
Z A P I S N I K 
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 25. ožujka 2022. godine  
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-03/22-02/05, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
22-1 od 18. ožujka 2022. godine.  
 Sjednica je održana u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu, Trg svetog Jurja 1, Đurđevac,  s 
početkom u 16,00 sati.  
 

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković, pozdravio je prisutne te konstatirao nazočnost većine 
članova Gradskog vijeća. 

 
 

 Sjednici su nazočni: 
 

1. Željko Lacković (Nezavisni), 

2.  Kristina Benko Markovica (Nezavisni),  

3. Dajana Milodanović (Nezavisni), 

4. Mirjana Mišulin (Nezavisni), 

5. Željka Mirović (Nezavisni), 

6. Zoran Jančijev (Nezavisni), 

7. Danijela Jelušić (Nezavisni), 

8. Anja Vujčić (Nezavisni), 

9. Zvonimir Fusić (Nezavisni), 

10. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni), 

11. Marko Fucak (SDP), 

12. Rajko Gašparić (HDZ). 
 
 Sjednici Gradskog vijeća nije nazočan: 
 
           1. Dejan Kutičić (SDP) - opravdao 
 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Silvija Lukačin, pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte, 
3. Danijela Fucak, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

i financije, 
4. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti, 
5. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, 
6. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću,   
7. Matija Bažulić, direktor trgovačkog društva Stari grad d.o.o. 
8. Lana Franković, voditeljica Odjela za gospodarenje otpadom u  

Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. 
9. Anja Čorba, novinarka Podravskog radija, 
10. Sonja Badalić, novinarka portala ePodravina.hr, 
11. Željko Picig, novinar portala prigorski.hr. 
12. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista. 

 



 Na zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
 

Budući da nije bilo  prijedloga ili dopuna dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća 
Željko Lacković predložio je sljedeći dnevni red  
 
 

 D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca. 

2. Izvještaj gradonačelnika Grada Đurđevca o postupku  odabira pravnog subjekta s 

kojim će trgovačko društvo Stari grad d.o.o. zaključiti Sporazum o partnerstvu za 

ulaganja u istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala. 

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 

utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 

stanogradnje na području Grada Đurđevca. 

4. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni 

promet i posredovanje nekretninama. 

5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja 

komunalnom infrastrukturom i priključcima bez naknade, za izgradnju stanova po 

Programu društveno poticane stanogradnje. 

6. Donošenje Programa mjera poticanja gradnje i obnove kuća za mlade obitelji. 

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu na području Grada 

Đurđevca. 

8. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području 

Grada Đurđevca u 2022. godini. 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

10. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje  odbacivanja otpada na području 

Grada Đurđevca. 

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada 

Đurđevca za 2021. godinu. 

12. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, s 12 glasova „za“. 
 
 

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., 1/10. i 5/18. – pročišćeni tekst), 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 da za vrijeme rasprave o prijedlogu 

Odluke o dodjeli javnih priznanja izađu iz dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko 

vijeće dobiti odmah po završetku rasprave u pisanom obliku. 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. 

 
 
 

Točka 2. 
Izvještaj gradonačelnika Grada Đurđevca o postupku  odabira pravnog subjekta s 

kojim će trgovačko društvo Stari grad d.o.o. zaključiti Sporazum o partnerstvu za 

ulaganja u istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je riječ gradonačelniku Hrvoju Jančiju 

da upozna članove Gradskog vijeća o tijeku postupka odabira pravnog subjekta s kojim će 
trgovačko društvo Stari grad d.o.o. zaključiti Sporazum o partnerstvu za ulaganja u 
istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči pozdravio je prisutne te je naveo da je Grad Đurđevac 

objavio Javni poziv za iskaz interesa pravnih subjekata za ulaganje u istraživanje i 
eksploataciju geotermalnih potencijala na području Grada Đurđevca zajedno s trgovačkim 
društvom Stari grad d.o.o. 

