
 

Z A P I S N I K 

s 35. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

odrţane 17. oţujka 2021. godine u 13,00 sati 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-

21-1 od 12. oţujka 2021. godine.  

 Članovima Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca uz saziv dostavljeni su materijali za 

pojedine točke dnevnog reda kao i obrazac za izjašnjavanje.  

Sjednica je odrţana elektronički dostavljanjem obrazaca za izjašnjavanje putem 

elektroničke pošte. 

 

Očitovanja po pojedinim točkama dnevnog reda putem elektroničke pošte  dostavili su 

sljedeći članovi Gradskog vijeća te se utvrĎuje njihova nazočnost sjednici: 

1. Ţeljko Lacković, 

2. Marijan Ruţman,  

3. Dajana Milodanović, 

4. Ivan Radoš,  

5. Katica Blaţok, 

6. Zoran Jančijev,  

7. Maja Hrvatić Padovan, 

8. Danijela Jelušić, 

9. Gabriela Kralj Bartovčak, 

10. Damir Lacković, 

11. Marko Fucak, 

12. Kristina Benko Markovica, 

13. Marija Markuš. 

 

 Očitovanje po pojedinim točkama dnevnog reda putem elektroničke pošte nisu 

dostavili članovi Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca te se time utvrĎuje njihova odsutnost sa 

sjednice: 

1. Rajko Gašparić, 

2. Marko Kolarević. 

 

 Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca usvojen je jednoglasno s 13 

glasova „za“. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ţeljko Lacković predloţio je sljedeći 

 

 D N E V N I  R E D : 

 

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada 

ĐurĎevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine  

2. Donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca. 

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i 

Projekcija  za 2022. i 2023. godinu. 

4. Donošenje Programa o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture na 

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 



 

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca. 

8. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada 

ĐurĎevca za razdoblje 2021. – 2025. 

9. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada ĐurĎevca za 

razdoblje 2021. – 2025.  

10. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima graĎevinskog zemljišta  u 

Škurdijevoj ulici u ĐurĎevcu (predio Stari kotar). 

11. Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja obnove kuća za mlade 

obitelji. 

12. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata. 

13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Grada 

ĐurĎevca. 

14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada ĐurĎevca za 

2020. godinu. 

15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada ĐurĎevca za 

2021. godinu. 

16. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara tijekom ţetvene sezone u 2021. 

godini. 

17. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

ĐurĎevac u 2021. godini. 

18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom na području Grada ĐurĎevca u 2020. godini. 

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i 

troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada za 2020. godinu. 

20. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 

području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

21. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 

22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta 

prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada ĐurĎevca i njihovih 

zamjenika. 

23. Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

ĐurĎevca. 

24. UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Ţupanijskog suda u 

Varaţdinu.   

25. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 13 glasova „za“. 

 

 

 

 



 

Točka 1.  

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada 

ĐurĎevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

                                                    ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada ĐurĎevca za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

 

Točka 2. 

 

      Donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca 

 

  

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja (pojedinačno za svakog predloţenog kandidata), 

utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca jednoglasno  s 13 glasova „za“  donijelo  

 

 

ODLUKU 

o dodjeli javnih priznanja Grada ĐurĎevca 
  

 

Točka 3. 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i 

Projekcija  za 2022. i 2023. godinu 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

većinom glasova  s 11 glasova „za“  i 2 glasa „suzdrţan“ (SDP) donijelo  

 

IZMJENE I DOPUNE  

Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i Projekcija  za 2022. i 2023. godinu 

 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Programa o izmjenama Programa graĎenja komunalne 

infrastrukture na području Grada ĐurĎevca u 2021. godini 

 



Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

 

PROGRAM 

o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture na području Grada 

ĐurĎevca u 2021. godini 

 

 

Točka 5. 

 

Donošenje Programa o izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

ĐurĎevca u 2021. godini 

 

 

Točka 6. 

 

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

PROGRAM  

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada ĐurĎevca u 2021. godini 

 

Točka 7. 

