
 1 

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

održane 25. rujna 2017. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-02/14, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
17-1 od 20. rujna 2017. godine.  
 Sjednica je održana u prostorijama Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s 
početkom u 17,00 sati.  
 
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Željko Lacković i 
konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  

1. Željko Lacković, 
2. Dajana Milodanović,  
3. Ivan Juričić (dolazi u tijeku točke 5. dnevnog reda), 
4. Ivan Radoš,  
5. Katica Blažok, 
6. Zoran Jančijev, 
7. Maja Hrvatić Padovan, 
8. Danijela Jelušić, 
9. Gabriela Kralj Bartovčak, 
10. Saša Franjić, 
11. Damir Lacković, 
12. Marko Fucak, 
13. Rajko Gašparić. 

 
 Sjednici nisu nazočni: 

1. Marijan Ružman, (opravdao), 
2. Marko Kolarević. 
 

 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Kristina Benko Markovica, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
4. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte Grada Đurđevca, 
5. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
6. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca, 
7. Martina Makar, v. d. ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 
8. Martina Repić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 
9. Matija Markešić, v.d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 
10. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, 
11. Danijela Petrović, viši stručni suradnik za riznicu, 
12. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca, 
13. Tea Zobunđija, viši referent za opće i administrativne poslove, 
14. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
15. Andreja Brozović, novinarka RKC-a, 
16. Nina Flis, novinarka SRCE TV, 
17. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV, 
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18. Adela Zember, novinarka ePodravina.hr, 
19. Sanjin Bojić, ePodravina.hr, 
20. Željko Picig, novinar Prigorski.hr. 
 

 Na zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, 12 glasova „za“. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković  predložio je  sljedeći 

 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.  

2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2017. godine, s prijedlogom Zaključka. 

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2017. godine, s prijedlogom Zaključka. 

4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka. 

5. Razmatranje Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg 
obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka. 

6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka. 

7. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca za 2017. godinu. 

8. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 

9. Donošenje Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca. 

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja 
robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja 
putem automata i prigodna prodaja na području Grada Đurđevca. 

11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca do 31. prosinca 2017. godine. 

12. Donošenje Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 

13. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu. 
14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za gospodarstvo i 

strateško planiranje. 
15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje, 

zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodrstvo. 
16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni 

razvoj. 



 3 

17. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam, kulturnu i 
prirodnu baštinu. 

18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu i predškolski 
odgoj, sport i mlade. 

19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu 
skrb. 

20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih 
priznanja. 

21. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 

22. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

23. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 
24. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju. 
25. Pitanja članova Gradskog vijeća.  

 
 

Točka 1. 
 
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća  kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao 
prijedlog. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je Grad Đurđevac u razdoblju od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvario prihode i primitke u iznosu 18.581.204,03 kuna i 
rashode i izdatke u iznosu 21.281.479,23 kuna. Prihodi poslovanja ostvaruju se od naplate 
poreza, pomoći iz proračuna i neporeznih prihoda. Prihodi poslovanja do 30. lipnja 2017. 
godine ostvareni su u iznosu 22.896.185,00 kuna prema financijskom izvješću, dok se u 
izvršenju proračuna priznaju u iznosu 18.494.324,16 kuna. Razlika od 4.398.845,50 kuna 
odnosi se na plaće djelatnika u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac (Plaće idu kroz 
COP- centralni obračun plaća. Ne prikazuju se u Proračunu Grada Đurđevca, ali se računaju u 
financijskom izvješću kao prihodi Grada.).  
Prihodi poslovanja odnose se na: 

– prihode od poreza – ostvareni u iznosu 3.691.488,00 kuna, 
– pomoći – ostvarene u iznosu 8.487.522,00 kuna (4.398.845,50 kuna odnosi se na 

plaće djelatnika u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac), 
– prihodi od imovine – ostvareni u iznosu 2.469.037,00 kuna, 
– prihodi po posebnim propisima – ostvareni u iznosu 5.080.724,00 kuna, 
– prihodi od prodaje nefinancijske imovine – ostvareni u iznosu 86.862,00 kuna. 

 
Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 21.293.001,00 kuna prema financijskom izvješću, 
dok su u izvršenju proračuna nastali u iznosu 16.894.155,00 kuna (razlika od 4.398.845,50 
kuna odnosi se na plaće djelatnika u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac). Rashodi 
poslovanja odnose se na: 

- rashode za zaposlene – ostvareni u iznosu 5.793.242,00 kuna, 
- materijalne rashode – izvršeni u iznosu 5.930.007,00 kuna, 
- financijske rashode – izvršeni u iznosu 303.656,00 kuna, 
- subvencije – izvršene u iznosu 165.706,00 kuna, 