Na Javni poziv pristigla je jedna prijava trgovačkog društva Nova Natura d.o.o. 
Đurđevac, koja je u sastavu Osatina grupe. 

Prema traženim uvjetima iz Javnog poziva, utvrđeno je sljedeće:  
1. kriterij je osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za istraživanje i 

eksploataciju geotermalnih potencijala te adekvatnost i kvaliteta financijskih jamstava 
potrebnih za izvođenje radova- prijavitelj je priložio pismo namjere banke te korištenje 
vlastitih sredstava i korištenje bankarske garancije, vrijednost istražnih radova je 70 mil kn,  
te 110 mil kn za stavljanje u funkciju geotermala – izgradnju geotermalne elektrane, dakle 
vrijednost radova je 180 mil kn, 

2. kriterij je cjelovitost istraživanja iskorištavanja geotermalnih potencijala na istražnom 

prostoru Leščan - proizvodnja električne i dodatno iskorištavanje toplinske energije, 

osiguravanje pristupa zajedničkom korištenju toplinske energije drugim gospodarskim 

subjektima - ukoliko se potvrde podaci iz dosadašnjih ispitivanja radila bi se geotermalna 
elektrana snage 13 megavata proizvodnje električne energije i korištenje toplinske energije 
od 21 megavata snage koja bi se većim dijelom koristila u proizvodnim procesima prijavitelja, 
a jednim dijelom bila bi namijenjena javnim ustanovama u vlasništvu Grada i poduzetnicima 
u Poduzetničkoj zoni, 

3. kriterij je plan drugih gospodarskih aktivnosti na području Grada Đurđevca  i 

otvaranje novih radnih mjesta- u prijavi su definirane investicije od preko 500 mil kn na 

području Grada Đurđevca u naredne 3 godine od strane prijavitelja, a taj iznos ne uključuje 

iznos koji je potreban za realizaciju projekta, predviđeno je otvaranje minimalno 160 radnih 

mjesta s ovim investicijama, 

4. kriterij su uvjeti osiguravanja korištenja toplinske energije za potrebe 

grijanja/hlađenja javnih i privatnih objekata na području Grada Đurđevca – u prijavi je 

navedeno 5% toplinske energije, odnosno 1 megavat topline za javni sektor po cijeni koja je 

niža od komercijalne cijene, 



5. kriterij je   rok izvođenja istražnih radova i aktivnosti na eksploataciji planirano je da 

se istraživanja rade dvije godine, koji rok obuhvaća i vrijeme potrebno za provedbu svih radnji 

i dozvola nadležnih tijela, a nakon 2 godine krenulo bi se u eksploataciju. 
 
Povjerenstvo za analizu pristiglih prijava  utvrđivanje prijedloga odabira pravnog 

subjekta s kojim će trgovačko društvo Stari grad d.o.o. zaključiti Sporazum o partnerstvu za 

ulaganja u istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala temeljem dostavljene 

dokumentacije i održane prezentacije prijave na radnom sastanku, utvrdilo je da su ispunjeni 

svi kriteriji i pozitivnim je ocijenilo dostavljenu prijavu, a također se je i angažirani konzultant 

pozitivno očitovao o dostavljenoj prijavi. Još ostaje precizirati količine toplinske energije koje 

bi koristio Grad odnosno javni sektor bez naknade,  uvjeti pod kojima bi se mogla otkupiti 

dodatna količina toplinske energije i distribuirati zainteresiranim korisnicima u poduzetničkoj 

zoni i na taj način potaknuti investicije u zoni i definiranje međusobnih odnosa partnera u 

zajedničkoj prijavi na javni natječaj Agencije za ugljikovodike. Prijavom bi se iskoristile tri 

bušotine i bilo bi potrebno s partnerom definirati pod kojim uvjetima se može dalje razvijati 

geotermalni potencijal na području Grada. 

