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Z A P I S N I K  
s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 22. srpnja 2019. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-02/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
19-1 od 17. srpnja 2019. godine.  
 Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom 
u 17,00 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. Marijan Ružman,  
3. Dajana Milodanović, 
4. Ivan Radoš,  
5. Katica Blažok, 
6. Zoran Jančijev,  
7. Maja Hrvatić Padovan, 
8. Gabriela Kralj Bartovčak, 
9. Marija Markuš, 
10. Marko Fucak.  

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Kristina Benko Markovica, članica (opravdala),  
2. Danijela Jelušić, članica (opravdala), 
3. Damir Lacković, član (opravdao), 
4. Rajko Gašparić, član (opravdao), 
5. Marko Kolarević, član (opravdao). 
 

 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
4. Silvija Lukačin, privremena pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte, 
5. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, 
6. Tomislav Kolarić, direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac i 

Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac, 
7. Bara Čubelić, direktorica trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 

Đurđevac, 
8. Tea Zobunđija, direktorica trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac, 
9. Ivan Juričić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, 
10. Emira Čilić, viša stručna suradnica za razvojne projekte, 
11. Martina Sabađija Buđak, Podravski radio, 
12. Jurica Karan, ePodravina, 
13. Valentino Štefanek, Prigorski.hr, 
14. Ozren Špiranec, Glas Podravine i Prigorja, 
15. Andreja Brozović, RKC, 
16. Dinko Borozan, Podravski list. 
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 Na zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 10 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 novom točkom koja glasi „Donošenje Zaključka vezano uz ispunjavanje uvjeta trgovačkog 
društva TOT-PROMET d.o.o. Đurđevac iz Ugovora o kupoprodaji nekretnina“. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Donošenje Zaključka 
vezano uz ispunjavanje uvjeta trgovačkog društva TOT-PROMET d.o.o. Đurđevac iz Ugovora o 
kupoprodaji nekretnina“ doda kao točka 14. dnevnog reda, a dosadašnja točka 14. Pitanja 
članova Gradskog vijeća postala bi točka 15. dnevnog reda. 
 Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je 
na klupe prije održavanja sjednice. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio sljedeći 
 

 D N E V N I  R E D : 
 

1. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac 
za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno 
zaduženje. 

3. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija – Plin d.o.o. 
Đurđevac za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

4. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga 
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

5. Informacija o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Đurđevca. 
6. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2018. godinu, s 

prijedlogom Zaključka. 
7. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih 

udruga Grada Đurđevca za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
8. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za nabavu radnih bilježnica i obveznih 

radnih materijala za učenike Osnovne škole Đurđevac, sufinanciranje nabave 
udžbenika za učenike srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike 
Područne škole za djecu s teškoćama. 

9. Donošenje Odluke o komunalnom redu. 
10. Donošenje Odluke o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi 

Đurđevac. 
11. Donošenje Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Đurđevca. 
12. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje dva suca porotnika Općinskog suda u 

Koprivnici. 
13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke 

o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Grgura Karlovčana. 
14. Donošenje Zaključka vezano uz ispunjavanje uvjeta trgovačkog društva TOT-PROMET 

d.o.o. Đurđevac iz Ugovora o kupoprodaji nekretnina. 
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.  

 
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 10 glasova „za“- 
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 Točka 1. 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac 
za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić naglasio je 

kako je trgovačko društvo, kao i proteklih godina, pozitivno poslovalo ostvarivši prihode u 
iznosu 16,1 milijun kuna i rashode u iznosu 15,6 milijuna kuna. Trgovačko društvo posluje 
stabilno i uspješno. Voda je tijekom godine bila sanitarno ispravna što je potvrđeno analizama 
Zavoda za javno zdravstvo. Zabilježeno je osjetno manje kvarova na sekundarnim i 
magistralnim cjevovodima što je rezultat dosadašnjih investicija. Osvrnuo se na projekt 
Aglomeracije – uskoro se očekuje potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz 
EU fondova. Značaj ovog projekta je velik, kako za trgovačko društvo tako i za Grad Đurđevac. 
Osvrnuo se na donesene nove zakonske odredbe vezane uz vodne usluge kojima će se odrediti 
uslužna područja i granice tih uslužnih područja. Pretpostavka je da će trgovačko društvo 
Komunalije d.o.o. Đurđevac biti uvršteno u uslužno područje s vodnim isporučiteljem grada 
Bjelovara, te će se na tom području formirati novi jedinstveni javni isporučitelj dok će ostali 
postojeći javni isporučitelji zauzeti naziv podružnice (podružnica mora imati količinu od 
500.000 m3 prodane vode, što Komunalije d.o.o. Đurđevac zadovoljavaju).     