 4 

- prijenose proračunskim korisnicima – u iznosu 3.929.276,00 kuna, 
- ostale rashode – u iznosu 4.108.408,00 kuna (većina sredstava odnosi se na 

kapitalne pomoći Trgovačkom društvu Stari grad d.o.o. – 3.113.602,00 kuna). 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 4.387.324,00 kuna, od čega se 
2.991.118,00 kuna odnosi na rekonstrukciju gradskih ulica (kružni tokovi 250.886,85 kuna, 
Radnička cesta 57.469,01 kuna, Ulica Grgura Karlovčana 156.905,00 kuna, Ulica Augusta 
Šenoe 18.181,00 kuna, Ulica Petra Preradovića 217.789,00 kuna, sanacija mostova 
289.525,00 kuna, uređenje parka kod crkve 18.669,00 kuna i asfalterski radovi na 
nerazvrstanim cestama 1.586.865,00 kuna). 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je riječ o 
polugodišnjem izvještaju, te da se značajnije punjenje proračuna očekuje u  drugom dijelu 
godine. Za provedbu projekata se stavke moraju predvidjeti i moraju se osigurati sredstva za 
provedbu projekta u proračunu, bez obzira što iste, ponekad, ne ovise direktno o nama.  
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“, 
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 2017. godine. 

 
 

Točka 2. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,  primitaka i 
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja  

do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća  kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao 
prijedlog.  
 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 
godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  

 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Gabriela Kralj Bartovčak koja je od ravnateljice Muzeja 
zatražila usporedbu poslovanja Muzeja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. i od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 
 Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel  istaknula je kako je u 
2017. godini postignut veliki porast u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini. Što se tiče 
prodaje suvenira, u razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine 
ostvareno je svega 2.800,00 kuna, dok je za isto razdoblje u 2017. godini ostvareno 
15.800,00 kuna.  Istovremeno, što se tiče prodaje ulaznica posjetiteljima, u razdoblju od 1. 
siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine ostvareno je 18.290,00 kuna, dok je za isto 
razdoblje u 2017. godini ostvareno 45.875,00 kuna (u 2013. godini ostvareno je cca 7.000,00 
kuna). Naglasila je kako je otvaranje Interpretacijskog centra, suradnja s školama, te 
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komunikacija s medijima i prisutnost na društvenim mrežama pridonijelo znatnom porastu 
prihoda.  
 
 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li su dodatni sadržaji 
uzrokovali i povećanje rashoda Muzeja, odnosno zatražio je usporedbu ostvarenih prihoda i 
rashoda Muzeja. 
 Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel naglasila je kako dodatni 
sadržaji nisu prouzročili znatno povećanje troškova. Napomenula je kako je u Muzeju Grada 
Đurđevca zaposleno svega troje zaposlenika (od toga jedan na stručnom osposobljavanju), a 
osim obavljanja redovne muzejsko-galerijske djelatnosti, Muzej nudi i dodatne sadržaje zbog 
kojih nije došlo do povećanja rashoda.  
 
 Članicu Gradskog vijeća Gabrielu Kralj Bartovčak zanimalo je kakve su reakcije 
građana na najavu Picassove izložbe u gradu Đurđevcu. 
 Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel napomenula je kako je 
najava Picassove izložbe ostvarila pozitivne reakcije kod građana. Muzej Grada Đurđevca je 
poslao pozive preko 500-tak škola u Republici Hrvatskoj (u tijeku su javljanja ravnatelja). 
Naglasila je kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo preporuku svim školama u 
Republici Hrvatskoj da posjete Muzej Grada Đurđevca, te da osim Picassove izložbe, 
pogledaju i ostale sadržaje koje Muzej nudi. Istaknula je kako je najava izložbe uvelike 
pridonijela značaju Grada Đurđevca u turističkom i kulturnom segmentu, te rezultirala 
važnim iskorakom u tako maloj sredini.  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je aktivnosti Muzeja Grada 
Đurđevca, posebice jer uz obavljanje svoje redovne djelatnosti isti ostvaruje značajne 
rezultate sa svojim dodatnim sadržajima. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo  
 

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

rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja  
do 30. lipnja 2017. godine. 

 
 

Točka 3. 
 