 

Gradonačelnik Hrvoje Janči predložio je da se na današnjoj sjedinici odabere partner za 

zajedničku prijavu, a potom pregovara s partnerom o Sporazumu koji bi sadržavao sve uvjete 

zajedničke ponude, a koje bi razmotrilo Gradsko vijeće. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zahvalio je gradonačelniku te je predložio 

da direktor trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Matija Bažulić predstavi potencijale partnera 

koji su bili izloženi na prezentaciji na radnom sastanku i u prijavi. 

 

Matija Bažulić, direktor trgovačkog društva Stari grad d.o.o. pozdravio je nazočne te je 

naveo da se tvrtka Nova Natura d.o.o.  nalazi u sastavu grupe Osatina, djeluje na području 

istočne Hrvatske, ima oko 1600 zaposlenika, od čega 240 na području Grada Đurđevca, 

proizvode voće, povrće, žitarice, bioplin, a imaju značajnu stakleničku proizvodnju. Na 

prezentaciji su predstavljeni i projekti koje namjeravaju realizirati u 2022.g., vrijednosti oko 

250 mil kn, a radi se o ulaganjima u bioplin, proširenje logističkog centra, odnosno gradnja 

distributivnog centra, proširenje voćnjaka i staklenika. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić upitao je zašto nismo u Javnom pozivu 

postavili uvjete koje Grad želi kako bismo dobili ponudu u koju su uključene sve stavke koje 

su nam važne. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su u Javnom pozivu definirani 

opći uvjeti – kriteriji koje Grad želi da se realiziraju. Napomenuo je da je u Republici Hrvatskoj 

za sada samo jedan geotermalni projekt koji je dovršen to je Ciglena, koja još uvijek ne radi, a 

problem je s realizacijom budući da JLS-ovi imaju problem pronaći investitore. Svima je glavni 

problem to što ne znaju što će istraživanje pokazati. U Agenciji za ugljikovodike naveli su da 

postoji više zainteresiranih tvrtki za istraživanje i eksploataciju geotermalnog polja Leščan, no 

Grad Đurđevac nema sa svojom tvrtkom niti financijskih niti stručnih sposobnosti za to, pa nam 

je stoga cilj bio da nađemo partnera, a  u javnom pozivu odredimo vrijednosti koje ćemo 

posebno cijeniti. Imamo jednog ponuditelja i on je dao odgovore na sve naše zahtjeve. Grad je 

angažirao i konzultanta, tvrtku koja je ispitala postojeći potencijal,  kao i prijavu i njene 

elemente te sa Povjerenstvom provjerio i utvrdio da li je prijava u redu. Gradu je bitno da se 

dobije partnerstvo na način da se toplinska energija učini dostupnom u poduzetničkoj zoni, te 

da se utvrde uvjeti za iskorištavanje toplinske energije u jednom dijelu besplatno za Grad i 



njegove ustanove, a u drugom dijelu po povoljnijim uvjetima. Grad je rekao da želi gospodarsku 

aktivnost,  radna mjesta, dostupnost toplinske energije za javne ustanove i poduzetnike pod 

povoljnim uvjetima, želimo bankarsku garanciju radi sigurnosti izvršenja istraživanja i 

eksploatacije geotermalne energije. Problem je što se mora najprije financirati istraživanje, a 

dok se ne izbuši bušotina, ne zna se kakvi će biti rezultati. Grad je uputio javni poziv da vidimo 

da li imamo zainteresiranih i dobili smo jednu prijavu koja je odgovorila na sva postavljena 

pitanja. 

