se koristilo za oslobođenje, te je predložio da se prilikom
oslobođenja obavezno kao mjerilo uzme socijalni status i imovinski cenzus.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak izrazio je nezadovoljstvo što je ovakva odluka
točka dnevnog reda. Napomenuo je kako na području Grada Đurđevca postoji velik broj
socijalno ugroženih građana kojima bi ovakva Odluka uvelike pomogla. Naglasio je kako se
sadržajem predmetne Odluke građane dijeli, te da članovi Gradskog vijeća izabrani s liste
SDP-a neće podržati donošenje Odluke.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je potrebno znati za što
se plaća komunalni doprinos, a to je prilikom legalizacije i prilikom gradnje novog objekta.
Svi građani grada Đurđevca, pa tako i stanovnici Ulice Stiska, su prilikom legalizacije bili
oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa u 50%-tnom iznosu. Sadržajem Odluke nije
intencija osloboditi pojedince po nacionalnoj osnovi već dio grada Đurđevca koji nema
nikakve, čak ni minimalne komunalne uvjete. Cilj je da se svi građani izjednače u pravima i
obvezama, odnosno da se osiguraju uvjeti za život. Nakon legalizacije i ispunjavanja svih
potrebnih uvjeta, objekti u Ulici Stiska će biti zaduženi za plaćanje komunalne naknade, te
neće više biti nezakonito izgrađenih zgrada. Blizina Ulice Stiska centru Grada je uvjetovala
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veći stupanj socijalizacije romske nacionalne manjine, te se mora raditi na kvaliteti
izjednačavanja svih građana.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na plaćanje komunalnog doprinosa
prilikom legalizacije vlasnika vikendica koji su bili u istoj situaciji kao i stanovnici Ulice
Stiska (bez komunalne infrastrukture), a ipak su morali platiti komunalni doprinos.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se radi o posebnom
koeficijentu koji nije izjednačen s ovim.
Član Gradskog vijeća Marko Kolarević osvrnuo se na konstantne privilegije koje
romska nacionalna manjina kao takva ostvaruje, te ako ih se želi izjednačavati s ostalim
stanovnicima Republike Hrvatske onda neka plate komunalni doprinos kao i svi ostali
građani.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako romska nacionalna
manjina nije privilegirana, već samo koriste socijalne mjere na koje imaju pravo kao i svi
ostali građani. Radi se u izjednačavanju standarda, a ne prava. Gradonačelnik treba voditi
brigu o svim svojim građanima. Grad Đurđevac ne ovršuje niti blokira za naplatu komunalne
naknade niti jednu fizičku osobu s osnova socijalnog statusa.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović istaknula je kako svaka osoba ima pravo
na minimalnu komunalnu infrastrukturu, te je potrebno donijeti ovakvu Odluku. Ujedno je
pohvalila donošenje bilo kakve odluke koja će pomoći da se romska nacionalna manjina
integrira u društvo.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković naglasio je kako se prilikom donošenja ovakve
odluke trebaju obuhvatiti i svi oni koji nemaju uvjete za plaćanje komunalnog doprinosa.
Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako se radi o uređenju naselja Stiska u kojem
trenutno nema objekata komunalne infrastrukture.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 9 glasova „za“, 2 glasa „protiv“
(SDP) i 2 glasa „suzdržan“ (HDZ), donijelo je
ODLUKU
o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa kod ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada u ulici Stiska u Đurđevcu.
Točka 6.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom korištenju poslovnih
zgrada u Đurđevcu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o preseljenju djelatnika
Policijske postaje Đurđevac u prostorije Javne vatrogasne postrojbe. Ministarstvo unutarnjih
poslova iskazalo je interes za preseljenjem većine svojih djelatnika iz zgrade u centru
Đurđevca u zgradu u Ulici grada Vukovara, odakle imaju izravan pristup na državnu
prometnicu D2, a koja svojom veličinom odgovara potrebama i policije i Javne vatrogasne
postrojbe. Ovim Sporazumom utvrđuje se raspored korištenja pojedinih prostorija od strane
djelatnika Policijske postaje i djelatnika Javne vatrogasne postrojbe. Istaknuo je kako će se
na taj način stvoriti preduvjeti za uređenje zgrade Policijske postaje u koju se će kasnije
smjestiti Gradska uprava i još neke službe kako bi građani na jednom mjestu mogli obavljati
sve svoje potrebe.