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

do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća  kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao 
prijedlog.  
 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 
godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu.  
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 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Maja Hrvatić Padovan koju je zanimala usporedba broja 
posuđenih knjiga za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2017. godine. 
 V. d. ravnateljica Martina Makar napomenula je kako je u razdoblju od 1. siječnja do 
30. lipnja 2016. godine posuđeno 17.000 knjiga, dok je za isto razdoblje u 2017. godini 
posuđeno 22.339 knjiga. Naglasila je kako su besplatna članarina i besplatni sadržaji koje 
provodi Gradska knjižnica rezultirali povećanjem broja korisnika (233 nova učlanjenja). 
Trenutno Gradska knjižnica raspolaže fundusom od 58.000 knjiga (u 2017. godini 
prikupljeno je 827 novih knjiga na odjelu za odrasle, 430 knjiga na dječjem odjelu i 10 knjiga 
na odjelu periodike). Gradska knjižnica trenutno ima 3 zaposlene osobe (u istom periodu 
2016. godine bile su 4 zaposlene osobe). Naglasila je kako je Gradska knjižnica zajedno s 
Gradskom knjižnicom Koprivnica i Gradskom knjižnicom Križevci prijavila projekt: Kultura i 
mladi (maksimalni iznos koji se dodjeljuje iznosi 1.000.000,00 kuna bespovratnih 
sredstava). Projekt je prošao administrativnu provjeru. Isto tako, Gradska knjižnica je 
zajedno s Muzejom Grada Đurđevca i Udrugom kazališnih amatera – Gradsko kazalište 
Đurđevac prijavila i projekt: Kultura i umjetnost za osobe starije od 54+.  Naglasila je kako je 
iz prethodno navedenih informacija vidljiv znatan napredak u odnosu na prethodne godine. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac u 
prethodnom mandatu ulagao u Gradsku knjižnicu, te obrazovni i edukacijski sustav, što je 
rezultiralo pozitivnim pomacima.  
  
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo  
 

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 2017. godine. 

 
 

Točka 4. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka  
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od  

1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća  kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao 
prijedlog.  
 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 
godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu. 
 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Danijela Jelušić koju je zanimalo u kojoj su fazi radovi na 
uređenju Dječjeg vrtića „Maslačak” Đurđevac, te koliko je uloženo u obnovu Dječjeg vrtića 
„Maslačak” u proteklih nekoliko godina. 
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 Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Martina Repić istaknula je kako su, 
radi izvođenja radova u zgradi Vrtića, polaznici Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac od 14. 
kolovoza 2017. godine smješteni u prizemlju Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac. 
Radovi u Dječjem vrtiću „Maslačak“ obuhvaćaju modernizaciju kotlovnice i podnog grijanja, 
rekonstrukciju svih sanitarnih čvorova i stolarije na jasličkom dijelu.  Radovi su pri kraju, te 
se očekuje povratak u prostorije Vrtića 1. studenoga 2017. godine. U protekle 4 godine u 
Dječji vrtić „Maslačak“ uloženo je preko 4.000.000,00 kuna (uređeno je potkrovlje, sobe 
dnevnog boravka i krovište).  
 
 Člana Gradskog vijeća Ivana Radoša zanimalo je koliki je broj upisane djece i broj 
zaposlenika u Vrtiću.  
 Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Martina Repić istaknula je kako je 
trenutno upisano 230 djece. Međutim, ta brojka nije konačna budući da se i tijekom godine 
djeca upisuju u Vrtić. Što se tiče broja zaposlenika, 35 osoba je zaposleno, od čega su 4 osobe 
na porodiljnom dopustu i 3 osobe na dugotrajnom bolovanju, što onda sveukupno ispada 28 
zaposlenika. 
 
 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je zašto kasni izvođenje radova u 
Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac. 
 Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Martina Repić istaknula je kako se 
radi o velikom obimu poslova. Međutim, najveći razlog leži u činjenici da su se tijekom 
izvođenja radova uočili nedostaci, što je uzrokovalo izvođenje dodatnih radova. Napomenula 
je kako su roditelji polaznika Vrtića upoznati s trenutnom situacijom, te da prema povratnim 
informacijama ista ne stvara probleme. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je nakon izvođenja početnih radova 
uočen problem s instalacijama u Vrtiću što je rezultiralo povećanjem obima poslova. Zbog 
saniranja uočenih problema došlo je do pomaka termina završetka radova. Naglasio je kako 
je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo dodatnih 250.000,00 
kuna za Vrtić, te da se potpisivanje ugovora očekuje u srijedu, 27. rujna 2017. godine. 
Pohvalio je dosadašnji rad ustanova i istaknuo kako sve gradske ustanove rade na podizanju 
standarda građana, odnosno većim radom i zalaganjem podiže se kvaliteta usluga ustanova.  
 
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je kako je riješen problem 
spaljivanja građevinskog otpada od strane izvođača ispred Dječjeg vrtića. 
 Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Martina Repić istaknula je kako se 
radilo o neodgovornom ponašanju izvođača radova koje je sanirano od strane komunalnog 
redara. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo 
 

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

i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od  
1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 
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Točka 5. 
 

Razmatranje Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg 
obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća  
kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.  
 Prijedlog Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna 
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u 
materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu. 
 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Ivan Radoš kojega je zanimao broj zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Đurđevac, te njihova prosječna plaća u prvih 6 mjeseci. 
 V. d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je 
kako je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac zaposleno sveukupno 55 vatrogasaca (28 ih 
je financirano od strane Republike Hrvatske, a 27 od strane Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac ugovaranjem dodatnih poslova na tržištu). Štose tiče prosječne plaće u prvih 6 
mjeseci, ista iznosi cca 9.800,00 kuna bruto. 
 
