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Z	A	P	I	S	N	I	K	
s	23.	sjednice	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	

održane	16.	rujna	2019.	godine	
	
	 Sjednica	je	sazvana	sazivom	KLASA:	021-05/19-02/11,	URBROJ:	2137/03-01-01/03-19-1	
od	11.	rujna	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	
Đurđevca	Željko	Lacković	koji	je	konstatirao	nazočnost	većine	članova	Gradskog	vijeća.	

	
Sjednici	Gradskog	vijeća	su	nazočni:		
1. Željko	Lacković,	
2. Kristina	Benko	Markovica,	
3. Marijan	Ružman	–	izašao	tijekom	glasovanja	točke	5.	dnevnog	reda,	
4. Dajana	Milodanović,	
5. Ivan	Radoš,		
6. Katica	Blažok,	
7. Zoran	Jančijev,		
8. Maja	Hrvatić	Padovan,	
9. Danijela	Jelušić,	
10. Marija	Markuš,	
11. Damir	Lacković	-	napustio	sjednicu	tijekom	rasprave	točke	8.	dnevnog	reda,	
12. Marko	Fucak	–	napustio	sjednicu	tijekom	rasprave	točke	17.	dnevnog	reda.		

	
	 Sjednici	Gradskog	vijeća	nisu	nazočni:	

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

	 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. Silvija	Lukačin,	privremena	pročelnica	Upravnog	odjela	za	razvojne	projekte,	
5. Tatjana	Trogrlić,	pročelnica	Upravnog	odjela	za	gospodarstvo	i	financije,	
6. Edita	Janković	Hapavel,	ravnateljica	Muzeja	Grada	Đurđevca,	
7. Bernarda	Ferderber,	ravnateljica	Gradske	knjižnice	Đurđevac,	
8. Marija	Čupen	Tomica,	ravnateljica	Dječjeg	vrtića	„Maslačak“	Đurđevac,	
9. Matija	Markešić,	zapovjednik	Javne	vatrogasne	postrojbe	Đurđevac,	
10. Danijel	Domišljanović,	ravnatelj	Osnovne	škole	Đurđevac,	
11. Tomislav	Kolarić,	direktor	trgovačkog	društva	Komunalije	d.o.o.	Đurđevac,	
12. Anita	Giba,	viši	stručni	suradnik	za	proračun,	
13. Mirjam	Markač,	viši	stručni	suradnik	za	riznicu,	
14. Tea	Zobunđija,	viši	stručni	suradnik	za	odnose	s	javnošću,	
15. Katarina	Bartolić	Globan,	viši	referent	za	poslove	gradonačelnika,	
16. Martina	Sabađija	Buđak,	Podravski	radio,	
17. Jurica	Karan,	ePodravina,	
18. Goran	Obran,	Prigorski.hr,	
19. Andreja	Brozović,	RKC,	
20. Dinko	Borozan,	Podravski	list,	
21. Hrvoje	Kamenetzky,	SRCE	TV.	
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	 Na	 zapisnik	 s	 22.	 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	
novim	točkama	koje	glase:	

-„Donošenje	 Odluke	 o	 dopunama	 Odluke	 o	 komunalnom	 doprinosu	 na	 području	 Grada	
Đurđevca“	i		

-	„Donošenje	Programa	o	izmjeni	i	dopunama	Programa	potpora	u	poljoprivredi	na	području	
Grada	Đurđevca	za	razdoblje	2018.-2020.	godinu“.	

	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 predložio	 je	 da	 se	 „Donošenje	 Odluke	 o	
dopunama	 Odluke	 o	 komunalnom	 doprinosu	 na	 području	 Grada	 Đurđevca“	 doda	 kao	 točka	 13.	
dnevnog	reda,	a	„Donošenje	Programa	o	izmjeni	i	dopunama	Programa	potpora	u	poljoprivredi	na	
području	Grada	Đurđevca	za	razdoblje	2018.-2020.	godinu“	kao	točka	14.	dnevnog	reda.	
Dosadašnja	točke	13.	do	19.	postale	bi	točke	15.	do	21.	dnevnog	reda.	
	 Navedeni	materijal	za	dopunu	dnevnog	reda	članovima	Gradskog	vijeća	dostavljen	je	na	
klupe	prije	održavanja	sjednice.	

	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	predložio	sljedeći	
	

	D	N	E	V	N	I		R	E	D	:	
	

1. Izvješće	 o	 radu	 gradonačelnika	Grada	Đurđevca	 za	 razdoblje	 od	01.	 siječnja	 do	 30.	
lipnja	2019.	godine.	

2. Donošenje	 Polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	 Proračuna	 Grada	 Đurđevca	 za	
razdoblje	od	1.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine.		