V.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je
kako su djelatnici Policijske postaje Đurđevac preselili već većinu stvari u svoje nove
prostorije. Naglasio je kako se radi o 1. takvom slučaju u Republici Hrvatskoj da Policijska
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postaja i vatrogasci dijele istu zgradu (u Europi i svijetu se radi o normalnoj praksi). Zgrada
ima cca 1.200 m2 stambenog prostora i cca 700 m2 garaže i nadstrešnica (30-tak vatrogasaca
i 15-tak policijskih djelatnika po smjenama). Na većini intervencija vatrogasci i policajci
sudjeluju zajedno, te će korištenjem iste zgrade dobiti na boljoj operativnoj spremnosti.
Radovi teku dobro. Napomenuo je kako je potrebno čim prije krenuti u obnovu II. kata,
urediti ga, kako bi JVP ponovno dobio dodatni prostor, kao i DVD, Vatrogasna zajednica
Grada i Puhački orkestar.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako je Grad Đurđevac jedan
od gradova u pilot-projektu adekvatnog i ekonomičnijeg korištenja zgrada u javnom
vlasništvu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je pohvalio predmetnu inicijativu. Zahvalio se
saborskom zastupniku i predsjedniku Gradskog vijeća Željku Lackoviću na angažmanu i
doprinosu da se provede ovo preseljenje. Zanimalo ga je da li u Proračunu postoji stavka za
uređenje II. kata zgrade JVP-a Đurđevac.
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je već odrađeno nekoliko sastanaka
kako bi se II. kat zgrade JVP-a Đurđevac čim prije uredio. Do kraja tjedna će već biti gotov
projekt grijanja i instalacija budući da se radi o preduvjetima za početak radova. Odlučeno je
da će biti suha gradnja, očekuje se da će radovi biti brzo gotovi (ako ne ovaj, onda idući
tjedan za ovu vrstu radova). Zgrada Policijske postaje se intenzivno priprema za prijavu na
projekt energetske obnove – projektanti su već obišli zgradu. Grad Đurđevac zna kad će biti
objavljen natječaj za energetsku obnovu, te ćemo biti spremni kad se natječaj raspiše, a u
sklopu toga će se rješavati i unutarnji radovi (grijanje, rasvjeta,...). Planira se da zgrada
Policijske postaje bude u skladu s zgradom Poduzetničkog inkubatora kako bi vizualno činile
dio Trga i kako bi se uklopile u sam središnji izgled Grada. Sredstva za uređenje II. kata
zgrade JVP-a Đurđevac osigurat će se na način da se jedan dio sredstava osigura iz
materijalnih troškova dok će se drugi dio osigurati rebalansom Proračuna.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak istaknuo je kako se nada da će u što skorijem
vremenu započeti radovi na uređenju II. kata zgrade JVP-a, kako bi JVP, DVD, Vatrogasna
zajednica i Puhački orkestar mogli što prije nastaviti sa svojim radom.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom korištenju poslovnih zgrada u Đurđevcu.
Točka 7.
Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
predloženi prijedlog Odluke.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se ovom Odlukom određuje otpis
dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Đurđevca, kako bi se sprječili nepotrebni
troškovi, u postupcima u kojima su potraživanja u zastari, u slučajevima kada obveznik više
ne postoji, jer je brisan iz sudskog, odnosno obrtnog registra ili je obveznik umro
(potraživanje je nenaplativo te u ostalim slučajevima kada je utvrđena nemogućnost naplate
potraživanja). Radi se o nasljeđenim potraživanjima, a nemoguća je naplata, i to:
- s osnova poreza na tvrtku za zaduženja do 31.12.2016. godine u iznosu od
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125.059,40 kuna za ukupno 100 obveznika (obveznici – tvrtke koje više ne
postoje),
- s osnova poreza na korištenje javnih površina za zaduženja do 31.12.2014. godine
u iznosu od 40.732,20 kuna za ukupno 7 obveznika,
- s osnova poreza na potrošnju za zaduženja do 31.12.2014. godine u iznosu od
46.881,31 kuna za ukupno 10 obveznika,
- s osnova dugovanja za komunalnu naknadu – fizičke osobe za zaduženja do
31.12.2015. godine u iznosu od 132.115,62 kuna za ukupno 298 obveznika.