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimao je broj intervencija Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac u prvih 6 mjeseci, te usporedba broja intervencija u 
razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine i od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 
 V. d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je 
kako je Javna vatrogasna postrojba Đurđevac imala 102 intervencije (58 se odnosi na požar, 
23 na tehničke intervencije i 21 na ostalo). Što se tiče usporedbe broja intervencija za prvih 
6 mjeseci u 2016. i 2017. godini, istaknuo je kako se radi o identičnom broju.  
 
 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li su zaposlenici Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac bili na dislokaciji preko ljetnog razdoblja. 
 V. d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić napomenuo 
je kako su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac bili na dislokaciji u razdoblju od 
15. lipnja do 24. rujna 2017. godine. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac sudjelovala je s 16 
pripradnika i 4 vozila prilikom obrane područja obuhvaćenih požarima i poplavama. 
Osvrnuo se na donesenu Odluku Vlade RH o raspodjeli sredstava vatrogasnim postrojbama. 
Sukladno donesenoj Odluci, Vatrogasnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije 
dodijeljena su sredstva u iznosu cca 330.000,00 kuna, te će se dobiveni iznos raspodjeliti 
ravnopravno prema sudjelovanju ostalim vatrogasnim postrojbama na području Županije 
(JVP - 50.000,00 kuna, DVD – 9.000,00 kuna). Naglasio je kako se dobivena sredstva moraju 
utrošiti strogo namjenski (primjerice, na vatrogasnu opremu). 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako se na temelju 
prosječne plaće može ocijeniti da se radi o cijenjenom i dobro plaćenom zanimanju, koje 
nadilazi prosječnu plaću zaposlenika gradskih službi. Osvrnuo se na dosadašnji interes 
mladih za školovanjem za zvanje vatrogasca, te ga je zanimalo da li i nadalje postoji interes 
mladih. 
 V. d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je 
kako se trenutno u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne nalazi nijedan 
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nezaposleni vatrogasac na području Grada Đurđevca. Dosada se školovalo 10-tak osoba s 
područja Grada Đurđevca i prigradskih naselja za zvanje vatrogasca i svi su trenutno 
zaposleni u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac. Trenutno nema interesa za školovanjem 
za zvanje vatrogasca, ali postoje naznake za interes ubuduće. 
 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na požare koji su se dogodili u Boriku. 
Zanimalo ga je kakvu suradnju Javna vatrogasna postrojba Đurđevac ima s Policijskom 
postajom Đurđevac i da li se otkrio uzrok požara i eventualni počinitelj. 
 V. d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je 
kako je mišljenje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac da se radi o podmetanju požara 
budući da su se pojavila istovremeno dva požara na različitim lokacijama. Napomenuo je 
kako Javna vatrogasna postrojba Đurđevac samo ima informacije da je Policijska postaja 
Đurđevac provela opsežno ispitivanje, a što se tiče budućih radnji ne raspolažu takvim 
informacijama. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako su sada postavljene 
kamere od strane Hrvatskih šuma, a i organizirana je bila i ophodnja po Boriku, što je 
vjerojatno utjecalo na prestanak podmetanja požara. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvješća, Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg 

obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 

  
  

Točka 6. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2017. godine, s prijedlogom Zaključka 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća  
kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.  
 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2017. godine, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu. 
 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Saša Franjić kojeg je zanimalo koje je projekte Osnovna škola 
prijavila i u kojoj je fazi projekt energetske obnove Osnovne škole. 
 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović osvrnuo 
se na smještaj polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak” Đurđevac u prizemlje Osnovne škole. 
Napomenuo je kako su uvjeti za vrtićarce zadovoljavajući budući da je učinjeno sve što je 
moguće da im bude udobno i da budu zadovoljni smještajem. Vezano uz projekte Osnovne 
škole, istaknuo je kako je realiziran projekt u suradnji s Ministarstvom znanosti i 
obrazovanja pod nazivom „Bilo kuda - Hrvati svuda” koji je u potpunosti sufinanciran u 
iznosu 18.775,00 kuna. Navedenim projektom prezentiran je Grad Đurđevac u Republici 
Mađarskoj (grad Koljnof) kroz dvodnevne kulturne i sportske manifestacije. Isto tako, 
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Osnovna škola javila se na natječaj Zagrebačke banke s projektom pod nazivom „Oaza mira” 
za dobivanje senzorne sobe koja bi uvelike doprinijela Područnoj školi za djecu s teškoćama 
(vrijednost projekta iznosi 99.936,06 kuna). Navedeni projekt je ušao u završnu fazu, te 
slijedi prezentacija projekta pred stručnom komisijom. Što se tiče energetske obnove, 
odobrena su sredstva od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te se čeka 
potpisivanje ugovora. Vrijednost projekta energetske obnove zgrade Osnovne škole iznosi 
6.200.000,00 kuna (2.700.000,00 kuna osigurat će Fond, a 3.500.000,00 kuna Grad 
Đurđevac). Predmetnim projektom će se na zgradi Osnovne škole zamijeniti krovište i 
stolarija, ugraditi podizna platforma i obnoviti fasada, dok će se na zgradi Područne škole za 
djecu s teškoćama obnoviti krovište i fasada. Hvalevrijedan projekt je i nadogradnja Osnovne 
škole u vrijednosti 2.100.000,00 kuna kojim bi se zgrada Osnovne škole nadogradila s još tri 
prostora (za kabinet fizike i kemije,  knjižnice i prirode i biologije). Osvrnuo se na dobru 
suradnju Osnovne škole s Gradom Đurđevcom. 
 
