
ZAPISNIK 
s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 18. travnja 2019. godine 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03- 19- 1 od 
12. travnja 2019. godine. 

Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s početkom u 
17,00 sati. 

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća Grada 
Đurdevca Željko Lacković koji je konstatirao nazoćnost većine članova Gradskog vijeća. 

 
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni: 

1. Željko Lacković, 
2. Kristina Benko Markovica, 
3. Marijan Ružman, 
4. Ivan Radoš, 
5. Katica Blažok, 
6. Zoran Jančijev, 
7. Maja Hrvatić Padovan, 
8. Danijela Jelušić, 
9. Marija Markuš, 
10. Damir Lacković, 
11. Marko Fucak, 
12. Marko Kolarević 

 
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Dajana Milodanović, članica (opravdala), 
2. Gabriela Kralj Bartovčak, članica (opravdala), 
3. Rajko Gašparić, član (opravdao). 

 
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
4. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte, 
5. Anita Giba, viši stručni suradnik za proračun, 
6. Mirjam Markač, viši stručni suradnik za riznicu, 
7. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću, 
8. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika, 
9. Andreja Brozović, RKC, 
10. Dinko Borozan, Podravski list, 
11. Valentino Štefanek, PRIGORSKI.HR, 
12. Željko Picig, PRIGORSKI.HR, 
13. Jurica Karan, ePodravina.hr, 
14. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV, 
15. Mladen Prevedan, Podravski radio. 



Na zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je zapisnik 
usvojen jednoglasno, s 12 glasova ,za“. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da je 

nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red nadopuni s 
novom točkom koja glasi “Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod 
Erste&Steiermdrkische bank d.d.“. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se “Donošenje Odluke o 
kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Erste&Steiermdrkische bank d.d.“ doda kao točka 6. 
dnevnog reda, a dosadašnje točke 6 do 8. postale bi točke 7. do 9. dnevnog reda. 

Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je na 
klupe prije održavanja sjednice. 

Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 12 glasova ,,za“, te je predsjednik Gradskog vijeća 
Željko Lacković predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED: 
 
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 

2020. i 2021. godinu. 
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2019. godini. 
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Đurđevca u 2019. godini. 
4. Donošnje Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu. 
5. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih 

projekata. 
6. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Erste&Steiermarkische 

bank d.d. 
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 

Đurđevca. 
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 
9. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 
2020. i 2021. godinu 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je članovima Gradskog vijeća kako je o 

predmetnoj točki raspravljao Odbor za proračun i financije, te je podržao prijedlog Izmjena i dopuna 
Proračuna. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako ukupni iznos Proračuna ostaje isti 
(126.061.671,22 kuna), te se predmetnim rebalansom samo vrši preraspodjela unutar stavki 
(pomoćni teren ŠRC-a, projekt teniskog objekta i terena). Smanjuju se kapitalne pomoći u iznosu 



1.000.000,00 kuna te povećava kreditno zaduženje u iznosu 1.000.000,00 kuna, sukladno 
dobivenim odlukama za sufinanciranje projekata. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se javio 
član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je istaknuo kako neće podržati prijedlog Izmjena i dopuna 
Proračuna, budući da prilikom donošenja Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu nisu 
podržani niti uvršteni amandmani SDP-a. 

Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na Izmjene i dopune Plana razvojnih 
programa - Program 2002 Gospodarstvo i poduzetništvo u planiranom iznosu od 200.000,00 
kuna. 

 

Nakon rasprave, Gradsko vijecć većinom glasova, s 10 glasova ,za“ i 2 glasa ,protiv" (SDP), 
donijelo je 

 

IZMJENE i DOPUNE 
Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu.  

 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Grada Durdevca u 2019. godini 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči prilikom izlaganja točke 1. dnevnog reda obuhvatio je i točku 

2. dnevnog reda. 
 

Gradsko vijeće većinom glasova, s 10 glasova ,za“, 1 glasom »protiv“ (SDP - Lacković) i 1 
glasom ,suzdržan“ (SDP - Fucak), donijelo je 

 
PROGRAM 

o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca  
u 2019. godini. 

 
 

Točka 3. 

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

u 2019. godini 
 

Gradonačelnik Hrvoje Janči prilikom izlaganja točke 1. dnevnog reda obuhvatio je i točku 
3. dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova “za“, donijelo je 

 
PROGRAM 

o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada 
Đurđevca u 2019. godini. 