3. Razmatranje	 Polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	 proračuna	 prihoda,	 primitaka	 i	
rashoda,	 izdataka	Muzeja	 Grada	 Đurđevca	 za	 razdoblje	 od	 1.	 siječnja	 do	 30.	 lipnja	
2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka.	

4. Razmatranje	 Polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	 proračuna	 prihoda,	 primitaka	 i	
rashoda,	izdataka	Gradske	knjižnice	Đurđevac	za	razdoblje	od	1.	siječnja	do	30.	lipnja	
2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka.	

5. Razmatranje	 Polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	 proračuna	 prihoda,	 primitaka	 i	
rashoda,	izdataka	Dječjeg	vrtića	"Maslačak"	Đurđevac	za	razdoblje	od	1.	siječnja	do	30.	
lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka.	

6. Razmatranje	 Izvješća	 o	 intervencijama	 i	 Polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	
Proračuna	 	 Javne	 vatrogasne	postrojbe	Đurđevac	 za	 razdoblje	 od	1.	 siječnja	 do	30.	
lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka.	

7. Razmatranje	 Polugodišnjeg	 izvještaja	 o	 izvršenju	 proračuna	 prihoda,	 primitaka	 i	
rashoda,	 izdataka	Osnovne	 škole	Đurđevac	 za	 razdoblje	 od	1.	 siječnja	do	30.	 lipnja	
2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka.	

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

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

10. Donošenje	Plana	o	izmjeni	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	Grada	
Đurđevca	u	2019.	godini.	

11. Donošenje	 Odluke	 o	 izmjeni	 i	 dopunama	Odluke	 o	 komunalnom	 redu	 na	 području	
Grada	Đurđevca.	

12. Donošenje	 Odluke	 o	 dopuni	 Odluke	 o	 komunalnoj	 naknadi	 na	 području	 Grada	
Đurđevca.	

13. Donošenje	Odluke	o	dopunama	Odluke	o	komunalnom	doprinosu	na	području	Grada	
Đurđevca.	
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14. Donošenje	 Programa	 o	 izmjeni	 i	 dopunama	 Programa	 potpora	 u	 poljoprivredi	 na	
području	Grada	Đurđevca	za	razdoblje	2018.	–	2020.	

15. Donošenje	Odluke	o	kratkoročnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca.	
16. Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	t.d.	Stari	grad	d.o.o.	na	kratkoročni	kunski	

kredit.	
17. Donošenje	 Odluke	 o	 prihvatu	 najpovoljnije	 ponude	 u	 postupku	 javne	 nabave	 za	

projekt	Energetske	obnove	upravno	poslovne	zgrade	na	adresi	Stjepana	Radića	6	u	
Đurđevcu.	

18. Donošenje	Odluke	o	određivanju	procjenjene	vrijednosti	u	postupcima	javne	nabave	u	
projektu	 Izgradnja	 i	 opremanje	 Posjetiteljskog	 centra	 „Đurđevačkih	 pijesaka“	 i	
projektu	Rekonstrukcije	i	opremanja	zgrade	Škole	u	prirodi	u	Boriku.	

19. Donošenje	 Odluke	 o	 osiguranju	 sredstava	 u	 Proračunu	 Grada	 Đurđevca	 za	
sufinanciranje	 Projektne	 dokumentacije	 izgradnje	 sustava	 odvodnje	 na	 području	
naselja	Sveta	Ana,	Mičetinac,	Sirova	Katalena	i	Suha	Katalena	i	izgradnju	iste.	

20. Donošenje	 Odluke	 o	 uspostavljanju	 prijateljstva	 i	 suradnje	 između	 Grada	 Csurgo	 i	
Grada	Đurđevca.		

21. Pitanja	članova	Gradskog	vijeća.	
 
Dnevni	red	usvojen	je	jednoglasno,	s	12	glasova	„za“.	
	

	
Točka	1.		