 Člana Gradskog vijeća Ivana Radoša zanimalo je što se dosad realiziralo i što će se 
ubuduće realizirati na sportskim terenima oko Osnovne škole. 
 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović istaknuo 
je kako se nakon skoro 20 godina počelo raditi na obnovi sportskih terena oko Osnovne 
škole. Stavljen je novi asfaltni sloj, uređena je atletska staza u dužini 105 metara, te je 
postavljena štedna rasvjeta na igralištima. Trenutno je u završnoj fazi postavljanje novih 
sjedalica  i uređenje kućice za zapisnički stol. 
 
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je koliko je djece upisano u prve 
razrede, te usporedbu broja djece u 2016. i 2017. godini. 
 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović 
napomenuo je kako je u školsku godinu 2017./2018. upisano 55 prvašića, dok je u školsku 
godinu 2016./2017. bilo upisano 85 prvašića (jedan razredni odjel manje). Naglasio je kako 
je u ovoj godini zabilježen negativan trend upisane djece u prve razrede. Napomenuo je kako 
Osnovna škola ima dobru suradnju s Dječjim vrtićem „Maslačak” u vidu nadolazećeg broja 
djece.  
 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je uređenje sportskih terena oko 
Osnovne škole. Međutim, osvrnuo se na Sportsku dvoranu Strukovne škole, odnosno na 
korištenje iste od strane članica Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca u nadolazećem 
kišnom periodu.  
 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović istaknuo 
je kako je Osnovna škola sportskim klubovima ustupila na korištenje svoju sportsku 
dvoranu. Svjestan je problematike s nedostatkom prostora prilikom dolaska jesenskih i 
zimskih mjeseci kada su svi sportski klubovi primorani koristiti unutarnji prostor za 
održavanje svojih treninga. Naglasio je kako postoje naznake da će se problem s korištenjem 
Sportske dvorane Strukovne škole uskoro rješavati. 
  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako je tijekom današnjeg 
dana uputio prijedlog dopune dnevnog reda sjednice Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije vezano uz smanjenje cijene korištenja dvorana kojima je osnivač 
Županija. Predmetnom dopunom želi se smanjiti cijena po satu za korištenje dvorane od 
strane članica Zajednica sportskih udruga s 200,00 kuna/satu na 100,00 kuna/satu, te za 
mlade (do 18 godina) na 50,00 kuna/satu. Ujedno ga je zanimalo da li će se projektom 
dogradnje Osnovne škole moći omogućiti jednosmjerna nastava za sve polaznike Osnovne 
škole. 
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 Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović naglasio 
je kako bi se projektom dogradnje Osnovne škole omogućila jednosmjerna nastava za sve 
polaznike Osnovne škole. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo 
 

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

i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za  
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 

  
 

Točka 7. 
 

Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca za 2017. godinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća  
kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.  
  
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se radi o tehničkoj odluci. Vlada 
Republike Hrvatske donijela je Uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te 
izračuna iznosa pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2017. godinu kao i Odluku o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2017. godini. Sukladno navedenim aktima, gradovi i županije su 
dužni donijeti vlastite odluke kojima se određuje financiranje minimalnog standarda 
funkcija osnovnog školstva. Na taj način, predloženom Odlukom se određuje financiranje 
navedenih rashoda u Osnovnoj školi kojoj je Grad Đurđevac osnivač. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo 

 
O D L U K U 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva na području Grada Đurđevca za 2017. godinu. 

 
 

Točka 8.  
 

Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća  
kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.  

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se Grad Đurđevac zadužuje za 
financiranje svojih udjela u projektima. Na temelju Odluke o kreditnom zaduženju Grada 
Đurđevca donesene na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, Grad Đurđevac je raspisao 
nabavu. Nakon provedene nabave, a sukladno dostavljenim ponudama, odabrana je ponuda 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.. Sredstva iz kreditnog zaduženja će se namjenski 
koristiti za financiranje kapitalnih investicija, i to za: 
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– Rekonstrukciju i obnovu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac u iznosu 1.600.000,00 
kuna, 