Točka 4. 
 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu  
 

Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se Grad Đurđevac zadužuje za financiranje 
vlastitog udjela u projektima financiranim iz fondova EU, sukladno dobivenim odlukama o 
sufinanciranju. Radi se o pet projekata, i to: 

- Prirodna baština (ukupna vrijednost projekta iznosi 17.319.000,00 kuna) - iz kredita se 
financira 1.046.000,00 kuna, 

- Poduzetnički inkubator (ukupna vrijednost projekta iznosi 8.800.000,00 kuna) - iz 
kredita se financira 1.000.000,00 kuna, 

- Energetska obnova i uređenja zgrade MUP-a (ukupna vrijednost projekta iznosi 
7.420.000,00 kuna) - iz kredita se financira 3.353.000,00 kuna, 

- Energetska obnova Doma kulture (ukupna vrijednost projekta iznosi 3.827.000,00 
kuna) - iz kredita se financira 805.000,00 kuna, 

- Razvoj infrastrukture Poslovne zone A-sjever (ukupna vrijednost projekta iznosi 
10.822.000,00 kuna) - iz kredita se financira 794.000,00 kuna. 
Ukupna vrijednost projekata iznosi 48.192.000,00 kuna, a iz kredita se financira 7.000.000,00 kuna, 
dok je preostali dio osiguran iz sredstava fondova EU. Osvrnuo se na stanje zaduženosti Grada 
Durdevca - trenutna zaduženost Grada Đurđevca je 8,43%. Ovo zaduženje ne ulazi u zaduženost 
Grada, sukladno odredbama Zakona o proračunu. Međutim, kada bi ovo kreditno zaduženje 
ulazilo u zaduženost, tada bi Grad Đurđevac bio zadužen 10,87%. Zatražene su ponude 9 vodećih 
banaka u RH, od čega su 4 banke dostavile ponudu (analiza ponuda banaka dana je članovima 
Gradskog vijeća). Najpovoljnija ponuda dobivena je od Erste& Steiermarkische banke za dugoročni 
kunski kredit uz kamatnu stopu od 1,29% fiksno i 0,30% jednokratno za naknadu za obradu 
kredita. 

 
Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 10 glasova ,za“ i 2 glasa ,,protiv“ (SDP), 

donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu. 

 
 

Točka 5. 

 
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči prilikom izlaganja točke 4. dnevnog reda obuhvatio je i točku 

5. dnevnog reda. 
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se javio 

član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je naglasio kako se Grad Đurđevac iz godine u godinu sve više 
zadužuje. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 10 glasova ,za“ i 2 glasa ,,protiv“ (SDP), 

donijelo je 



ODLUKU 
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.  

 
 

Točka 6. 
 

Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Erste&Steiermarkische 
bank d.d. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči prilikom izlaganja točke 4. dnevnog reda obuhvatio je i 
točku 

6. dnevnog reda. 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su postignuti povoljni 

uvjeti uz minimalnu kamatnu stopu. Pohvalio je rad gradonačelnika i službenika Upravnog 
odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte koji su sudjelovali u postizanju tako 
povoljnih uvjeta. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 10 glasova ,za“ i 2 glasa ,,protiv“ 

(SDP), donijelo je 
 

ODLUKU 
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Erste&Steiermarkische bank d.d.  

 
 

Točka 7. 
 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Đurđevca 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je trenutno u Gradu zaposleno 23 

zaposlenika (20 službenika i 3 namještenika), od kojih su 4 osobe na porodiljnom dopustu. 
Predmetnom odlukom osniva se novi upravni odjel - Upravni odjel za razvojne projekte, te 
će time Grad Đurđevac imati 4 upravna odjela. Novoustrojeni upravni odjel imat će Odsjek za 
javnu nabavu i za razvojne projekte. Naglasio je kako su koeficijenti u Gradu Đurđevcu, te 
gradskim ustanovama i tvrtkama usklađeni po stručnoj spremi i složenosti posla. Trenutno 
je u Gradu Đurđevcu u provedbi 28 projekata, prijavljeno je 10 projekata, 16 projekata je 
spremno za prijavu. Značajno su podignute usluge u gradskim ustanovama posebice kroz 
projekte financirane iz fondova EU. 

 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova ,,za“, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Durdevca. 

 
 
 

 
 
 
 



Točka 8. 
 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca 

 

Gradonačelnik Hrvoje Janči prilikom izlaganja točke 7. dnevnog reda obuhvatio je i točku 
8. dnevnog reda. 

 
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova “za”, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

 
 

Točka 9. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zahvalio se Središnjem uredu za sport 
zbog odobrenih sredstava za financiranje sportskih objekata. Prepoznat je rad i ulaganje u 
sportsku infrastrukturu, što je omogućilo dodatne zahvate. Zatražio je od stručnih službi 
Grada Đurđevca da se, u ime Gradskog vijeća, uputi pismo zahvale u Središnji ured za sport. 

 
Članica Gradskog vijeća Katica Blažok pozvale je sve prisutne na otvorenje izložbe 

Kluba žena Đurđevac Oko, srce ruka koje će biti u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu s početkom 
u 19:00 sati. 

 
 

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je 
19, sjednicu Gradskog vijeća u 17,25 sati. 

 
 
 

Predsjednik 
Zapisnik sastavila                                                                             Gradskog vijeća 

Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.                                          Željko Lacković, dipl.iur. 
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