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić naveo je da ima saznanja da je INA 

vršila istraživanje geotermalnih potencijala na zahtjev Općine Ferdinandovac u novije vrijeme, 

pa bi nam možda pomoglo njihovo istraživanje i analiza. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da se na ovom projektu radi od 

5. mjeseca prošle godine. Agencija za ugljikovodike prikupila je sve potrebne podatke, 

suglasnosti i dokumentaciju za raspisivanje natječaja. U Ferdinandovcu je rađeno istraživanje 

na bušotinama koje nisu zatvorene. Na području Đurđevca nalazi se geotermalno polje Leščan 

koje sadrži 8 bušotina koje su različite isplativosti. Najpotentnija se nalazi uz trasu buduće 

istočne obilaznice, u Selnicama. Radi ogromnog troška bušenja, najsigurnije su upravo te 

bušotine koje čine geotermalno polje Leščan. Interes postoji kod mnogih tvrtki, no upitna je 

njihova financijska i stručna sposobnost. Ako se ovaj projekt uspije realizirati bit će prvi takav 

cjeloviti projekt u Hrvatskoj jer predviđa kaskadno spuštanje temperature. Riječ je o 3,5 plus 

10 megavata struje i 23 megavata toplinske energije, gradnja 24 ha staklenika, gradnja 

distributivnog centra za preradu voća na površini od 60 000 m2 koji bi u sebi imao sušare, 

povećanje kapaciteta hladnjače i dr. Radi se dakle o zaokruženoj cjelini, gradnji dodatnih 

tovilišta svinja s krmačarnikom s 5000 komada svinja, što predstavlja preduvjet za gradnju 

bioplinskog postrojenja. Dakle riječ je o  jednoj od najvećih investicija u Republici Hrvatskoj 

koja bi prešla vrijednost od 100 mil EUR-a. Jedan dio je zavisan o potvrdi isplativosti 

iskorištavanja geotermalnih voda, radi se o gotovo 100 litara u sekundi protoka vode i 

temperaturama od 1920 celzijusa te dubini od 4,2 kilometra ispod zemlje. Riječ je o jednoj od 

najizdašnijih bušotina u Republici Hrvatskoj i tko god se prijavi na natječaj Agencije nama je 

važno da te potencijale cjelovito iskorištava.  S 1 megavatom toplinske energije opskrbile bi se 

grijanjem sve javne ustanove u Gradu Đurđevcu. U detalje se nije moglo ulaziti dok se ne vide 

brojke ponuditelja, na što su spremni. Sva financiranja vršio bi parner, pa Stari grad ne bi imao 

financijskih obveza, što je vrlo bitno. Grad bi imao benefit u jednom dijelu besplatne toplinske 

energije i pristupu toplinskoj energiji pod povoljnijim uvjetima poduzetnika u Poduzetničkoj 

zoni. 

 

Član Gradskog vijeća Marko Fucak naveo je da bi rado vidio prezentaciju i materijale. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je bilo planirano da prokurist 

tvrtke Mirko Ervačić dođe na sjednicu i prezentira prijavu, no na žalost je bio spriječen. Stoga 

je predsjednik vijeća  predložio da se donese Odluka te se ovlasti gradonačelnika za pregovore,  

kako bi se prije potpisa sporazuma kojim se ide u zajedničku prijavu: 

 -  utvrdilo količine toplinske energije bez naknade za Grad Đurđevac i metodologiju 

utvrđivanje cijene toplinske energije iznad tih količina pod povoljnijim uvjetima,  

 - definiralo međusobne odnose na ostalim bušotinama u okviru geotermalnog polja 

Leščan, radi mogućnost ulaska i drugih zainteresiranih poduzetnika, 

 - odredio pravni oblik zajedničkog ulaska u postupak nadmetanja koji će objaviti 

Agencija za ugljikvodike. 



Nakon definiranja uvjeta Sporazuma, isti će biti dostavljen i prezentiran na sjednici  

Gradskog vijeća. 

