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Z A P I S N I K  
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 11. listopada 2013. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-02/13, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 4. 
listopada 2013. godine.  
 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u 16,00 sati.  
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorila je predsjednica Kristina Benko Markovica. 
Izvijestila je članove Gradskog vijeća da je članica Gradskog vijeća Anka Švaco (SDP-HNS-HSU) podnijela 
ostavku.  

Predsjednik Mandatne komisije Zoran Jančijev podnio je Izvješće Mandatne komisije. Budući da je 
članica Gradskog vijeća Grada Đurđevca Anka Švaco (SDP-HNS-HSU) podnijela ostavku na dužnost člana 
Gradskog vijeća zbog zdravstvenih razloga, Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće da su na dužnost 
člana Gradskog vijeća, Socijaldemokratska partija Hrvatske, Gradska organizacija Đurđevac, Hrvatska 
narodna stranka – Liberalni demokrati, Gradska organizacija Đurđevac i Hrvatska stranka umirovljenika, 
Gradska organizacija Đurđevac, za njezinu zamjenu odredile Gorana Vinceka, neizabranog kandidata s 
kandidacijske liste (SDP-HNS-HSU). Mandatna komisija izvijestila je članove Gradskog vijeća da je 
podnošenjem ostavke prestao mandat članici Gradskog vijeća Anki Švaco i da je umjesto nje dužnost člana 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca započeo obnašati Goran Vincek.  

Predsjednica Kristina Benko Markovica izvijestila je članove Gradskog vijeća da zbog opravdanog 
razloga novoizabrani član Gradskog vijeća Goran Vincek ne može prisustvovati sjednici, te da će na 
sljedećoj sjednici Gradskog vijeća prisegnuti i potpisati prisegu. Konstatirala je nazočnost većine članova 
Gradskog vijeća. 
  

Sjednici su nazočni:  
1. Katica Blažok  
2. Kristina Benko Markovica  
3. Zdravko Lenardić  
4. Zoran Jančijev  
5. Davor Čižmešinkin  
6. Ljiljana Manolić 
7. Vlado Rep  
8. Marijan Štimac  
9. Milek Markač 
10. Martina Škurdija 
11. Berislav Hodić  
12. Milica Fuček  
13. Ivan Hodić 
14. Vjekoslav Flamaceta 
15. Nikola Kopričanec. 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednicu su nazočni: 
 

1. Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Antun Bratanović, član Županijske skupštine KKŽ, 
3. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,  
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode, 
5. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno 

gospodarstvo, 
6. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Đurđevca,  
7. Edita Janković – Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac, 
8. Dijana Bolteković-Tkalec, sindikalna povjerenica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i 

obrazovanju Republike Hrvatske, Sindikalna podružnica Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, 
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9. Anđela Lenhard Antolin, novinarka, 
10. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine”, 
11. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
12. Dušan Tončić, novinar, 
13. Danijel Pobi, novinar Radio Koprivnice,  
14. SRCE TV, 
15. Anita Topolovčan, novinarka Podravskog radija. 

 
 Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno, bez primjedaba. 
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček, u ime Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, predložila je da se 
točka 17. predloženog dnevnog reda razdijeli na način da se zbog važnosti institucija zasebno odlučuje o 
pokretanju postupka za osnivanje javne ustanove Muzej Grada Đurđevca, a zasebno za postupak za 
prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac.   
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković je istaknuo kako donošenjem navedenog Zaključka 
Grad Đurđevac želi imati formalnu odluku Gradskog vijeća kako bi mogao pokrenuti postupak osnivanja 
Muzeja, dok će o prestanku postojanja Centra za kulturu odlučivati osnivač, a to je Gradsko vijeće. 
   
 Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica predložila je sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Izvještaj gradonačelnika o financijskom i materijalnom stanju Grada Đurđevca. 
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca. 
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Grada Đurđevca. 
4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 

2015. godinu. 
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Đurđevca u 2013. godini. 
6. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 
7. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Đurđevca u 2013. godini. 
8. Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 

2013. godini. 
9. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 

2013. godini. 
10. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca 

u 2013. godini. 
11. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2013. godine. 
12. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom 
Zaključka. 

13. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom 
Zaključka. 

14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2012./2013. godinu i Polugodišnjeg izvještaja 
o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka. 

15. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka. 

16. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog 
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vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 
lipanj – prosinac 2013. godine. 

17. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje javne ustanove Muzej Grada Đurđevca i 
postupka za prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac. 

18. Donošenje Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca. 
19. Utvrđivanje prijedloga za uvrštavanje kapitalnih projekata s područja Grada Đurđevca u Proračun 

Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu. 
20. Razmatranje Financijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju hostela u Prvić Luci. 
21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 
22. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka  izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca. 
23. Donošenje Rješenja o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Đurđevca. 
24. Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva 

civilne zaštite Grada Đurđevca. 
25. Donošenje Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. 
26. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 
27. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 Nakon izjašnjavanja o dnevnom redu, članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi 
dnevni red. 

 
Točka 1. 

 
Izvještaj gradonačelnika o financijskom i materijalnom stanju Grada Đurđevca. 

 
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je nakon 100 dana od stupanja na vlast želio 
upoznati članove Gradskog vijeća o stanju kakvo je zatekao prilikom preuzimanja vlasti i načinom na koji želi 
Grad Đurđevac financijski konsolidirati. Osvrnuo se na katastarsku izmjeru (6.160.873,99 kuna), podmirenje 
dugovanja Grada Đurđevca komunalnim tvrtkama (oko 1.850.000,00 kuna), okvirni revolving kredit 
(1.500.000,00 kuna), smanjenje dugovanja Grada Đurđevca (smanjenje osnovice, neispunjenje obveza 
prema udrugama), Poslovne zone u gradu Đurđevcu, materijalne resurse u Gradu Đurđevcu (uvođenje 
riznice, reorganizacija gradske uprave, pokrenut je postupak zajedničke javne nabave za sve ustanove i 
tvrtke u vlasništvu Grada), projekte Grada Đurđevca (Rekonstrukcija i prenamjena tavanskog prostora 
Dječjeg vrtića „Maslačak” Đurđevac, Projekt „Romska djeca od vrtića do škole”, Projekt „Regija digitalnih 
muzeja”, Izgradnja ŠRC „Graničar” Đurđevac, zajednički projekti Grada Đurđevca i Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje), tvrtke u vlasništvu Grada Đurđevca (komunalne tvrtke i tvrtka Peski d.o.o.), ustanove u 
vlasništvu Grada Đurđevca, odlazak institucija iz Đurđevca (sudovi, Agencija za plaćanje u poljoprivedi) i 
suradnju s Koprivničko-križevačkom županijom. 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je na koordinaciji stranaka 
usuglašeno da se izvrši popis imovine Grada Đurđevca, odnosno ono što predstavlja interes za prodaju i ono 
što ne predstavlja. Osvrnuo se na nekretnine koje zbog pravnih ili prostorno-planskih razloga ne mogu biti 
predmet prodaje (stanovi sa zaštićenim najmoprimcima, poslovni prostori u 50-godišnjem najmu, ..). Istaknuo 
je kako su vrijednosti nekretnina dobivene od Porezne uprave. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako je prioritet svih političkih stranaka koje participiraju 
u Gradskom vijeću da se popišu sve nekretnine s kojima Grad Đurđevac raspolaže, a koje bi bile predmet 
prodaje, uz mogućnost zaobilaženja prodaje hostela u Prvić Luci. Naglasio je kako je Klub vijećnika HDZ-a 
za prodaju hostela, ali ne kao objekta već tvrtke Peski d.o.o., ali da se prodajom uloži u neki kapitalni projekt 
na području Grada Đurđevca, a ne za pokrivanje dugova. Predložio je da se donese Odluka o izradi plana i 
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programa raspolaganja gradskom imovinom. Napomenuo je kako se iz izvješća gradonačelnika o 
materijalnom i financijskom  stanju Grada Đurđevca vidi da je Proračun Grada Đurđevca već dobrim dijelom 
stabilan i da ne iziskuje nužnost prodavanja nekih gradskih kapitalnih nekretnina. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je dužnost gradonačelnika da 
sukladno Zakonu o proračunu, proračun planira realno. Naglasio je kako Grad Đurđevac nije ostvario 
nikakav nepredviđeni prihod, već da je dug smanjen prividno (smanjenje plaće zaposlenicima i uskrata 
sredstava udrugama).  

Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako neće podržati prodaju nekretnine u Prvić Luci, 
pogotovo jer nije najbolje vrijeme za prodaju nekretnina niti takvu potrebu iziskuje Proračun. 

Članica Gradskog vijeća Milica Fuček  istaknula je kako postoji mogućnost oporavka Proračuna kroz 
određeno vrijeme, ali samo ako će se zaustaviti ili prekinuti neke investicije Grada. Zanimalo ju je zašto su 
neke nekretnine u Odluci stavljene da ne mogu biti predmet prodaje. Naglasila je kako je potrebno sve 
nekretnine koje nisu od vitalnog značaja Gradu evidentirati kao mogući predmet prodaje, a da prodaja 
nekretnine u Prvić Luci bude zadnja opcija. U ime Kluba vijećnika  SDP-HNS-HSU naglasila je kako Klub nije 
za prodaju nekretnine u Prvić Luci jer je ista glavna kapitalna imovina Grada Đurđevca, te da je mogućom 
prodajom nekretnine onda potrebno uložiti u neki drugi kapitalni projekt. 

Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica istaknula je kako je predložena Odluka 
upravo popis mogućih nekretnina koje mogu biti predmet prodaje, a da je gospodarenje nekretnina jedna od 
sljedećih mjera na koje bi se novac mogao utrošiti, a ne samo na pokriće duga. 

Član Gradskog vijeća Vjekoslav Flamaceta osvrnuo se na činjenicu da je hostel poslovao pozitivno, 
te da se od njega može očekivati i više. Ujedno je istaknuo kako čak i da se nekretnina u Prvić Luci dade u 
koncesiju ili postane predmet prodaje, do kraja ove godine neće se ostvarenim iznosom pokrpati Proračun. 

Član Gradskog vijeća Ivan Hodić istaknuo je kako se predložena Odluka odnosi na razvrstavanje 
imovine koja može biti predmet prodaje, a da se postupak može pokrenuti kad se donese odluka o prodaji 
zasebno svake nekretnine. 

Član Gradskog vijeća Davor Čižmešinkin osvrnuo se na poslovanje hostela, te naglasio kako bi svi 
članovi Gradskog vijeća trebali biti svjesni ozbiljnosti situacije i pokušati što prije krenuti u rješavanje nastale 
situacije, na bilo koji način. 

Članica Gradskog vijeća Ljiljana Manolić, u ime Kluba vijećnika kandidacijske liste grupe birača,  
osvrnula se na broj dosadašnjih gostiju hostela u Prvić Luci, te naglasila kako rezultat nije zadovoljavajući. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković napomenuo je kako je nakon 20 godina pobrojana 
sva imovina u vlasništvu Grada. 

Član Gradskog vijeća Vlado Rep osvrnuo se na izgradnju kazete na odlagalištu gdje je Grad već 
mogao uprihodovati 2.000.000,00 kuna i na potraživanja Grada za neplaćenu komunalnu naknadu u iznosu 
1.500.000,00 kuna. 

Član Gradskog vijeća Ivan Hodić istaknuo je kako je potrebno prodati imovinu Grada koja nije u 
funkciji. Napomenuo je kako se nekretnina u Prvić Luci može dati u koncesiju, zakup ili u krajnjem slučaju 
prodati tvrtku uz istovremeno prodavanje svega ostalog što nije u funkciji. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković naglasio je kako je u predloženoj Odluci navedena 
imovina Grada koja može biti predmet prodaje, ali da će Gradsko vijeće posebno odlučivati o prodaji svake 
nekretnine. 

Članica Gradskog vijeća Milica Fuček napomenula je kako su članovi Gradskog vijeća svjesni 
situacije u kojoj se Grad nalazi, ali da imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali i povjerili 
raspolaganje gradskom imovinom. Istaknula je da je potrebno napraviti procjenu da se vidi da li postoji 
interes za pojedine nekretnine. Naglasila je kako prodaja nekretnina u vlasništvu Grada nije jedini spas za 
Đurđevac, već da su spas projekti i daljnja potraživanja Grada od Koprivničko-križevačke županije, 
Republike Hrvatske (ministarstava) i Europske unije. 