– Izgradnju ceste, parkirališta i pomoćnog terena – ŠRC u iznosu 800.000,00 kuna, 
– Rekonstrukciju i uređenje gradskih ulica, nogostupa i cesta u iznosu 3.000.000,00 kuna, 
– Izgradnju pristupne ceste Tina Ujevića – Đure Basaričeka u iznosu 600.000,00 kuna. 
Rekonstrukcijom i uređenjem gradskih ulica, Grad Đurđevac prati investicije komunalne 
tvrtke, odnosno cilj je urediti sve ulice u gradu Đurđevcu na način da svaka ulica u gradu ima 
barem s jedne strane nogostup. 
 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojeg je zanimalo od kojih sve banaka je zatražena 
ponuda. Ujedno je zatražio dostavu svih ponuda na uvid. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je poziv za dostavu ponuda poslan 
svim bankama u Republici Hrvatskoj (12 banaka). Na poziv su se javile dvije banke: 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i PRIVREDNA BANKA d.d.. Temeljem uvida u obje 
dostavljene ponude utvrdilo se da su obje ponude prihvatljive. Sukladno kriteriju najniže 
cijene predmeta nabave prihvaćena je ponuda ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. s 
ukupnim troškovima kredita od 783.295,40 kuna, dok je ponuda PRIVREDNE BANKE d.d.. 
iznosila 925.516,81 kuna (142.221,41 kuna više). 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako su banke čak dva 
puta bile pozivane na dostavu ponuda. 
 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić podržao je razvojne projekte Grada Đurđevca. 
Međutim, zanimalo ga je da li se financiranje projekta Izgradnje ŠRC-a nije trebalo realizirati 
od prodaje objekta u Prvić Luci i da li će projekt Izgradnje pristupne ceste Tina Ujevića – 
Đure Basaričeka imati izlaz na obilaznicu grada Đurđevca. Naglasio je kako se ipak Grad 
Đurđevac ne bi trebao dodatno zaduživati bez obzira na limit koji ima. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se prodajom objekta u Prvić Luci ne 
može pokriti u cijelosti financiranje tako velikog projekta kao što je izgradnja ŠRC-a. Što se 
tiče projekta Izgradnje pristupne ceste Tina Ujevića – Đure Basaričeka, radi se o I. fazi 
projekta, odnosno spajanju navedenih dviju ulica. Plan je spojiti predmetne ulice na izlaz na 
obilaznicu grada Đurđevca, te je u fazi projektiranja ta II. faza projekta. Ujedno se osvrnuo na 
zaduživanje Grada Đurđevca u prethodnim mandatima: 
– u mandatu od 2000. – 2005. godine Grad je bio zadužen 3,5 milijuna kuna, 
– u mandatu od 2005. – 2009. godine Grad je bio zadužen 6,5 milijuna kuna, 
– u mandatu od 2009. – 2013. godine Grad je bio zadužen 4,3 milijuna kuna (uz to je stanje 

na računu bilo u minusu 1,3 milijuna kuna i otvorene stavke u iznosu 3,8 milijuna kuna), 
– u mandatu od 2013. – 2017. godine Grad je bio zadužen 15 milijuna kuna, 
– u mandatu od 2017. godine Grad se zadužuje za 6 milijuna kuna. 
Namjera je vratiti 10 milijuna kuna u četverogodišnjem mandatu što ne rezultira dodatnim 
povećanjem zaduženosti. Kreditno zaduženje Grada Đurđevca nužno je radi sufinanciranja 
svoga dijela u projektima, a na taj način se želi postići podizanje standarda i kvalitete života 
građana. Primjerice, nakon uočenih nedostataka na Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac, 
vrijednost cijele investicije iznosi 3.000.000,00 kuna (750.000,00 kuna odobrilo 
Ministarstvo, 1.600.000,00 kuna će biti iz kreditnog zaduženja, dok će ostatak pokriti Grad 
Đurđevac iz svojih redovnih prihoda). 
 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na trenutno zaduženje Grada 
Đurđevca. Zatražio je da se sve pristigle ponude s dokumentacijom dostave članovima 
Gradskog vijeća do sljedeće sjednice. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se poziv na dostavu ponuda slao 
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direktno svim bankama, 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će se sukladno zahtjevu 
za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća svim članovima dostaviti ponude banaka. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“, donijelo 
 

O D L U K U 
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod  

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.. 
 

 
Točka 9.  

 
Donošenje Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su na prošloj sjednici Gradskog vijeća  
donesene izmjene Poslovnika Gradskog vijeća kojima je došlo do spajanja pojedinih odbora, 
a samim time i njihovih nadležnosti. Predmetnom Odlukom određuju se sastav, način rada i 
nadležnosti pojedinih odbora. Odluka se usklađuje s izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo 
 

O D L U K U  
o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 10.  
 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja 
robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska,  

prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada Đurđevca 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je na inicijativu građana pokrenut 
projekt „BUVLJAK“, odnosno prodaja rabljene robe. Građani mogu dobiti prostor na 
korištenje po cijeni od 20,00 kuna. Zasad je dobar odaziv građana.  
 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je podržao ideju. Zanimalo ga je da li izlagači 
moraju imati fiskalnu blagajnu, te izrazio zabrinutost oko mogućih dolazaka inspekcija.  
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako nije potrebna fiskalna blagajna budući da 
se radi o prodaji rabljene robe.  
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je, s 13 glasova „za“, donijelo 
  

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na 

štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska,  
prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada Đurđevca. 
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Točka 11. 
 