Naglasio je kako je u 2017. godini s osnova komunalne naknade ostalo nenaplaćeno svega
7.000,00 kuna, dok je u 2016. godini ostalo nenaplaćeno 15.500,00 kuna. Postotak naplate
komunalne naknade je veoma visok (2017. – 98,89%). Iznos od 132.115,62 kuna za ukupno
298 obveznika komunalne naknade odnosi se na sljedeće:
- 2012. godina - 32.000,00 kuna za 136 obveznika,
- 2013. godina - 17.000,00 kuna za 108 obveznika,
- 2014. godina - 23.000,00 kuna za 126 obveznika,
- 2015. godina - 58.000,00 kuna za 206 obveznika.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je zatražio da se dostavi popis obveznika
poreza na tvrtku kojima će se otpisati potraživanja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pročitao je svim članovima Gradskog
vijeća obveznike poreza na tvrtku koji su bili navedeni za otpis potraživanja.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović pohvalila je visoku naplatu komunalne
naknade.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o otpisu nenaplativih potraživanja.
Točka 8.
Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Grada Đurđevca za 2017. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Zakonom o sustavu civilne zaštite
propisana obveza jedinica lokalne samouprave da vodi brigu o planiranju, razvoju,
učinkovitom funkcioniranju i financiranju sustava civilne zaštite. U tom pravcu donose se
programski dokumenti, a među njima su i analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima, te procjena rizika od velikih nesreća koja je uvrštena
kao točka 17. dnevnog reda.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2017. godinu.
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Članak 9.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Đurđevca za 2018. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 8. obuhvatio je i obrazloženje
predmetne točke dnevnog reda.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 10.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Komunalije - Plin d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduženje
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao
predloženi prijedlog Zaključka.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je direktor trgovačkog društva
Komunalije – Plin d.o.o. dostavio zamolbu za davanje suglasnosti na kreditno investicijsko
zaduženje Komunalija-Plin, za izgradnju i rekonstrukciju dotrajale plinske mreže na
području Grada Đurđevca, a s ciljem smanjivanja gubitaka na distributivnoj plinskoj mreži
koji ugrožavaju poslovanje društva. Kredit je na iznos od 4.000.000,00 kn s rokom vraćanja
u 84 jednake mjesečne rate.
Direktor trgovačkog društva Komunalije – Plin d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je
kako se radi o kreditu na iznos od 4.000.000,00 kuna (1.500.000,00 kuna odnosi se na
otplaćivanje glavnice postojećeg kredita, dok se ostatak od 2.500.000,00 kuna odnosi na
nove investicije na području Grada). Radi se o investicijama koje čini dio velikog
investicijskog ciklusa (iznos 3.600.000,00 kuna) koji će se realizirati za zamjenu dotrajale
plinske mreže. Pored iznosa od 3.600.000,00 kuna, Komunalije-Plin d.o.o. sa vlastitim
sredstvima provode investiciju vrijednosti 2.300.000,00 kuna (radovi na ulicama po gradu
Đurđevcu). Trgovačko društvo planira u vrijednosti ukupno 6.000.000,00 kuna uložiti u
zamjenu dotrajale plinske mreže na području grada Đurđevca. Trgovačko društvo ima oko
7% gubitaka u gradu Đurđevcu što po nominalnom iznosu po tržišnim cijenama iznosi
400.000,00 kuna godišnje. Postignuta je kamata od 2,5%, te za trgovačko društvo podizanje
ovog kredita ne predstavlja niti će predstavljati poteškoće za solventnost i likvidnost
društva. Cilj ove investicije je zamjena čelika u PEHD cijevi za plin. Očekivano smanjenje
gubitaka će biti čak više od 50% dosadašnjih gubitaka na godišnjoj razini (ispod 3%). Prije