 

Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu, Gradsko vijeće jednoglasno s 12 glasova 

„za“ donijelo je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Zaključka Povjerenstva o partnerstvu trgovačkog društva Stari 
grad d.o.o. i trgovačkog društva Nova Natura d.o.o. u postupku istraživanja i 

eksploatacije geotermalnih potencijala na geotermalnom polju Leščan 
 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje 

reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 

području Grada Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je u obrazloženju 

obuhvatio i točke 4. i 5. dnevnog reda. 
 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se predloženom Odlukom mijenjaju uvjeti 

vezano uz mogućnost podnošenja prijave građana za kupnju stana iz Programa društveno 

poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca. Temeljem važeće Odluke, za kupnju stana 

iz Programa POS-a mogle  su se  javiti samo osobe koje imaju prijavljeno prebivalište ili 

boravište na području Grada Đurđevca, no kako postoji interes za kupnju stana i od osoba koje 

imaju prebivalište na području drugih općina ili gradova, ovom izmjenom omogućuju  se 

prijave svih građana koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, neovisno o mjestu 

trenutnog prebivališta ili boravišta  

 

Za gradnju višestambene zgrade iz Programa društveno poticane stanogradnje 

predviđena je građevinska parcela koja se nalazi pored postojeće zgrade  POS-a u ulici 

Radnička cesta, za koju je ishođena i građevinska dozvola. 

 

Kako bi se budućim kupcima omogućilo rješavanje stambenog pitanja po što 

povoljnijim uvjetima, predlaže se da Grad prenese vlasništvo na Agenciju za pravni promet i 

posredovanje nekretninama bez naknade te da zemljište opremi komunalnom infrastrukturom i 

priključcima također bez naknade. 
 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
 
Za raspravu se je javila članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica koja je 

pohvalila projekt. Konstatirala je da ima puno upita za kupnju nekretnina u Đurđevcu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković ocijenio je dosadašnju suradnju s 

Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama odličnom te naveo da je cijena 
kvadrata stana u zgradi koja je izgrađena iz Programa poticane stanogradnje iznosila 900 



EUR-a, a stanarima u najmu koji žele otkupiti stan, uplaćena najamnina za razdoblje od 3 
godine uračunava se u kupoprodajnu cijenu stana, što je zaista dobra prilika za mlade 
obitelji. 

 
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasovanje Odluku o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 
utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje 
na području Grada Đurđevca. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo je  

 
ODLUKU  

o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za 

kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje  

na području Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni promet i 

posredovanje nekretninama. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dao je 
gradonačelnik Hrvoje Janči  uz točku 3. dnevnog reda. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije 

bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo 

je  
 

ODLUKU  
o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni promet  

i posredovanje nekretninama. 

 
Točka 5. 

Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja 

komunalnom infrastrukturom i priključcima bez naknade, za izgradnju stanova po 

Programu društveno poticane stanogradnje. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dao je 
gradonačelnik Hrvoje Janči  uz točku 3. dnevnog reda. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije 

bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo 

je  
 

 



 
ODLUKU 

o prijenosu prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom 

infrastrukturom i priključcima bez naknade, za izgradnju stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje. 

 
 

 
Točka 6. 

Donošenje Programa mjera poticanja gradnje i obnove kuća za mlade obitelji. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. Ovu točku kao i točku 7. razmatrao je 
Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo koji je 
podržao donošenje predmetnih akata. Zaključak Odbora dostavljen je članovima Gradskog 
vijeća prije sjednice. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da se radi o već 

ranije postojećim mjerama za mlade obitelji, pri čemu se mladima smatraju osobe do 45 
godina života ili starije ukoliko imaju maloljetnu djecu. Subvencionira se gradnja temelja, 
obnova fasada i uređenje kuća koje su u roh bau stanju duže od 10 godina.  Mjere se mogu 
koristiti uz uvjet da se ne koriste druge mjere od strane Grada Đurđevca, APN-a, Fonda za 
energetsku učinkovitost i dr. Budući da je mjera sufinanciranja temelja kuće ugrađena u ovaj 
Program, trebalo je odredbe o navedenom brisati iz Odluke o komunalnom redu, što je 
naredna točka dnevnog reda. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu. 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić naveo je da se mjera uređenja fasada 

ne bi trebala odnositi samo na mlade obitelji, budući da se uređenjem fasada uljepšava izgled 
grada. Stoga bi trebalo razmisliti da se za uređenje fasada makne limit godina. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči suglasio se je s danim prijedlogom te predložio da se u 