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  
iz Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća  

Grada Đurđevca do 31. prosinca 2017. godine 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog vijeća  
kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao prijedlog.  
 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Đurđevca do 
31. prosinca 2017. godine, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
O D L U K U  

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna  
Grada Đurđevca za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća  

Grada Đurđevca do 31. prosinca 2017. godine 
 
 

Točka 12. 
 

Donošenje Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako se radi o ispravku tehničke greške 
budući da je potrebno uskladiti grafički i tekstualni dio Prostornog plana (utvrđena je 
pogreška s jednom brojkom). 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 13. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za izbor 
i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za mjesnu 
samoupravu. 
 Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
VESNU SILADIĆ, za predsjednicu, GABRIELU KRALJ BARTOVČAK, NATALIJU MILETIĆ, 
MARIJU MARKUŠ i DRAŽENA ŠTEFANIĆA, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 
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R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu. 

 
 

Točka 14. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za gospodarstvo 
 i strateško planiranje 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za 
gospodarstvo i strateško planiranje. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
DAJANU MILODANOVIĆ, za predsjednicu, SAŠU FRANJIĆA, IVANA RADOŠA, DAMIRA 
LACKOVIĆA i MARKA KOLAREVIĆA, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednice i članova Odbora za gospodarstvo 
 i strateško planiranje. 

 
 

Točka 15. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodrstvo 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za 
prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodrstvo. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
VALENTINU PERŠIĆ, za predsjednicu, MLADENA MATICU, IVANA RADOŠA, MARKA FUCAKA 
i MILEKA MARKAČA, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, 
komunalno i vodno gospodrstvo. 

 
 

Točka 16. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za  
poljoprivredu i ruralni razvoj 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za 
poljoprivredu i ruralni razvoj. 
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Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
MARIJANA PANIĆA, za predsjednika, SAŠU FRANJIĆA, GABRIELU KRALJ BARTOVČAK, 
NATALIJU MILETIĆ i ŽELJKU PUCAN, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
 

Točka 17. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam,  
kulturnu i prirodnu baštinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za 
turizam, kulturnu i prirodnu baštinu. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
MARIJANA RUŽMANA, za predsjednika, IVANA JURIČIĆA, GABRIELU KRALJ BARTOVČAK, 
BRANKICU SOBOTA ŠALAMON i MARIJA ŽUGAJA, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam,  
kulturnu i prirodnu baštinu. 

 
 

Točka 18. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu i 
predškolski odgoj, sport i mlade 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za 
prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
IVANA JURIČIĆA, za predsjednika, DANIJELU JELUŠIĆ, MAJU HRVATIĆ PADOVAN, LOVORKU 
KUČINIĆ i RAJKA GAŠPARIĆA, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj,  
sport i mlade. 
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Točka 19. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za zdravstvo  
i socijalnu skrb 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za 
zdravstvo i socijalnu skrb. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
MELITU ŠTRANGAR, za predsjednicu, DAJANU MILODANOVIĆ, ŽELJKA LACKOVIĆA, KATICU 
BLAŽOK i  DANICU NIKŠA, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednice i članova Odbora za zdravstvo  
i socijalnu skrb. 

 
 

Točka 20. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za  
dodjelu javnih priznanja 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Odbora za dodjelu 
javnih priznanja. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je 
IVANA HODALIĆA, za predsjednika, MARIJANA RUŽMANA, KATICU BLAŽOK, MARIJU 
MARKUŠ i VJEKOSLAVA FLAMACETU, za članove. 

 
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova Odbora za  
dodjelu javnih priznanja. 

 
 

Točka 21.  
 

Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca 

 
 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca, članovi Gradskog 
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 

 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 
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R J E Š E N J E 
o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 22. 
 

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Gradskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je: 
- za predsjednika ĐURU FUSIĆA, 
- za članove: 

1. IVANA RADMANA,  
2. DANIJELA PETROVIĆA,  
3. ĐURU HODALIĆA, 
4. IVANA HODALIĆA, 
5. MILEKA MARKAČA i  
6. predsjednika Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora 

kojeg odredi predsjednik, a na čijem se području vrši procjena štete. 
 

 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu  

šteta od elementarnih nepogoda. 
 
 

Točka 23. 
 

Donošenje Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca 
 
 Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković 
bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.  
 

 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 
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Točka 24. 
 