Člam Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako je potrebno napraviti dokument pod nazivom 
Program raspolaganja gradskim nekretninama koji će odlučiti o perspektivnosti, odnosno neperspektivnosti 
neke nekretnine. Osvrnuo se na upravljanje tvrtkom Peski d.o.o.. Naglasio je kako je grad Đurđevac jedini u 
Koprivničko-križevačkoj županiji sagradio vodonepropusni objekt za prihvat komunalnog otpada, te ukoliko 
nakon tehničkog pregleda dobije uporabnu dozvolu, moći ostvarivati prihode od preuzimanja smeća od 
susjednih jedinica lokalne samouprave. 
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Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković naglasio je kako nije za prodaju nekretnine u Prvić 
Luci, te da se u predloženoj Odluci ne radi o prodaji nekretnine u Prvić Luci već o popisu imovine u 
vlasništvu Grada koja može, odnosno ne može biti predmet prodaje. 

Član Gradskog vijeća Ivan Hodić predložio je da se naziv predložene Odluke promijeni i da glasi 
Odluka o popisu nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca koje ne mogu, odnosno mogu biti predmet prodaje. 

Članicu Gradskog vijeća Milicu Fuček zanimalo je zašto stanovi pobrojani u predloženoj Odluci pod 
točkom II. B) i zemljišta i objekti pod C) ne mogu biti predmet prodaje. Podnijela je amandman na predloženu 
Odluku, odnosno da nekretnine pod točkom II. B) stanovi i C) zemljišta i objekti budu mogući predmeti 
prodaje, bez obzira na pravne ili prostorno-planske razloge. 

Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco ukratko je objasnila kako stanovi ne mogu biti predmt 
prodaje jer ih prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom potražuje Republika Hrvatska. Stanovi su bili 
u vlasništvu nekadašnjih državnih poduzeća, a budući da ih ista nisu prodala, ti stanovi su dani na 
upravljanje Fondu za stambeno-komunalno gospodarstvo. Budući da Fond nije stanove prodao, ukidanjem 
Fonda Grad Đurđevac je preuzeo stanove i s njima raspolagao na način da ih je davao u najam. Kada je 
2010. godine donesen Zakon o upravljanju državnom imovinom utvrđeno je da stanove koje Fond nije 
prodao postaju vlasništvo Republike Hrvatske, budući da su dio neprocjenjenog kapitala društvenih 
poduzeća. 

Član Gradskog vijeća Ivan Hodić predložio je da se, uz promjenu naziva Odluke, u točci I. i II. 
predložene Odluke doda riječ «za sada», što je gradonačelnik prihvatio. 

Gradsko vijeće jednoglasno je nakon rasprave, a prema prijedlozima gospodina Hodića da se 
promijeni naziv Odluke i doda riječ «za sada» u točci I. i II., donijelo 

 
O D L U K U 

o popisu nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca koje ne mogu,  
odnosno mogu biti predmet prodaje. 

 
Točka 3.  

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja  

nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 
 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog 
vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 
 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Milica Fuček koja je predložila da Gradsko vijeće samo prema svojim 
prijedlozima imenuje Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama. 
 Član Gradskog vijeća Vlado Rep predložio je da se dosadašnja Odluka ne mijenja, već da ostane 
kako je bilo i dosada. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković nakon rasprave je povukao prijedlog Odluke i 
predloženu točku s dnevnog reda. 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu  
i Projekcija za 2014. i 2015. godinu. 