članku 3. Programa doda stavak 2. koji bi glasio: 
„Subvencioniranje uređenja fasade za obiteljske kuće na kojima ne postoji termo 

fasada u iznosu 10.000,00 kn odobrava se i podnositeljima koji su stariji od 45 godina.“ 
Predložena dopuna postala je sastavni dio prijedloga akta. 

 
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasovanje Program mjera poticanja gradnje i obnove kuća za mlade 
obitelji. 
 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donijelo je 
 

 
PROGRAM  

mjera poticanja gradnje i obnove kuća za mlade obitelji. 
 
 



 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu  

na području Grada Đurđevca 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dao je 
gradonačelnik Hrvoje Janči  uz točku 6. dnevnog reda. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije 

bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“ donijelo 

je  
 

 
ODLUKU  

o izmjenama Odluke o komunalnom redu  

na području Grada Đurđevca 
 
 

Točka 8. 
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na 

području Grada Đurđevca u 2022. godini. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je otvorio  raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda. 

 
Za raspravu se javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji smatra da je 

dobro i važno da se ovaj Plan donese što prije i da se krene s njegovom provedbom. 
 
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasovanje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području 
Grada Đurđevca u 2022. godini. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

PLAN 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na 

području Grada Đurđevca u 2022. godini. 

 
 
 
 



Točka 9. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da je Plan 

gospodarenja otpadom donijelo Gradsko vijeće, no novim Zakonom o gospodarenju otpadom 
ta je obveza prenesena na županije. U području gospodarenja otpadom u tijeku je realizacija 
projekta vrijednosti 17,5 mil kn od čega je 10 mil kn osigurano iz EU fondova. Strategija je da 
se otpad odvaja kod kuće. U naredne dvije godine trebalo bi postići 50 % odvajanja otpada, a 
u prošloj godini bili smo na 35%. Pokazatelji u ovoj godini su da je 20% više odvojenog otpada 
na kućnom pragu uz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada. Nabavljeni su 
spremnici za prikupljanje otpada u vinogradarskim predjelima, u prirodi i na drugim 
mjestima na kojima se je nelegalno odvajao otpad. To se pokazalo jako korisnim u smanjenju 
nelegalnog odlaganja otpada. 

Kompostana i sortirnica će biti dovršeni tijekom ove godine i time ćemo imati 
zaokruženu cjelinu odlaganja otpada. Susjedne općine, osim Općine Kalinovac ne koriste te 
kapacitete iako su suvlasnici Komunalnih usluga Đurđevac i planirani su dovoljni kapaciteti i 
za njih. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu. 
 
Član Gradskog vijeća Marko Fucak naveo je da će podržati Izvješće budući da se ono 

odnosi na 2021. godinu no zbog znatnog povećanja cijene odvoza otpada u 2022. godini, neće 
podržati Izvješće za 2022.  

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić istaknuo je zabrinutost građana 

vezano uz povećanje cijene. Smjer u kojem idemo je dobar no svi su očekivali da će se cijena 
odvoza smanjiti kada se krene s odvojenim prikupljanjem otpada. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je socijalna kategorija 

korisnika sadržana u cjeniku i za takvu kategoriju građana, Grad će snositi trošak. Napomenuo 
je da susjedne općine ne sudjeluju u fiksnim troškovima odlaganja i obrade otpada pa je taj 
trošak podijeljen na manji broj stanovnika. Ulažu se maksimalni napori da se osigura što manji 
budući trošak odvoza otpada za građane kad će se vršiti prijevoz otpada u Piškornicu. Zato je 
bitno što više odvajati otpad koji će se obrađivati u Đurđevcu. Nije nam drago kada cijena 
poskupljuje, no zakonska regulativa je takva. Poduzetnici u Gradu Đurđevcu plaćanju 
najmanju cijenu odvoza otpada od svih okolnih gradova i nije došlo do prenošenja velikog 
troška na poduzetnike. Na žalost svaki dan se čisti za neodgovornima, naročito oko zgrada u 
Centru. 