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je predsjednicu Odbora za 
izbor i imenovanja Maju Hrvatić Padovan da pročita prijedlog za članove Vijeća za 
prevenciju. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Maja Hrvatić Padovan predložila je: 
- za predsjednicu KRISTINU BENKO MARKOVICA, 
- za članove: 

1. IVANA JURIČIĆA, 
2. KRUNOSLAVA KARASA, 
3. MARIJU GRGEŠIĆ, 
4. KATARINU BIRTA, 
5. JASNU HORVAT VLAHOVIĆ, 
6. MARIJU ŠARIĆ, 
7. NIKOLU VUKOVIĆA, 
8. MARKA RACA, 
9. HALIDA HORVATA. 

  
 Gradsko vijeće bez rasprave i  jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju. 
 
 

Točka 25. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je kad će se održati izbori za mjesnu 
samoupravu. Ujedno se osvrnuo na Odluku o određivanju obuhvata poduzetničkih zona u 
Gradu Đurđevcu koja je donesena na prošloj sjednici Gradskog vijeća, te ga je zanimalo da li 
je izvršena ponovna kontrola čestica radi utvrđivanja stvarnih površina u zonama. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su Mjesni odbori i 
nadalje uključeni u gradske aktivnosti bez obzira na trenutnu situaciju. Napomenuo je kako 
će se izbori za mjesnu samoupravu održati do kraja godine. Što se tiče određivanja obuhvata 
poduzetničkih zona, istaknuo je kako je Grad Đurđevac u suradnji s nadležnim 
Ministarstvom radio na usuglašavanju kriterija što ulazi, a što ne ulazi u obuhvat 
poduzetničkih zona. Naglasio je kako je Grad Đurđevac prijavio na natječaj Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije opremanje poslovne zone – projekt izgradnju 
servisne ceste i dijela istočne obilaznice. Na taj način žele se stvoriti preduvjeti za izdavanje 
dozvola.  
 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić zatražio je da se dostava materijala za sjednicu 
Gradskog vijeća. ukoliko je moguće, dostavlja parcijalno, odnosno kako će točke dnevnog 
reda biti pripremljene da se odmah šalju članovima Gradskog vijeća. Ukoliko takav prijedlog 
nije moguć, da se onda materijali članovima Gradskog vijeća ne dostavljaju svega 5 dana 
prije održavanja sjednice (da se članovima Gradskog vijeća omogući dulji rok od 5 dana za 
proučavanje materijala). Predložio je da se u prigradskim naseljima i Gradu Đurđevcu 
podigne standard života na način da se uvedu samoodrživa i energetski neovisna autobusna 
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stajališta, koja bi se punila solarnom energijom, te imala besplatan Wi-Fi i led rasvjetu. 
Istaknuo je kako jedna takvo samoodrživo i energetski neovisno autobusno stajalište košta 
25.000,00 kuna. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se materijali za 
sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju kompletirani i konačno definirani, budući da se 
ponekad neke točke ili maknu s predloženog dnevnog reda ili dopune predloženi dnevni red. 
Napomenuo je da bi slanje točaka dnevnog reda pojedinačno moglo izazvati pomutnju 
članovima Gradskog vijeća prilikom prikupljanja svih materijala. Vezano uz projekt 
samoodrživih i energetski neovisnih autobusnih stajališta, pozitivno je ocijenio sadržaj 
projekta te predložio da se za isti u Proračunu Grada osiguraju sredstva. Istaknuo je kako je 
Grad Đurđevac nedavno postavio nova autobusna stajališta. Napomenuo je kako bi u projekt 
trebalo uključiti Autonomni alternativni klub kulture. 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković pohvalio je prijedlog projekta gospodina 
Gašparića, te predložio da se nedavno postavljena nova autobusna stajališta nadograde 
potrebnim iz projekta. Kako bi se smanjili troškovi, predložio je da se u projekt uključe 
polaznici Strukovne škole smjera elektrotehnike i tehničara za računarstvo.  
 
 Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je da li Grad Đurđevac namjerava 
ugraditi pametne klupe, posebice jer sve više turista posjećuje Đurđevac. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se raspravljalo o uvođenju pametnih 
klupa, međutim o samoj lokaciji istih trebali bi raspravljati odbori Gradskog vijeća. Naglasio 
je kako Grad Đurđevac uvodi nove tehnologije (primjerice, pametna ploča) kojima se stječe 
vještina mladih korištenjem istih. 
 Zamjenica gradonačelnika Kristina Benko Markovica naglasila je kako je dobra ideja 
uključiti mlade u izradu takvih stvari, jer na taj način postoji mogućnost smanjenja rizika od 
vandalizma.  
 
 Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović osvrnula se na projekt tražilice grobova. 
Istaknula je kako su građani pozitivno reagirali na internet aplikaciju Komunalnih usluga 
Đurđevac d.o.o. za pretraživanje i pregled grobnih mjesta. 

 
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 3. sjednicu Gradskog vijeća u 18,45 sati. 
 
 
 
 
                    Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća  
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