 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković ukratko je članovima Gradskog vijeća obrazložio 
kako je bilo potrebno za sufinanciranje Grada Đurđevca planirati stavku od 200.000,00 kuna za projekt 
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, a ujedno i realnije planirati prihode i 
ostvarene uštede iskazati u rebalansu. 
 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Milica Fuček koju je zanimalo zašto je planirano smanjenje prihoda od poreza 
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i prireza na dohodak, tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, prihoda od naknada 
za eksploataciju mineralnih sirovina, prihoda od komunalne naknade i prihoda od komunalnog doprinosa. 
Naglasila je kako je planirano preveliko smanjenje prihoda što ukazuje na potrebu prodaje određenih 
vrijednosti.  
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako se Proračun mora planirati realno, 
pa tako i smanjenja, a ne da bi se stvorio privid da je potrebno prodavati imovinu Grada. 
 Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako su iznesene netočne činjenice glede 
sredstava koje je Koprivničko-križevačka županija doznačila Gradu Đurđevcu (za sufinanciranje prilazne 
ceste kraj robne kuće Sloga – 50%, za katastarsku izmjeru – 30%, za izgradnju kazete – 20% vrijednosti 
radova).  
 Članovi Gradskog vijeća prisjetili su se projekata za koje su dobivena sredstva iz državnog i 
županijskog proračuna (pročištač i sportska dvorana Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac). 
 Nakon rasprave, a uz predloženi amandman HDZ-a (promjena naziva konta 72125), Gradsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  
 

I Z M J E N E  i  D O P U N E 
 Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu. 

 
Točka 5. 

 
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

 Prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Đurđevca u 2013. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog 
vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P R O G R A M  
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

Točka 6.  

 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
 na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 

 

Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2013. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica 
Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P R O G R A M 
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

Točka 7.  
 

Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina  
na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 

 
Prijedlog Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 



7 

Đurđevca u 2013. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog 
vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 
P L A N 

o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina  
na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 

 
Točka 8. 

 
Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

Prijedlog Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 
2013. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina 
Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P R O G R A M 
 o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  
Grada Đurđevca u 2013. godini. 

 
Prijedlog Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 

2013. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina 
Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P L A N 
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu  
na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 

 
Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 

2013. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina 
Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P R O G R A M 
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području  

Grada Đurđevca u 2013. godini. 
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Točka 11. 
 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. 

 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2013. godine, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog 
vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P O L U G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od  

1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. 
 

Točka 12. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,  

s prijedlogom Zaključka. 
 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka, 
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko 
Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. 
 

Točka 13. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,  

s prijedlogom Zaključka. 
 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka, 
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko 
Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. 
 

Točka 14. 
 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2012./2013. godinu i Polugodišnjeg izvještaja 
 o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka. 
 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2012./2013. godinu i Polugodišnjeg izvještaja o 
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izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u 
materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorila raspravu.  

Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Vlado Rep koji je istaknuo kako je ravnateljica bez obzira na suspenziju trebala 
potpisati predložena izvješća. 

Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za” i 5 glasova „suzdržan“ donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2012./2013. godinu i Polugodišnjeg izvještaja 

 o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

 
Točka 15.  

 
Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka. 
 

Prijedlog Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su 
u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorila raspravu.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 
 

Točka 16. 
 

Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za  

razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine. 
 

Budući da su prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 
lipanj – prosinac 2013. godine članovi Gradskog vijeća primili neposredno prije održavanja sjednice, 
gradonačelnik Željko Lacković ukratko je istaknuo kako Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama priznaje 
i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, dok to ne priznaje 
izabranim članovima Gradskog vijeća podzastupljenog spola s liste grupe birača. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

O D L U K U 
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine. 
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Točka 17. 
 

Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje javne ustanove Muzej Grada Đurđevca  
i postupka za prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac. 