	
Izvješće	o	radu	gradonačelnika	Grada	Đurđevca	za	razdoblje	od		

01.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine	
	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 naglasio	 je	 kako	 je	 poslovanje	 Grada	 Đurđevca,	 gradskih	
ustanova	 i	 tvrtki	 pozitivno,	 redovito	 se	 podmiruju	 obveze.	 Definirani	 su	 jasni	 ciljevi.	 Grad	
Đurđevac	je	primjer	sređene	sredine.	U	Gradu	Đurđevcu	odvijaju	se	građevinske	aktivnosti.	Grad	
Đurđevac	ima	odličnu	suradnju	sa	Županijskom	upravom	za	ceste,	Centrom	za	vozila.	Priprema	se	
dokumentacija	za	ostalu	komunalnu	i	prometnu	infrastrukturu.	Naglasio	 je	kako	se	konstantno	
radi	na	pripremi,	prijavi	i	provedbi	projekata.	Osvrnuo	se	na	projekte,	i	to:	

	
- PROJEKTI	U	PROVEDBI:	
	
1.	 Energetska	obnova	Osnovne	škole	Đurđevac	i	Odjela	

za	djecu	s	teškoćama	
-	 projekt	 završen	 prošle	
godine;	 tek	 u	 lipnju	 209.	
godine	 na	 račun	 Grada	
Đurđevca	 sjela	 odobrena	
sredstva,	
	

2.	 Nadogradnja	 škole	 iznad	 postojeće	 sportske	
dvorane	
	

	

3.	 Energetska	obnova	MUP-a	 -	u	tijeku	je	provođenje	javne	
nabave;	 odabran	 je	 izvođač;	
očekuje	 se	 potpisivanje	
ugovora	i	početak	radova,	
	

4.	 Poduzetnički	inkubator	Đurđevac	 -	 radovi	 su	 završeni;	 čeka	 se	
tehnički	 pregled	 i	 dobivanje	
uporabne	dozvole;	raspisan	je	
poziv	 za	 zakup	 poslovnih	
prostora	(pristižu	prijave),	
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5.	 Rekonstrukcija	 nerazvrstane	 ceste	 Mičetinac-
Čepelovac	

-	 radovi	 su	 završeni;	 dobi-
vena	 je	 uporabna	 dozvola;	
čeka	 se	 odobrenje	 2.	 ZNS-a	
kako	 bi	 se	 moglo	 poslati	
završno	izvješće,	
	

6.	 Razvoj	infrastrukture	Poslovne	zone	A-sjever	 -	 radi	 se	 o	 opremanju	 zone	
infrastrukturom;	 provedeno	
je	 javno	 savjetovanje;	
dokumentacija	 je	 na	 pregle-
du	u	SAFU-u;	nakon	dobivanja	
potvrde	 krenut	 će	 se	 s	
raspisivanjem	javne	nabave,	
	

7.	 Održivo	 upravljanje	 i	 povećanje	 atraktivnosti	
Đurđevačkih	pijesaka	
	

	

8.	 Nadogradnja	Interpretacijskog	centra	Picokijada	
	

	
	

9.	 Održive	misli	 	
	

10.	 Nabava	spremnika	za	odvojeno	prikupljanje	otpada	 -	 čeka	 se	 da	 Fond	 provede	
nabavu	za	područje	cijele	RH,	
	

11.	 Iskrice		 -	u	provedbi	do	2021.	godine,	
	

12.	 Osiguravanje	školske	prehrane	za	djecu	u	riziku	od	
siromaštva	

	
	
	

13.	 Maslačak	za	sve	 	
	

14.	 Školska	shema	 	
	

15.	 Snaga	pomoći	 	
	

16.	 Picoki	za	sport	 	
	

17.	 Izgradnja	tenis	kluba	i	2	tenis	terena	
	

	

18.	 In-lore	 -	uvođenje	e-računa,	
	

19.	 WiFi4EU	 -	 uvođenje	 besplatnog	 inte-
rneta	u	gradu	Đurđevcu	

	
	
- PRIJAVLJENI	PROJEKTI:	
	
1.	 Prostor	za	kulturu	 -	 revitalizacija	 Doma	 kulture;	

uređenje	 prostora	 za	 udruge;	
prošao	 administrativnu	
provjeru,	
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2.	 Ugradnja	vertikalno-podizne	platforme	u	Poslovnom	
centru	u	Đurđevcu	

-	Ugradnja	vertikalno	podizne	
platforme	koja	će	se	protezati	
od	prizemlja	pa	sve	do	2.	kata	
Poslovnog	centra	na	kojem	se	
nalaze	 kupljeni	 prostori	
namijenjeni	udrugama,	
	

3.	 Prekogranična	suradnja		
a) Unutarnje	ulaganje	u	Dom	kulture,	
b) Suradnja	 Muzeja	 Grada	 Đurđevca	 sa	

Szigetvarom	
	

	

4.	 Aktivni	u	zlatnoj	dobi	 -	aktivnosti	za	starije	osobe,	
	

5.	
	