nekoliko godina trgovačko društvo je rješavalo istu takvu problematiku u Općini Virje gdje
su gubici bili čak 12%, a jednim takvim pametnim ulaganjem gubici su se smanjili na svega
3,5%. Jedan dio plinske mreže trgovačko društvo Komunalije-Plin radit će u suradnji s
trgovačkim društvom Komunalije d.o.o., i to zamjena vodovodne mreže koja je sufinancirana
iz sredstava EU fondova. Radi se o 20 km mreže.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je podržao predmetnu investiciju zamjene
dotrajale plinske mreže posebice zbog sigurnosti građana i smanjenja gubitaka. Izrazio je
nezadovoljstvo jer članovi Gradskog vijeća nisu dobili detaljnije obrazloženje već je u
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materijalima samo dostavljen zahtjev direktora za davanje suglasnosti na kreditno
zaduženje. Zanimalo ga je koliko je trenutno kreditno zaduženje trgovačkog društva
Komunalije-Plina, te zašto članovi Gradskog vijeća nisu dobili na uvid popis dostavljenih
ponuda banaka. Osvrnuo se na situaciju da je ponovno izabran kredit u Erste banci, a
predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva je voditelj podružnice Erste banke u
Đurđevcu.
Direktor trgovačkog društva Komunalije – Plin d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je
kako je trenutno zaduženje trgovačkog društva samo ovaj kredit za koji se traži suglasnost.
Gospodin Lazar, kao predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva, u djelokrugu
obavljanja svog posla u podružnici, nema nikakvog doticaja s poslovnim subjektima, ali
unatoč tome trgovačko društvo posluje s podružnicama u Bjelovaru i Koprivnici.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako trgovačko društvo ima
svoju Skupštinu i Nadzorni odbor koji daju svoje izvješće o svakom podnesenom zahtjevu, te
da trgovačko društvo ne mora dostavljati materijale Gradskom vijeću. Uloga Gradskog vijeća
je da sukladno Zakonu o proračunu može dati suglasnost za zaduživanje na temelju
podnesenog zahtjeva.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić zatražio je da se članovima Gradskog vijeća uz
zahtjev za davanje suglasnosti na kreditno zaduženje ubuduće dostavi i mišljenje ili odluka
Nadzornog odbora o tome.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Komunalije - Plin d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduženje.
Točka 11.
Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2018. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su na 7. sjednici Gradskog vijeća
izabrani članovi Savjeta mladih Grada Đurđevca koji su na svojoj konstituirajućoj sjednici,
za predsjednika izabrali Matiju Bažulića, a za njegovu zamjenicu Emiru Čilić. Članovi Savjeta
mladih održali su u međuvremenu nekoliko svojih sjednica te su utvrdili Program rada za
2018. godinu, koji je dostavljen u materijalima. Poželio im je uspješan rad.
Predsjednik Savjeta mladih Matija Bažulić istaknuo je kako su članovi Savjeta mladih
započeli s radom, te kako im je prioritet predstaviti se mladim sugrađanima. Kako bi se
predstavili mladima, odlučili su krenuti s osnovama – raspisali su Javni natječaj za izradu
logotipa Savjeta mladih kako bi potaknuli svoje mlade sugrađane da se aktivno uključe u rad
Savjeta mladih. Napomenuo je kako je intencija Savjeta mladih da surađuju sa srednjim
školama na području Grada Đurđevca - Gimnazijom dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac i
Strukovnom školom Đurđevac u cilju uključivanja što većeg broja mladih u aktivnostima, te
suradnja s Gradom Đurđevcom i ostalim gradskim ustanovama.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je pohvalio dostavljen Program rada za 2018.
godinu, te im poželio realizaciju svih planiranih aktivnosti.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je dostavljen Program rada za 2018.
godinu, te im poželio realizaciju svih planiranih aktivnosti.