 
Voditeljica Odjela za gospodarenje otpadom u Komunalnim uslugama Đurđevac Lana 

Franković  navela je da se na žalost u spremnike na javnim površinama odlaže svašta i to je s 
jedne strane posljedica neznanja, no s druge strane dio se odlaže i namjerno. Sve ono što se 
odvojeno sakupi ide u sortirnicu i tamo je najveći problem kada se takav otpad sortira. 

 
 



Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić naveo je da je edukacija nešto na čemu 
se mora kontinuirano raditi. Tražio je u trgovinama biorazgradive vrećice, no nema ih  pa bi 
bilo dobro da ih nabave Komunalne usluge. 

 
Lana Franković navela je da znaju za taj problem te da će nastojati nabaviti 

biorazgradive vrećice. 
 
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada 

Đurđevca u 2021. godini. 

 
 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje  odbacivanja otpada 

na području Grada Đurđevca. 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je otvorio  raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 11 glasova „za“ i 1 

glasom „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
 

ODLUKU  
 o mjerama za sprečavanje  odbacivanja otpada 

na području Grada Đurđevca 

 
 
 

Točka 11. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 

Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2021. godinu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 
Predsjednik Savjeta mladih Matija Bažulić dao je dodatno obrazloženje i naveo da je 

Savjet mladih tijekom 2021. godine održao konstituirajuću sjednicu te napravio plan i 
program rada, no zbog mjera uzrokovanih pandemijom nisu uspjeli realizirati sve planove. 
Više aktivnosti bilo je u drugoj polovici godine. Proveli su i anketu o tome što bi mladi željeli 
u Gradu  i iz ankete je proizašlo da su to sportske i zabavne aktivnosti. 

 
 



 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki 

dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 

Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2021. godinu. 

 
 
                    Točka 12. 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da 
postave pitanja. 
 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić postavio je pitanje vezano uz trenutnu 
situaciju – da li Grad ima skloništa? 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da sklonište ima u robnoj kući u 
podrumu, te da postoje i određeni prostori u zgradi Javne vatrogasne postrojbe, no isti nisu 
adekvatni te kvalitetno zbrinjavanje u njima nije moguće. 
 
 Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da službe istraže sa čime 
Grad raspolaže pa da se o tome pripremi izvješće. 
 
 Član Gradskog vijeća Zvonimir Fusić postavio je pitanje vezano uz izbjeglice iz  
Ukrajine. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je trenutno oko sedamdesetak osoba 
smješteno na području Grada. Za njih je prvenstveno zadužena civilna zaštita,  Grad im 
pomaže  u integraciju i uključivanju djece u Dječji vrtić i Osnovnu školu, a neki bi se željeli 
uključiti i na tržište rada. Djeca će morati proći nastavu iz hrvatskog jezika, a potom će se moći 
uključiti u neke predmete u školi: likovni, glazbeni, tjelesni. Gradonačelnik je zahvalio svim 
volonterima koji im pomažu i Đurđevac je još jednom pokazao veliko srce. Za vikend se 
očekuje još jedna grupa osoba iz Ukrajine.  
 
 Budući da više nije bilo pitanja,  predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 12. sjednicu Gradskog vijeća u  18,13  sati. 
  
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
       Jadranka Švaco, dipl.iur.                                          Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 
 
 
 
 



 