 

Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 



 

 

 

 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

većinom glasova  s 11 glasova „za“  i 2 glasa „protiv“ (SDP) donijelo  

 

ODLUKU  

o kratkoročnom zaduţivanju Grada ĐurĎevca 

 

Točka 8. 

 

Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

Grada ĐurĎevca za razdoblje 2021. – 2025. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

PROGRAM 

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada ĐurĎevca  

za razdoblje 2021. – 2025. 
 

 

Točka 9. 

 

Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada ĐurĎevca 

za razdoblje 2021. – 2025. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

PROGRAM  

potpora u poljoprivredi na području Grada ĐurĎevca  

za razdoblje 2021. – 2025. 

 

 

Točka 10. 

 

Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima graĎevinskog zemljišta  u 

Škurdijevoj ulici u ĐurĎevcu (predio Stari kotar) 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  



 

 

 

ODLUKU 

o prodaji po povoljnijim uvjetima graĎevinskog zemljišta  u Škurdijevoj ulici u 

ĐurĎevcu (predio Stari kotar) 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja 

obnove kuća za mlade obitelji. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

PROGRAM  

o dopuni Programa mjera poticanja 

obnove kuća za mlade obitelji. 

 

 

Točka 12. 

 

Donošenje Odluke o stipendiranju studenata  

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ODLUKU 

o stipendiranju studenata  

 

  

Točka 13. 

 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 

na području Grada ĐurĎevca 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnom redu 

na području Grada ĐurĎevca 

 

 



 

Točka 14. 

 

Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2020. godinu 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ANALIZU STANJA  

sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2020. godinu 

 

 

Točka 15. 

 

Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2021. godinu 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

PLAN RAZVOJA  

sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2021. godinu 

 

 

Točka 16. 

 

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara tijekom ţetvene sezone u 2021. godini 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

PLAN  

motrenja, čuvanja i ophodnje graĎevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja poţara tijekom ţetvene sezone u 2021. godini 
 

 

 

 

 

 



 

Točka 17. 

 

Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac 

u 2021. godini 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ODLUKU 

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe ĐurĎevac 

u 2021. godini 

 

 

Točka 18. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području Grada ĐurĎevca u 2020. godini 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

većinom glasova  s 11 glasova „za“  i 2 glasa „suzdrţan“ (SDP) donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada 

ĐurĎevca u 2020. godini 

 

 

Točka 19. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za 

zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada za 2020. godinu 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje 

nepropisno odbačenog otpada za 2020. godinu 

 

 

Točka 20. 

 

Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 

području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu 

 



Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ODLUKU 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada 

ĐurĎevca za 2021. godinu 

 

 

Točka 21. 

 

Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

ODLUKU 

o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada 

 

 

Točka 22. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada ĐurĎevca i njihovih zamjenika 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“ donijelo  

 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 

članova Savjeta mladih Grada ĐurĎevca i njihovih zamjenika 

 

Točka 23. 

 

Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Grada ĐurĎevca 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv.  

Članovima Gradskog vijeća dostavljeni su i glasački listići za izbor članova i zamjenika 



članova Savjeta mladih Grada ĐurĎevca. 

 

 

Temeljem dostavljenih glasačkih listića utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada 

ĐurĎevca jednoglasno  s 13 glasova „za“  donijelo  

 

RJEŠENJE  

o izboru članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Grada ĐurĎevca. 

 

 

Točka 24. 

 

UtvrĎivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika 

Ţupanijskog suda u Varaţdinu 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja utvrĎuje se da je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca 

jednoglasno  s 13 glasova „za“  utvrdilo  

 

PRIJEDLOG  

za imenovanje suca porotnika 

Ţupanijskog suda u Varaţdinu. 

 

 

Točka 25. 

 

Pitanja članova Gradskog vijeća 

 

 UtvrĎuje se da nije bilo dostavljenih pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 

 

                              Predsjednik 

     Zapisnik sastavila                                                                                Gradskog vijeća 

Jadranka Švaco, dipl.iur.                                                 Ţeljko Lacković, dipl.iur.                                

 

 

 