	
	

Rekonstrukcija	 primarnih	 šumskih	 prometnica	
„Mičetinac-odvojak	 Kenđelićev	 breg“	 i	 „Bilogora-
Mičetinac“	

	

6.	 Širokopojasni	internet	 	
	
	

- PROJEKTI	U	PRIPREMI:	
	
1.	
	

Izgradnja	zgrade	Mali	princ	 	

2.	 Izgradnja	sortirnice	i	kompostišta	
	

	

	
Naglasio	 je	 kako	 ukupna	 vrijednost	 svih	 projekata	 iznosi	 133.550.052,13	 kuna	 (projekti	 u	
provedbi	–	98.721.700,04	kuna),	dok	udio	Grada	Đurđevca	iznosi	23.254.080,12	kuna.		
	 Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	 Gradskog	 vijeća	 Marko	 Fucak	 koji	 je	 istaknuo	 kako	 bi	 volio	 da	 je	 gradonačelnik	 svoje	
polugodišnje	 izvješće	 članovima	 Gradskog	 vijeća	 dostavio	 u	 pisanom	 obliku.	 Osvrnuo	 se	 na	
činjenicu	kako	je	realizacija	i	provođenje	većine	projekata	zasluga	predsjednika	Gradskog	vijeća	i	
saborskog	 zastupnika	 Željka	 Lackovića.	 Predložio	 je	 da	 gradonačelnik	 dodatno	 proširi	 svoje	
aktivnosti	na	način	da	odlaskom	u	inozemstvo	traži	nove	investicije/ulaganja	u	gospodarstvo	na	
području	Grada	Đurđevca.	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	predložio	 je	g.	Marku	Fucaku	da	pozove	u	
Đurđevac	svoje	stranačke	suradnike.	
	 Članicu	Gradskog	vijeća	Dajanu	Milodanović	zanimalo	je	koliki	broj	zaposlenika	u	Gradu	
Đurđevcu	radi	na	projektima.	Ujedno	je	pohvalila	rad	zaposlenika	Grada	Đurđevca	koji	rade	na	
prijavi	i	provedbi	projekata.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naglasio	je	kako	je	5	zaposlenika	u	Gradu	Đurđevcu	zaposleno	
isključivo	na	pripremi	i	provedbi	projekata,	mada	svi	zaposlenici	na	neki	način	rade	na	projektima.	
Istaknuo	 je	 kako	 se	 plaće	 zaposlenika	 koji	 rade	 na	 projektima	 sufinanciraju	 iz	 projekata.	
Sufinancirano	je	213%	plaća,	odnosno	743.000,00	kuna.	
	 Članica	 Gradskog	 vijeća	 Kristina	 Benko	 Markovica	 pohvalila	 je	 rad	 zaposlenika	 Grada	
Đurđevca	 i	 članova	 Gradskog	 vijeća	 Grada	 Đurđevca.	 Naglasila	 je	 kako	 se	 veseli	 budućim	
projektima.	
	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova,	s	10	glasova	„za“	 i	2	
glasa	„suzdržan“	(SDP),	donijelo	je		
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Z	A	K	L	J	U	Č	A	K	
o	prihvaćanju	Izvješća	o	radu	gradonačelnika	Grada	Đurđevca	za	razdoblje	od		

01.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine.	
	
	

	 Točka	2.	 	
	
Donošenje	Polugodišnjeg	izvještaja	o	izvršenju	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	razdoblje	

od	1.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine	
	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	ukratko	se	osvrnuo	na	Polugodišnji	izvještaj	za	razdoblje	od	1.	
siječnja	 do	 30	 lipnja	 2019.	 godine.	 Istaknuo	 je	 kako	 su	 ukupni	 prihodi	 i	 primici	 iznosili	
30.535.69,02	kuna,	dok	su	ukupni	rashodi	i	izdaci	iznosili	30.702.417,01	kuna.	Preneseni	višak	iz	
prethodnog	razdoblja	iznosio	je	4.624.484,00	kuna.	Prihodi	od	poreza	ostvareni	su	u	iznosu	od	
9.497.272,80	kuna,	od	čega	se	9.106.883,86	kuna	odnosi	na	porez	na	dohodak	što	je	u	odnosu	na	
2018.	godinu	povećanje	od	15%.	Pomoći	su	ostvarene	u	iznosu	od	8.338.047,61	kuna.	Naglasio	je	
kako	su	se	sredstva	trošila	sukladno	proračunu	i	zacrtanim	projektima.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	koji	je	naglasio	kako	članovi	Gradskog	vijeća	izabrani	ispred	
SDP-a	neće	podržati	predmetni	polugodišnji	izvještaj,	posebice	zbog	neprihvaćanja	amandmana	
koji	su	isti	predložili	prilikom	donošenja	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu.	