 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković osvrnuo se na projekt Regija digitalnih muzeja i 
kako je potrebno pokrenuti postupak osnivanja muzeja. Napomenuo je kako će djelatnici Centra za kulturu 
koji neće ostati u sastavu Muzeja postati dio Ureda gradonačelnika, odnosno dio odsjeka za društvene 
djelatnosti. 
  Članica Gradskog vijeća Milica Fuček istaknula je kako je zbog projekta Regija digitalnih muzeja 
potrebno osnovati Muzej Grada Đurđevca kao samostalnu ustanovu. Zanimalo ju je što će biti s djelatnicima 
kulturno-informativno-administrativne djelatnostima Centra za kulturu, aktivnostima koje se održavaju u 
Domu kulture (likovne radionice, etno radionice, kazalište, filmska kultura,..) ako se pokrene postupak za 
prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac i koja ustanova će upravljati aktivnostima i prostorom 
Doma kulture. 
  Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković je naglasio je kako će Grad Đurđevac preuzeti 
upravljanje Domom kulture, a da ujedno nijedna manifestacija neće biti ugrožena time da Grad Đurđevac 
kroz društveni odjel preuzme upravljenje tim dijelom. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica istaknula je kako udruge dobivaju sredstva 
iz Proračuna Grada i da njihov rad ne ovisi o Centru za kulturu, budući da same rade svoje projekte. 
 Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako Klub vijećnika HDZ-a podržava predloženi 
Zaključak, ali uz prijedlog da se članak II. Zaključka promijeni na način da glasi: „Po dobivanju prethodnog 
mišljenja o postojanju uvjeta iz točke I. stavka 2. ovoga Zaključka pokrenut će se postupak prestanka 
postojanja Centra za kulturu.”, što je gradonačelnik i prihvatio. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, uz izmjenu članka II., donijelo 
 

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju postupka za osnivanje javne ustanove Muzej Grada Đurđevca  

i postupka za prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac. 
 

Točka 18. 
 

Donošenje Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca. 
 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković ukratko je članovima Gradskog vijeća obrazložio 
kako se predloženom Odlukom ukida Upravni odjel za pripremu projekata i razvoj kao zasebni odjel i da se 
pripaja Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte. Istovremeno, Stručna služba postaje 
Ured gradonačelnika u djelokrugu kojeg se obavljaju društvene djelatnosti, dok Upravni odjel za prostorno 
uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo postaje Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i 
komunalne djelatnosti. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

O D L U K U 
o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca. 

 
Točka 19. 

 
Utvrđivanje prijedloga za uvrštavanje kapitalnih projekata s područja Grada Đurđevca  

u Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu. 
 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković naglasio je kako je smatrao da se prema 
Koprivničko-križevačkoj županji, odnosno županu uputi dopis u kojem će biti nabrojani prijedlozi za 
uvrštavanje kapitalnih projekata s područja Grada Đurđevca u Proračun Koprivničko-križevačke županije za 
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2014. godinu. 
 Član Gradskog vijeća Vlado Rep podržao je predloženi dopis. 
 Član Županijske skupštine Antun Bratanović istaknuo je kako su predloženi projekti itekako važni i 
kako je potrebno utjecati na članove Županijske skupštine da podrže projekte, a sve u interesu građana 
Grada Đurđevca. 
 Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako su 3 prijedloga u nadležnosti Koprivničko-
križevačke županije (Osnovna škola Grgura Karlovčana, Hitna medicinska služba u Đurđevcu i 
Srednjoškolski centar u Đurđevcu). Osvrnuo se na prijedlog Izrade Projektne dokumentacije „Doma za starije 
u Đurđevcu“, te napomenuo kako se radi o skupom projektu kojeg bi trebalo drugačije osmisliti, odnosno 
promijeniti Idejni projekt primjereno mogućnostima budućih kupaca (korisnika). 
 Član Gradskog vijeća Vjekoslav Flamaceta napomenuo je kako se radi o skupom projektu, te kako 
će se problem javiti nakon izgradnje budući da će vrlo mali broj korisnika moći financirati smještaj u Domu. 
 Član Gradskog vijeća Ivan Hodić istaknuo je kako je potrebno zajednički se boriti i lobirati kako bi se 
dobila barem neka sredstva.  
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček podržala je prijedloge za uvrštavanje kapitalnih projekata s 
područja Grada Đurđevca u Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, te naglasila kako je 
potrebno boriti se za dobivanje sredstava. 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedloge za uvrštavanje kapitalnih 
projekata s područja Grada Đurđevca u Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu. 
 

Točka 20.  
 

Razmatranje Financijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju hostela u Prvić Luci. 
 

Financijski izvještaj i izvještaj o poslovanju hostela u Prvić Luci, članovi Gradskog vijeća dobili su u 
materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorila raspravu.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

F I N A N C I J S K I  I Z V J E Š T A J 
 i izvještaj o poslovanju hostela u Prvić Luci. 