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 biti kakvih promjena u 
sistematizaciji radnih mjesta unutar trgovačkog društva, posebice zbog novih zakonskih 
odredbi. 

Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić naglasio je 
kako će doći do promjena, ali ne očekuje se smanjenje broja zaposlenih. Trenutno je u 
trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. Đurđevac zaposleno 26 osoba. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će Bjelovarsko-
bilogorska županija biti u našem vodoopskrbnom sustavu. Tehnički podaci su svi na strani 
Komunalija d.o.o. Đurđevac u odnosu na trgovačko društvo iz Bjelovara (osim u odnosu na 
količine potrošene količine vode). Očekuje se dobra suradnja sa susjednom Županijom. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac 
za 2018. godinu. 

 
 

 Točka 2.  
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac  
za kreditno zaduženje 

 
Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić istaknuo je 

kako se trgovačko društvo zadužuje za 1.000.000,00 kuna (750.000,00 kuna za kupnju 
nekretnine – bivše zgrade Segrada, a 250.000,00 kuna za isplatu dospjelih potraživanja prema 
trgovačkom društvu Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac).  
 
             Gradsko vijeće Grada Đurđevca, bez rasprave i većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 1 
glasom „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
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Z A K L J U Č A K   
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac  

za kreditno zaduženje. 
 
 

Točka 3.  
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija – Plin d.o.o. 
Đurđevac za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 Direktor trgovačkog društva Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić 
istaknuo je kako je trgovačko društvo, kao i proteklih godina, pozitivno poslovalo ostvarivši 
prihode u iznosu 14,6 milijuna kuna i rashode u iznosu 13,5 milijuna kuna. Kontinuirano se 
radi na smanjenju gubitaka – ulaže se u zamjenu dotrajale plinske mreže (u 2018. godini 
zamijenjeno je 8,7 km plinske mreže). U 2019. godini planira se zamjena dodatnih 12,5 km 
dotrajale plinske mreže. U Đurđevcu je ostalo za promijeniti još 3,5 km dotrajale plinske 
mreže, a ista će se zamijeniti u sklopu projekta Aglomeracije. Zamjenom dotrajale plinske 
mreže smanjeni su gubici u gradu Đurđevcu, općini Virje, … 
  
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca, bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo 
je 
  

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o. 

Đurđevac za 2018. godinu. 
 
 

Točka 4. 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga 
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 Direktorica trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Bara 
Čubelić istaknula je kako je trgovačko društvo ostvarilo prihode u iznosu 16,5 milijuna kuna 
i rashode u iznosu 16,3 milijuna kuna. Čak 60% prihoda ostvareno je izvođenjem 
građevinskih radova. Radi pružanja što efikasnijih usluga, u 2018. godini nabavljani su 
strojevi i oprema kako za građevinski sektor tako i za komunalnih sektor. Također, kupljena 
je i zgrada u kojoj se nalazi sjedište trgovačkog društva.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se rasprava o točki 4. i 
točki 5. dnevnog reda, zbog sličnosti tematike, objedini, što su i podržali svi prisutni članovi 
Gradskog vijeća. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je donesen Plan gospodarenja otpadom. 
Iz godine u godinu se mora sve više odvojeno prikupljati otpad. Zasad se na području Grada 
Đurđevca odvojeno sakuplja papir, plastika i biorazgradivi otpad, a preostale vrste se odvajaju 
putem zelenih otoka i na reciklažnom dvorištu. Čekaju se spremnici za odvojeno prikupljanje 
otpada putem natječaja koji provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 
područje cijele Republike Hrvatske. Provedena je javna nabava, ali nije još uvijek donesena 
odluka o odabiru. Vide se pozitivni trendovi u odvajanju otpada (u 2018. godini odvojeno je i 
sakupljeno nešto više od 100t otpada, dok je u prvih šest mjeseci 2019. godine odvojeno i 
sakupljeno 127t otpada). Grad Đurđevac planira se prijaviti na dva natječaja – za izgradnju 
sortirnice i kompostišta za potrebe Grada Đurđevca. Sukladno donesenom Planu 
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gospodarenja otpadom, planira se do 2022. godine ostvariti barem 60% sakupljenog 
odvojenog otpada. Naplata se trenutno vrši prema volumenu, ali dobivanjem spremnika 
naplata će se vršiti prema masi.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo kada se mogu očekivati sredstva 
za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Osvrnuo se na zelene otoke i na letke o 
razvrstavanju otpada. Predložio je da trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac uz 
račune građanima dostavi i letke o razvrstavanju otpada. 
 Direktorica trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Bara 
Čubelić prihvatila je prijedlog člana Gradskog vijeća Marka Fucaka o dostavi letaka uz račune. 
 Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović pohvalila je rad svih triju trgovačkih 
društava, posebice zbog pozitivnog poslovanja. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na održavanje javnih 
površina, te je pohvalio rad trgovačkog društva. Grad je lijepo uređen, naročito je to bilo 
vidljivo za vrijeme Picokijade. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno, s 10 glasova „za“, 
donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2018. godinu. 
 
