
Z A P I S N I K 
s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 19. travnja 2022. godine  
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-03/22-01/06, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
22-1 od 12. travnja 2022. godine.  
 Sjednica je održana u prostoru Muzeja Grada Đurđevca, u utvrdi Stari grad, 
Starogradska 21, Đurđevac,  s početkom u 15,00 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. Mirjana Mišulin (Nezavisni), 

4. Željka Mirović (Nezavisni), 

5. Danijela Jelušić (Nezavisni), 

6. Anja Vujčić (Nezavisni), 

7. Zvonimir Fusić (Nezavisni), 

8. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni). 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nije nazočan: 
 

1. Dajana Milodanović (Nezavisni), 

2. Zoran Jančijev (Nezavisni), 

3. Marko Fucak (SDP), 

4. Dejan Kutičić (SDP), 

5. Rajko Gašparić (HDZ). 
 
 
Dejan Kutičić (SDP) - opravdao 
 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, 
3. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću,   
4. Goran Generalić, novinar RKC-a, 
5. Božidar Kovač, novinar Podravskog radija, 
6. Željko Picig, novinar portala prigorski.hr, 
7. Jurica Karan, novinar Glasa Podravine, 
8. Sonja Badalić, novinarka portala ePodravina.hr, 
9. Ivan Balija, novinar portala ePodravina.hr, 
10. Ivan Brkić, novinar Glasa Podravine. 

 
 Na zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 8 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 Programa o dopunama Programa olakšica i poticaja investitorima u 

Poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 

2. Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 

području Grada Đurđevca za razdoblje 2021. – 2025. 

3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje 

građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada 

Đurđevca. 

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva  s 

ograničenom odgovornošću. 

6. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2022. godini. 

7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac u 2022. godini. 

8. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, s 8 glasova „za“. 
 
 

Točka 1. 
Donošenje Programa o dopunama Programa olakšica i poticaja investitorima u 

Poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je napomenuo da je temu 
odobravanja olakšica investitorima za proširenje proizvodnje u Poduzetničkoj zoni A-jug 
razmatrao Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje koji je predložio donošenje izmjena 
Programa. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je pozdravio nazočne te  

napomenuo da je u materijalima došlo do određenih korekcija te da su izmijenjeni materijali 
podijeljeni vijećnicima prije sjednice. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je se radi o ujednačavanju uvjeta za kupnju zemljišta 

u Poduzetničkim zonama u Đurđevcu.  Za poduzetnike koji kupuju zemljište u Poduzetničkoj 
zoni A-jug  za proizvodne djelatnosti, a koje nije opremljeno komunalnom infrastrukturom 
predlaže se umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta do iznosa od 18,75 kn/m2 budući da je 
to cijena po kojoj je zemljište kupljeno. Radi se o rubnim česticama u zoni do kojih nije 
izvedena cesta iako se ona nalazi u Prostornom planu. Grad je zaprimio iskaz interesa za 
kupnju predmetnih čestica i prijedlog je da se to zemljište prodaje po cijeni po kojoj je 
kupljeno, a s tim sredstvima vršio bi se daljnji otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni A-jug  u 
kojoj još nisu otkupljene sve čestice u obuhvatu Poduzetničke zone.  

 



Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  

 
 

PROGRAM 
o dopunama Programa olakšica i poticaja investitorima u Poduzetničkim zonama u 

Gradu Đurđevcu. 
 
 

Točka 2. 
Donošenje Programa o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 

području Grada Đurđevca za razdoblje 2021. – 2025. 

 

 
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 napomenuo da je u 

materijalima došlo do određenih korekcija te da su izmijenjeni materijali podijeljeni 
vijećnicima prije sjednice. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se radi o četverogodišnjem programu koji se 

odnosi na poticajne mjere za razvoj poduzetništva te da je isti potrebno uskladiti s 
Programom olakšica i poticaja investitorima u Poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  

 
PROGRAM  

o dopuni Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada 

Đurđevca za razdoblje 2021. – 2025. 

 
 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog 

zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 

 
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 napomenuo da je u 

materijalima došlo do određenih korekcija te da su izmijenjeni materijali podijeljeni 
vijećnicima prije sjednice. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se dopunama predviđaju situacije kada 

postojeći poduzetnici u Poduzetničkim zonama A-jug i Poduzetničkoj zoni B, kupuju zemljište 



radi potrebe proširenja obavljanja proizvodne gospodarske djelatnosti, a ne namjeravaju 
graditi objekte na kupljenom zemljištu, već se radi o proširenju gospodarske cjeline kojom se 
zaokružuje proizvodni proces. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  

 
ODLUKU  

o dopuni Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u 

poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 

na području Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

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 da je ovu točku dnevnog reda 
razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo 
koji je podržao njezino donošenje. 

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

ujednačavanju uvjeta poslovanja poduzetnika na području Grada – olakšice koje su bile 
propisane za proizvodne djelatnosti  u Poduzetničkim zonama A i B sada se odnose na cijelo 
područje Grada. 

  
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  

 
 

ODLUKU  
o o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 

na području Grada Đurđevca. 

 

 
Točka 5. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva 

s ograničenom odgovornošću. 

 

 
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 se radi o 

dopuni Odluke s još jednom djelatnošću trgovačkog društva Stari grad,  koja je važna kod 
podnošenja prijava na natječaj za istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala. 



  
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  
 

 
ODLUKU 

o o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva 

s ograničenom odgovornošću 

 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva 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. 
 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je naveo da se radi o 

izvršenju zakonske obveze i donošenjem predmetne odluke određuje se način raspoređivanja 
sredstava dobivenih iz državnog proračuna kao decentraliziranih sredstava za osnovno 
školstvo, a predviđa se kao i svake godine ulaganje u materijalne uvjete u školi. 

  
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  

 
 

ODLUKU 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Grada Đurđevca u 2022. godini. 
 

 
Točka 7. 

Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje 

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u 2022. 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 se kao i kod 

prethodne točke radi o izvršenju zakonske obveze i donošenjem predmetne odluke određuje 
se način raspoređivanja sredstava dobivenih iz državnog proračuna kao decentraliziranih 
sredstava za javnu vatrogasnu postrojbu pri čemu se većina sredstava troši na plaće za 
zaposlenike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. 

  
 
 
 



 
 
 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 8 glasova „za“ donijelo je  
 

 
ODLUKU  

o kriterijima i mjerilima za financiranje 

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u 2022. godini. 

 
 

 
                    Točka 8. 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da 
postave pitanja. 
 
  
 Budući da nije bilo pitanja,  predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je 
13. sjednicu Gradskog vijeća u  15,16 sati. 
 
 
 
  
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
       Jadranka Švaco, dipl.iur.                                          Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 
 
 
 
 
 

 