 
Točka 21. 

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković ukratko je članovima Gradskog vijeća obrazložio 

kako se predloženom izmjenom želi srediti evidencija korisnika obveza plaćanja komunalne naknade, pa će 
na taj način svi stanovnici, osim korisnika pomoći za uzdržavanje (korisnika stalne socijalne pomoći), biti 
dužni plaćati komunalnu naknadu, budući da je evidencija plaćanja nesređena i postoje situacije zlouporabe 
dosadašnje Odluke. 
 Članicu Gradskog vijeća Milicu Fuček zanimalo je koliko ukupno iznose oslobađanja korisnika na 
temelju dosadašnje Odluke. 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Dejan Đud 
napomenuo je kako ukupno oslobođenje korisnika za plaćanje komunalne naknade iznosi otprilike 30.000,00 
kuna mjesečno. 

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac predložio je da se članak 12. stavak 3. dosadašnje Odluke 
izmijeni na način da se korisnici pomoći za uzdržavanje, odnosno korisnici stalne socijalne pomoći oslobode 
obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju 
prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac, što je gradonačelnik i prihvatio. 

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, uz izmjenu članka 12. stavka 3., donijelo 
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O D L U K U  
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 

 
Točka 22. 

 
Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca. 

 
Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca, članovi 

Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  

Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Vlado Rep koji je predložio da se u točki II. Zaključka o pokretanju postupka 
izbora članova Savjeta mladih doda da će se javni poziv objaviti i na facebook stranici Grada Đurđevca. 

Gradsko vijeće jednoglasno je, uz dopunu točke II., donijelo 
 

 Z A K L J U Č A K 
o pokretanju postupka  izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca. 

 
Točka 23. 

 
Donošenje Rješenja o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite  

i spašavanja Grada Đurđevca. 
 

Prijedlog Rješenja o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog 
vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite  

i spašavanja Grada Đurđevca. 
 

Točka 24. 
 

Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova  
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 

 
Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva 

civilne zaštite Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica 
Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova  

Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 
 

Točka 25. 
 

Donošenje Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. 
 

Prijedlog Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, članovi Gradskog 
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
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Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. 

 
Točka 26. 

 
Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca, članovi Gradskog 

vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 

 
Točka 27. 

 
Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li postoji Odluka prema kojoj je Gradsko vijeće 
oslobodilo Konzum od plaćanja komunalne naknade? Osvrnuo se na pismo koje je dobio od ugostitelja 
Grada Đurđevca, a koje se odnosi na izmjenu Odluke o gradskim porezima, odnosno na porez za korištenje 
javnih površina za terase i otvorene prostore koji se novo donesenom Odlukom obračunava po cijeni od m2 
zauzete površine za šest mjeseci godišnje, i to 30,00 kn po m2 mjesečno za I. zonu. Budući da navedeni 
porez opterećuje poslovanje ugostitelja (kako su oni sami naveli u pismu), predložio je da se na idućoj 
sjednicu Gradskog vijeća navedena problematika stavi kao točka dnevnog reda.   

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je Gradsko vijeće donijelo propis - Odluku o 
komunalnoj naknadi u kojoj je bilo predviđeno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 50% za 
investicije, dok posebna odluka o oslobođenju nije donesena. Što se tiče pisma ugostitelja, istaknuo je kako 
je navedena cijena od 30,00 kuna po m2 mjesečno za I. zonu tri puta manja nego što je u Koprivnici, te je 
prihvatio prijedlog člana Gradskog vijeća Vlade Repa da se o navedenoj problematici raspravlja na sljedećoj 
sjednici Gradskog vijeća.  
 