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2018. godinu
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči predložio je da se objedini rasprava za točke 12., 13. i 14.
dnevnog reda budući da se navedene točke dnevnog reda odnose na provedbu obveza
jedinica lokalne samouprave s osnova gospodarenja otpadom. Gradsko vijeće je krajem
prošle godine donijelo Plan gospodarenja otpadom koji je preduvjet za prijave na natječaj za
sufinanciranje opreme za odvojeno prikupljanje otpada. Plan gospodarenja otpadom Grada
Đurđevca je u skladu s Županijskom strategijom gospodarenja otpadom kojom je
predviđeno da se kroz naše odlagalište otpadom „Peski“ zbrine inertni odležani otpad sa
okolnih odlagališta, odnosno naših gradskih ilegalnih deponija. Postoji sporazum Grada
Đurđevca i okolnih jedinica lokalne samouprave o takvom zbrinjavanju otpada, te je tako i
isprojektirano. Ono što se pojavilo kao problem je financiranje – trenutno je financiranje in
situ metodom (na mjestu gdje se nalazi) koju financira Europska unija. Ovaj način je
predviđen kao ex situ metoda koju financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost (Europska unija ne financira) u znatno manjem omjeru financiranja – Fond
financira u omjeru 60% - 40%, dok Europska unija financira u omjeru 90% - 10%. Grad
Đurđevac je poslao službeni upit u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
kontaktirano je i Ministarstvo zaštite okoliša sa dva pitanja:
1) Da li je moguće ispregovarati financiranje iz EU sredstava sanaciju okolnih
nelegalnih odlagališta kroz odlagalište Peski kao projekt in situ, a imajući u vidu
uštede za državni proračun, ali i EU sredstva?
2) Ukoliko sanacija iz prethodnog pitanja na opisani način nije prihvatljiva, a ne postoji
interes okolnih općina za sanaciju po nacionalnom modelu, da li je potrebno
mijenjati projekt sanacije odlagališta Peski s obzirom da ga je potrebno prilagoditi, a
potrebno je za održavanje sustava zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada za
grad Đurđevac i okolne JLS u periodu do izgradnje ili puštanja u rad RCGO Piškornica
- trenutni kapacitet novoformirane kazete iznosi oko 5.000 m3, a što je dostatno za
nekoliko godina redovnog zbrinjavanja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako gradonačelnik tijekom
sutrašnjeg dana ima zakazan sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
upravo na ovu temu. Ovo je dobar primjer da se uštede sredstva i jedinicama lokalne
samouprave i Fondu i Europskoj uniji, te da se ista mogu usmjeriti na neka druga područja.
Izrazio je želju da Grad Đurđevac dobije pozitivno očitovanje o predmetnoj tematici.
Odlagališta otpada na području Grada će se zbrinuti na najbolji mogući način i u najboljem
interesu Grada.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić kojega je zanimalo da li Grad Đurđevac ima uvid u
studiju utjecaja na okoliš za sav dodatni otpad koji će se zbrinuti na odlagalištu u Đurđevcu
kroz buduće razdoblje od nekoliko godina.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako svako odlagalište ima
studiju utjecaja na okoliš, pa tako i ovo naše u Đurđevcu. Odlagalište otpada u Đurđevcu ima
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dokumentaciju za 130.000 m3 (uključujući i sva okolna odlagališta).
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Grada Đurđevca u 2017. godini.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada, s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 12. obuhvatio je i
obrazloženje predmetne točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada.
Točka 14.
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 12. obuhvatio je i
obrazloženje predmetne točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada.
Točka 15.
Donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači
na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Program zaštite divljači planski
dokument koji osigurava zaštitu divljači na površini izvan lovišta na području Grada
Đurđevca i donosi se za razdoblje od 10 godina. Programom se određuju mjere za
sprječavanje šteta od divljači, a jedna od mjera je smanjivanje broja divljači kada zbog
prevelike gustoće dolazi do gospodarski nedopustivih šteta. Također, Programom se
propisuju površine izvan lovišta gdje je dopušteno loviti divljač u slučaju potrebe
smanjivanja broja divljači, kada zbog prevelike gustoće dolazi do gospodarski nedopustivih
šteta te ostale mjere. Lovačka društva ne mogu vršiti odstrjel na površinama unutar 300 m
od naselja, a koja nisu obuhvaćena lovištem. Navedeno predstavlja problem zbog velike
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koncentracije divljači (lisice, kune, vrane i drugih životinja) u blizini naselja, a gdje nije
dopušteno vršiti odstrjel. Zbog toga se Programom propisuju mjere kada i gdje je dopušteno
vršiti odstrjel i uklanjanje štetočina na području grada Đurđevca, na najprihvatljiviji i najbrži
mogući način s obzirom da divljač radi veliku štetu na poljoprivrednim usjevima i kreće se u
neposrednoj blizini naseljenih mjesta.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je zamolio da se u pristupu rješenju ovog
problema pokuša pronaći način koji nije ovako agresivnog stava, već da se pronađe neka
humanija metoda (primjerice, zaplašivanje).
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će se zatražiti mišljenje
stručnih osoba prilikom izrade Programa. Napomenuo je kako se na krovu Gradske uprave
nalazi kobac koji je imao za cilj plašiti vrane, ali nije se pokazao efikasnim rješenjem.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Đurđevca.
Točka 16.
Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
upravljanja, održavanja i naplate javnih parkirališta
na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nakon objave namjere davanja
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja i naplate javnih
parkirališta na području Grada Đurđevca u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u
ostavljenom roku pristigle dvije ponude i to:
- Ponuda tvrtke Parking tim d.o.o., Rijeka, koja nudi godišnju naknadu za koncesiju u
iznosu od 44.011,09 kuna, a zbroj cijena iz Cjenika za naplatu parkiranja iznosi
5.102,00 kune s uključenim PDV-om.
- Ponuda tvrtke CRTORAD d.o.o., Jalkovec (Grad Varaždin), koja nudi godišnju
naknadu za koncesiju u iznosu od 100.000,00 kuna, a zbroj cijena iz Cjenika za
naplatu parkiranja iznosi 1.832,00 kune s uključenim PDV-om.
Temeljem uvjeta određenih u dokumentaciji za davanje koncesije, utvrđeno je da je
ponuditelj CRTORAD d.o.o., dostavio ekonomski povoljniju ponudu prema kriterijima za
odabir ponude, koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, te se
stoga predlaže donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
naplate javnih parkirališta navedenom ponuditelju. Članovi Gradskog vijeća na klupe su
dobili usporedni cjenik obadva ponuditelja.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se tražila dodatna
potvrda s obzirom da je koncesionar Crtorad imao određenih problema u poslovanju u
Koprivnici. Tražit će se i dodatna zaštita kroz potpisivanje samog ugovora. Osobu koja je
radila na naplati parkirnih karata koncesionar Crtorad je spreman preuzeti, tako da isti neće
izgubiti svoje radno mjesto.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji se pozitivno očitovao oko navedene naknade
za koncesiju. Zanimalo ga je da li će se naplata parkiranja obavljati na mjestima sukladno
izmijenjenoj Odluci o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će se naplata parkiranja
obavljati na mjestima sukladno izmijenjenoj Odluci o načinu i naplati parkiranja na javnim
parkiralištima. Natječaj je obavljen na transparentan način. Svi prijedlozi članova Gradskog
vijeća uvršteni su u natječajnu dokumentaciju.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja i
naplate javnih parkirališta na području Grada Đurđevca.
Točka 17.
Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 8. obuhvatio je i obrazloženje
predmetne točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je
PROCJENU RIZIKA
od velikih nesreća na području Grada Đurđevca.
Točka 18.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li će Grad Đurđevac ponovno
subvencionirati građanima ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu, te kada će se nastaviti
radovi na nogostupu u Budrovcu.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će se razmotriti prijedlog da se u
Proračunu osiguraju sredstva za subvencioniranje ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu. Što
se tiče nastavka radova na nogostupu u Budrovcu, radovi će se nastaviti sukladno
sredstvima Proračuna.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 9. sjednicu Gradskog vijeća u 19,15 sati.

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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