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Z A P I S N I K  
s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 8. lipnja 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/13, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
18-1 od 4. lipnja 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 Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković koji je konstatirao nazočnost većine članova Gradskog 
vijeća. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  

1. Željko Lacković, 
2. Dajana Milodanović, 
3. Ivan Juričić,  
4. Ivan Radoš,  
5. Katica Blažok, 
6. Zoran Jančijev, 
7. Maja Hrvatić Padovan, 
8. Danijela Jelušić, 
9. Gabriela Kralj Bartovčak, 
10. Marko Kolarević, 
11. Rajko Gašparić – došao tijekom točke 1. dnevnog reda – u 16,10 sati. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Kristina Benko Markovica (opravdala), 
2. Marijan Ružman (opravdao), 
3. Damir Lacković (opravdao), 
4. Marko Fucak (opravdao). 
 

 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte, 
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
5. Tea Zobunđija, viši  stručni suradnik za odnose s javnošću. 
 

 Na zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 10 glasova „za“. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći 

 
  

D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za  Grad Đurđevac. 
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2. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za  Grad Đurđevac 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se na području grada Đurđevca radi o 
relativno malim površinama poljoprivrednog zemljišta, pri čemu su veće površine oko 
staklenika koje se trenutno nalaze u privremenom korištenju. U ostalom dijelu radi se o 
malim parcelama. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu 9. ožujka 
2018. godine, određena je obveza jedinicama lokalne samouprave da u roku od 90 dana 
donesu Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
za svoje područje. Radi se o izuzetno kratkom toku, te je naglasio kako je Grad Đurđevac 
među prvim jedinicama lokalne samouprave koji će donijeti ovaj Program. Samo složenost 
ovog procesa očituje se na način da je trebalo izvršiti provjeru za preko 5.000 čestica koje se 
u katastru vode na Republici Hrvatskoj. Nakon prikupljenih podataka utvrđeno je da je na 
području Grada Đurđevca u vlasništvu Republike Hrvatske 37 ha 9410 m2 poljoprivrednih 
zemljišta, od čega je u privremenom korištenju 20 ha 720 m2  zemljišta (radi se o površinama 
oko staklenika). Predmetnim Programom planirano je 30 ha 8936 m2 zemljišta za zakup koji 
se daje na vrijeme od 25 godina, dok je 6 ha 7493 m2 predviđeno za povrat u postupcima 
naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Maksimalna 
površina koja se pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi može dati u zakup iznosi 15 ha. Nakon 
usvajanja na sjednici Gradskog vijeća Program se dostavlja Ministarstvu poljoprivrede radi 
dobivanja suglasnosti i tek nakon dobivanja suglasnosti može se krenuti s raspolaganjem. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je prioritet zemljišta u 
zakup dati poljoprivrednicima kojima je to prijeko potrebno (stočari, mljekari, manji OPG-
ovi). Naknadno će se izraditi pravilnicima kojima će se definirati odredbe prilikom davanja 
zemljišta u zakup.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić kojega je zanimalo na koji način će se zemljišta 
davati u zakup, odnosno kako će se definirati odredbe prilikom davanja zemljišta u zakup. 
  Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako Gradsko vijeće raspisuje natječaj u 
kojem će biti navedeni kriteriji prema kojima će se kasnije zemljišta davati u zakup. 
  
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

P R O G R A M  
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  

za Grad Đurđevac. 
 
 

Točka 2. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić upoznao je članove Gradskog vijeća s činjenicom 
da je izabran za novog predsjednika Gradske ogranizacije HDZ-a Đurđevac. 
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 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić osvrnuo se na točku 4. dnevnog reda s 
prethodne sjednice Gradskog vijeća. Zatražio je pismenu razradu troškova pod stavkom 
OSTALE USLUGE, budući da nije bio zadovoljan usmenim obrazloženjem ravnateljice Muzeja 
Edite Janković Hapavel.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako zatraženi podaci nisu 
dostavljeni budući da se radilo o sazivanju tematske sjednice Gradskog vijeća. Napomenuo je 
kako će stručne službe Grada Đurđevca za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremiti 
zatraženu dokumentaciju i dostaviti je g. Gašpariću. 
 
 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li će Grad Đurđevac 
subvencionirati ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu i za divljač, budući da je to od velikog 
interesa za Lovačko društvo „Jelen“ Đurđevac. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je potrebno da predstavnici Lovačkog 
društva „Jelen“ dostave potrebne podatke na godišnjoj razini, pa će se razmotriti prijedlog 
da se u Proračunu osiguraju sredstva za subvencioniranje ispitivanje uzoraka mesa na 
trihinelu.  
 
 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je, prema zahtjevu stanovnika Ulice 
Tina Ujevića, u čijoj nadležnosti se nalazi mogućnost postavljanja znaka sa zabranom 
upotrebe zvučnog signala u Ulici Tina Ujevića u Đurđevcu. 
 Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne 
djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud istaknuo je kako se predmetna problematika može 
riješiti na način da se izmijene odredbe Odluke o komunalnom redu. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako postoje zakonske 
odredbe u kojima je utvrđena navedena problematika. Međutim, napomenuo je kako 
jedinice lokalne samouprave, kao ni građani ne mogu samostalno određivati područja 
zabrane, već je za to zakonski određeno sukladno namjeni/svrsi.  
 
  
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 11. sjednicu Gradskog vijeća u 16,30 sati. 
 
 
 
                    Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća 
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