 

Točka 5. 
 

Informacija o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Đurđevca 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 4. obuhvatio je i točku 5. dnevnog 
reda. 
 Rasprava o predmetnoj točki dnevnog reda vođena je tijekom rasprave točke 4. 
dnevnog reda. 
  
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca primilo je na znanje Informaciju o održivom 
gospodarenju otpadom na području Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 6.  
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2018. godinu,  
s prijedlogom Zaključka 

 
 Direktorica trgovačkog društva Stari grad d.o.o. naglasila je kako je trgovačko društvo 
pozitivno poslovalo u 2018. godini – prihodi su iznosili 3 milijuna kuna, a rashodi 2,9 milijuna 
kuna. Zabilježen je rast poslovanja koji se odnosi na ugostiteljstvo za 20% u odnosu na 2017. 
godinu. Trgovačko društvo ima 17 zaposlenih osoba. U suradnji s Muzejom Grada Đurđevca i 
Turističkom zajednicom Grada Đurđevca na tržištu se nudi paket kulturnih i turističkih 
sadržaja, te bogata eno-gastronomska ponuda unutar utvrde Stari grad. U 2018. godini utvrdu 
Stari grad i njezine sadržaje posjetilo je cca 16.000 gostiju. Trgovačko društvo, osim 
ugostiteljstva, bavi se i investicijama u sportu, turizmu i poduzetništvu (izgradnja ŠRC-a, 
izgradnja Poduzetničkog inkubatora).  
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 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 biti osigurana i gdje 
parkirna mjesta za korisnike i goste Poduzetničkog inkubatora. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se na prostoru tržnice nalaze parkirna 
mjesta koja nisu obuhvaćena koncesijom, odnosno ne naplaćuju se. Što se tiče samog užeg 
centra grada, postoje parkirna mjesta koja korisnici i gosti Poduzetničkog inkubatora, mogu 
koristiti kao i ostali građani. Godišnja karta iznosi svega 150,00 kuna.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako je Stari grad d.o.o. znatno 
podigao kvalitetu svojih usluga. 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak naglasio je kako HTZ nije uspjela iskoristiti 
prošlogodišnji uspjeh Vatrenih, što je razočaravajuće. 
 
             Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno, s 10 glasova „za“, 
donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2018. godinu. 

 
 

Točka 7.  
 

Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih 
udruga Grada Đurđevca za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
 Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Ivan Juričić osvrnuo se na 
projekt „Picoki za sport“. Grad Đurđevac preko Zajednice sportskih udruga konstantno ulaže 
u rad sportskih klubova. Zajednica sportskih udruga sudjelovala je u organizaciji Sportskih 
igara za mlade, Olimpijskog dana kretanja, raznim manifestacijama u organizaciji Grada 
Đurđevca i Turističke zajednice Grada Đurđevca. Naglasio je kako je grad Đurđevac sportski 
grad. Zajednica sportskih udruga u suradnji s Gradom Đurđevcom, Udrugom matice 
umirovljenika Đurđevac i Udrugom žena Grada Đurđevca prijavila je projekt pod nazivom 
„Aktivni u zlatnoj dobi“ na raspisani natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava. 
Upoznao je sve prisutne s još jednim događanjem koje će se odvijati u Đurđevcu. U razdoblju 
od 23.-25. kolovoza 2019. godine u Đurđevcu će se održati Otvoreno prvenstvo Hrvatske u 
odbojci na pijesku. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad sportskih udruga. 
Osvrnuo se na doneseni Pravilnik o dodjeli sredstava.  
 
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo 
je  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih 

udruga Grada Đurđevca za 2018. godinu. 
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Točka 8. 
 

Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za nabavu radnih bilježnica i obveznih 
radnih materijala za učenike Osnovne škole Đurđevac, sufinanciranje nabave 

udžbenika za učenike srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora  
za učenike Područne škole za djecu s teškoćama 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac već 5 godina u svom 
proračunu osigurava sredstva za nabavu udžbenika. Budući da je Vlada RH za ovu školsku 
godinu za sve učenike osnovnih škola osiguralo nabavu udžbenika, Grad Đurđevac osigurao 
je u proračunu sredstva za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za učenike 
Osnovne škole Đurđevac. Ujedno se predmetnom odlukom predlaže sufinanciranje nabave 
udžbenika za učenike srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike Područne 
škole za djecu s teškoćama u iznosu od 500,00 kuna.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na situaciju u Saboru i odluku 
o sufinanciranju udžbenika za učenike osnovnih škola. Izrazio je zadovoljstvo što je Grad 
Đurđevac u svom proračunu osigurao financijska sredstva za nabavu radnih bilježnica i 
obveznih radnih materijalaza učenike Osnovne škole Đurđevac, te sufinanciranje nabave 
udžbenika za učenike srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike Područne 
škole za djecu s teškoćama u iznosu od 500,00 kuna. 
   
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo 
je  
 

O D L U K U 
o odobrenju sredstava za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za 

učenike Osnovne škole Đurđevac, sufinanciranje nabave udžbenika za učenike 
srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike  

Područne škole za djecu s teškoćama. 
 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Grada Đurđevca 
 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je da je Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu propisana obveza donošenja nove Odluke o komunalnom 
redu, kojom se propisuju odredbe o uređenju naselja, načinu uređenja i korištenja površina 
javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, uvjeti 
korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za 
parkiranje vozila, održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene, prikupljanju, 
odvozu i postupanju sa prikupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, 
uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, sanitarno-komunalne mjere, mjerama za 
provođenje komunalnog reda i prekršajne odredbe. Novom Odlukom o komunalnom redu 
nije došlo do većih izmjena u odnosu na dosadašnju Odluku o komunalnom redu, osim što 
su neke odredbe jasnije navedene i usklađene s odredbama novog Zakona. Istaknuo je 
novine u Odluci i to u članku 8. stavak 2.  – mogućnost odobrenja troška  stilsko-vizualnog 
obilježja vlasnicima višestambenih objekata prilikom energetske obnove višestambenih 
zgrada, sukladno prostorno-planskoj studiji  Grada Đurđevca. Nadalje, u  članku 8. stavku 
3. – priznavanje naknade troška kupnje stiliziranog pijetla za njegovu postavu na vrhu 
sljemena obiteljskih kuća ili poslovnog prostora. Predložio je da se iza  riječi: „obiteljskih 
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kuća“ doda zarez i riječ: „klijeti“, kako bi se odredba odnosila i na klijeti, a ujedno je 
predložio da se iznos financiranja s predloženih „500,00 kuna“ smanji na „300,00 kuna“ 
budući je u međuvremenu od slanja materijala utvrđeno da se krovni pjetlići mogu nabaviti 
i po navedenoj cijeni. Ujedno je predložio da se u navednom stavku doda rečenica: „Isplata 
troška kupnje stiliziranog pijetla izvršit će se nakon njegovog postavljanja  na vrh sljemena 
obiteljske kuće, klijeti ili poslovnog prostora.“. Napomenuo je i novine u članku 9. stavcima 
2. i 3.  kojima se propisuje da u slučaju kada vlasnik sruši postojeći zapušteni stambeni 
objekt i pristupi gradnji novog objekta u roku od godinu dana od uklanjanja, odobrava mu 
se dodatni iznos od 25.000,00 kuna. Istaknuo je i  članak 26. stavak 3.  kojim je određena 
obaveza političkih stranaka i nezavisnih kandidata da prilikom izbornih promidžbi 
Upravnom odjelu dostave zahtjeve za postavu plakata temeljem kojih će se donijeti 
posebna odluka o prostorima na kojima će biti dozvoljena postava plakata, kao i odredbe 
članka 41. st. 2. prema kojem kiosci, pokretne naprave, mobilne garaže koji se postavljaju 
na javnim površinama moraju zadovoljiti minimalne estetske i funkcionalne kriterije koje 
kao tipska rješenja predlaže Upravni odjel.). 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ 
se javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je naveo da podržava predložene odredbe, 
no istaknuo je da se novom Odlukom daju velike ovlasti komunalnom redaru i da 
komunalni redar mora više raditi na kontroli poštivanja Odluke i poduzimati propisane 
mjere.  Naveo je da su široke ovlasti komunalnom redaru dane i prema Odluci o uvjetima i 
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama na području Grada Đurđevca, te da komunalni redar 
mora imati više aktivnosti u njezinoj provedbi. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je da postoji kontinuirani 
problem s ostavljanjem kućnih ljubimaca, koje neodgovorni vlasnici izbacuju noću iz 
automobila, čime životinje postaju lutalice. Stoga smatra da bi i građani sami trebali 
prijaviti one koji ostavljaju kućne ljubimce, kako bi se taj problem sveo na najmanju mjeru. 
Ujedno je pohvalio predložene nove mjere u Odluci o komunalnom redu  čime će se 
dodatno potaknuti mladi na gradnju kuća. 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak naveo je primjere drugih općina koje potiću 
gradnju obiteljskih kuća mladih obitelji financijskim sredstvima, ne samo na mjestima 
starih srušenih kuća, već i na ostalim građevinskim parcelama. Predložio je da se i Grad 
Đurđevac uključi u takve poticaje. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je Gradu u interesu gradnja 
kuća na mjestima srušenih stambenih objekata budući da je na tim mjestima izgrađena 
komunalna infrastruktura, a i potrebno je popuniti sada prazne parcele u ulicama gdje su 
srušene kuće. Predložio je da ukoliko smatra da je to potrebno, član Gradskog vijeća Marko 
Fucak predloži donošenje potrebnih odluka. 

 Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno, s 10 glasova „za“, 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o komunalnom redu na području Grada Đurđevca. 
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Točka 10. 
 

Donošenje Odluke o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine  
Osnovnoj školi Đurđevac 

 
  Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o knjigovodstvenoj uskladi između 
Grada Đurđevca i Osnovne škole Đurđevac.  
                
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca, bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo 
je  
 

O D L U K U 
o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Đurđevac. 

 
 

Točka 11. 
 

Donošenje Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Đurđevca 
 

  Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o dva prazna stana koje Grad 
Đurđevac ima u svojem vlasništvu. Predmetna odluka predlaže se zbog konstantnih upita 
građana za navedene stanove. Napravljena je procjena o vrijednosti stanova. 
                
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca, bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo 
je  

O D L U K U 
o prodaji stanova u vlasništvu Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 12.  
 

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje dva suca porotnika  
Općinskog suda u Koprivnici 

 
 Prijedloge za imenovanje dva suca porotnika Općinskog suda u Koprivnici, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković 
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
 
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, utvrdilo 
je prijedlog kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Koprivnici. 
 

 
Točka 13.  

 
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke 

o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole Grgura Karlovčana 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o uskladi s novim nazivom 
Osnovne škole.  
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  Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je ukazao na postojeće procedure i radnje koje je 
izazvala promjena naziva škole.  
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 1 
glasom „protiv“ (SDP), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni 
Statuta Osnovne škole Grgura Karlovčana. 

 
 

Točka 14.  
 

Donošenje Zaključka vezano uz ispunjavanje uvjeta trgovačkog društva TOT-PROMET 
d.o.o. Đurđevac iz Ugovora o kupoprodaji nekretnina 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da je izgradnjom poslovne zgrade u 
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu na adresi Ulica grada Vukovara 62, sukladno projektu koji je 
odobrio Grad Đurđevac, a u kojem se obavlja poduzetnička djelatnost, kupac TOT-PROMET 
d.o.o., u cijelosti ispunio obveze iz Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 2. studenoga 2009. 
godine zaključenog između Grada Đurđevca kao prodavatelja i t.d. TOT-PROMET d.o.o. kao 
kupca. Temeljem zahtjeva trgovačkog društva FRASSON d.o.o., utvrđeno je da su ispunjeni 
uvjeti  iz članka 20. stavka 1. Odluke o komunalnoj naknadi, vezano uz oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade za poslovnu zgradu sagrađenu na kčbr. 3230/1 k.o. Đurđevac I. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su stvoreni preduvjeti 
za odvijanje gospodarske djelatnosti. Radi se o poduzetniku koji je zaposlio 30-tak radnika s 
područja Grada Đurđevca, s  namjerom proširenja djelatnosti. 
 
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo 
je 

 
Z A K L J U Č A K 

vezano uz ispunjavanje uvjeta trgovačkog društva TOT-PROMET d.o.o. Đurđevac iz 
Ugovora o kupoprodaji nekretnina. 

 
 

Točka 15. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Pod ovom točkom nije bilo pitanja. 
 
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 22. sjednicu Gradskog vijeća u 18,45 sati. 
 
   
                                 Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća 
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