 Članicu Gradskog vijeća Milicu Fuček zanimao je projekt Dječjeg vrtića «Maslača» Đurđevac 
Romska djeca od vrtića do škole, odnosno s obzirom na suspenziju ravnateljice kako se projekt odvija i da li 
je gradonačelnik dao suglasnost za provedbu projekta.   
 Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je Marija Čupen Tomica ispred odgojiteljskog vijeća 
postavljena za obavljanje poslova ravnateljice. Osvrnuo se na probleme na koje je gospođa Marija naišla 
priliko preuzimanja odgovornosti. Napomenuo je kako posebno izjavu kao partner Grad Đurđevac nije 
potpisivao već je zajedno s ostalim partnerima projekta Centrom za socijalnu skrb Đurđevac i Osnovnom 
školom Grgura Karlovčana Đurđevac, Upravnim vijećem Dječjeg vrtića «Maslačak» i gospođom Marijom kao 
ravnateljicom potpisao izjavu kao podrška projektu, a potpisana je i bezuvjetna suglasnost za provođenje 
projekta. Naglasio je kako početna sredstva (85%) nisu uplaćena iz razloga što je došlo do prekida 
komunikacije s Agencijom nadležnom za provođenje projekta.  

Član Gradskog vijeća Ivan Hodić istaknuo je kako svaki projekt koji se financira iz EU fondova mora 
imati odgovornu osobu, a budući da je suspendirana ravnateljica trebalo bi odrediti neku drugu. 

Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako je Upravno vijeće za sada imenovalo gospođu 
Mariju Čupen Tomica osobom zaduženom za poduzimanje potrebnih radnji u projektu, a ujedno se razmišlja 
i  o koordinatoru, odnosno osobi koja bi bila zadužena za taj dio. 

 
Članicu Gradskog vijeća Martinu Škurdija, u ime građana i Kluba HDZ-a, zanimalo je da li su u 
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situaciji u kojoj se trenutno nalazi Dječji vrtić «Maslačak» nestali podaci o dugovanju roditelja prema Dječjem 
vrtiću, te da li je točno da je prilikom imenovanja Upravnog vijeća jedna od članica imala dugovanje prema 
Dječjem vrtiću. 

Članica Gradskog vijeća i predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ljiljana Manolić istaknula je 
kako nastalom situaciju nisu nestali podaci o dugovanjima roditelja budući da referentica koja vodi financijski 
dio radi u Gradu. 

Predsjednica Gradskog vijeća i članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kristina Benko Markovica 
naglasila je kako je u financijskom izvješću Vrtića navedeno potraživanje Vrtića u iznosu oko 100.000,00 
kuna. Što se tiče dugovanja članice Upravnog vijeća, istaknula je kako se radi o njoj, te da je prilikom 
imenovanja njezino dugovanje prema Vrtiću iznosilo 500,00 kuna.  

Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li su pokrenuti postupci naplate potraživanja 
Dječjeg vrtića prema roditeljima. 

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako su postupci naplate pokrenuti i to na način da će se 
blokirati računi roditelja koji duguju, a neće se više ići u naplatu na pokretnine. 

 
Člana Gradskog vijeća Berislava Hodića zanimalo je zašto Područna škola Sirova Katalena, u 

odnosu na ostale Područne škole, nije primila monitor kao donaciju? 
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako u Područnoj školi Sirova Katalena nisu imali potrebe 

niti za monitor budući da su dobro opremljeni informatičkom opremom niti za nekom drugom vrstom pomoći. 
Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica naglasila je kako je radi utvrđivanje stanja i 

da se na neki način pripomogne na početku školske godine organiziran obilazak Područnih škola. Područna 
škola Sirova Katalena nije izrazila potrebu za dijelom informatičke opreme – monitorom niti za bilo kojom 
drugom ponuđenom vrstom pomoći dok su ostale Područne škole izrazile potrebu što im je Grad onda i 
omogućio. 
 

Na kraju rasprave pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco istaknula je kako se Natječaj sastojao 
od osnovnih odredbi natječaja, da nije bilo nikakvih posebnih odredbi vezano uz komunalnu naknadu i 
komunalni doprinos i da se objekt mora izgraditi u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom u što se 
uključuje određeni broj parkirališnih mjesta.  
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica zaključila je 
3. sjednicu Gradskog vijeća u 20,00 sati. 
  

 
 

        Zapisnik sastavila                                                                                 Predsjednica 
       Katarina Bartolić                                                                                Gradskog vijeća 
                            Kristina Benko Markovica, prof. 
  
          