	
												Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	10	glasova	„za“	i	2	glasa	
„protiv“	(SDP)	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	2019.	godine.	
	
	

Točka	3.		
	

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

30.	lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka	
	

														Ravnateljica	Muzeja	Grada	Đurđevca	Edita	 Janković	Hapavel	 istaknula	 je	kako	 je	prema	
obrađenim	podacima	od	početka	travnja	2019.	 	godine	do	11.	rujna	2019.	godine	u	odnosu	na	
razdoblje	od	početka	travnja	do	kraja	rujna	2018.	godine	vidljivo	 je	kako	 je	za	vrijeme	 izložbe	
Salvadora	Dalija	 zabilježen	rast	u	ukupnim	prihodima	 (suveniri	 i	ulaznice)	Muzeja	za	40%.	Za	
vrijeme	 trajanja	 izložbe	 Salvadora	 Dalija	 (do	 11.	 rujna	 2019.)	 porasli	 su	 i	 prihodi	 u	
Interpretacijskom	 centru	 Picokijade	 za	 60%.	 Sudeći	 prema	 dosadašnjem	 broju	 posjetitelja	 te	
grupama	koje	Muzej	Grada	Đurđevca	ostvaruje,	u	najavi	za	iduće	mjesece,	za	očekivati	je	kako	će	
se	premašiti	brojka	od	16.500	posjetitelja,	što	bi	bila	nova	rekordna	posjećenost	našeg	muzeja	na	
godišnjoj	 razini.	 U	 2019.	 godinu,	 Muzej	 Grada	 Đurđevca	 zakoračio	 je	 s	 velikom	 inozemnom	
izložbom	Marca	Chagalla:	Biblija	i	Stvaranje.		Izložba	u	Noći	muzeja,	pod	nazivom	Od	kamena	do	
ekrana,	 održana	 je	 u	 	 suradnji	 s	 Akademijom	 likovnih	 umjetnosti	 iz	 Zagreba,	 zahvaljujući	 već	
višegodišnjoj	 suradnji		u	koju	 su	uključeni	 	 i	 studenti.	U	vrijeme	održavanja	velikih	 inozemnih	
izložbi,	 u	 suradnji	 sa	 Županijskim	 stručnim	 vijećem	 učitelja	 likovne	 kulture	 KKŽ,	 Muzej	 je	
organizirao	Likovni	natječaj	i	izložbu	radova	učenika	u	kojem	je	sudjelovalo	više	od	400	učenika	
iz	 Koprivničko-križevačke,	 Bjelovarsko-bilogorske,	 Virovitičko-podravske,	 Međimurske	 i	
Varaždinske	županije.	Muzej	se	osobito	veseli	suradnji	s	obrazovnim	i	pedagoškim	institucijama,	
te	podrškom	i	preporukom	za	posjet	od	strane	Ministarstva	znanosti	i	obrazovanja	o	kvalitetnim	
sadržajima	 u	 okviru	 muzeja.	Osim	 domaćih	 posjetitelja	 unazad	 dvije	 godine	 zamijećen	 je	 i	
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povećani	 dolazak	 inozemnih	 gostiju	 (iz	 Japana,	 Kine,	 SAD-a,	 Kanade,	 Australije,	 Izraela	 i	 dr.).	
Svakako	treba	naglasiti	da	su	u	Muzeju	organizirane	i	druge	izložbe	u	ostalim	salonima,	te	je	tako	
publici	 data	 mogućnost	 posjete	 i	 po	 tri	 sadržaja.	Uz	 navedeno,	 Muzej	 predstavlja	 i	 domaće	
umjetnike,	pa	 je	tako	upriličena	i	 izložba	članova	udruge	Peski	–art	 iz	Đurđevca.	Međunarodna	
suradnja,	osim	organizacije	velikih	izložbenih	projekata,	uspostavljena	je	i	u	organizaciji	ostalih	
projekata	(suradnja	s	Gradom	Szigetvárom	povodom	Međunarodnog	dana	muzeja	pod	nazivom	
Putevima	Zrinskih	 i	 Sulejmana,		 a	kroz	 ljeto	 još	uvijek	 tekuća,	 izložba	Izbor	 inozemnih	djela	 iz	
Donacije	 Ivana	Lackovića	Croate–	djela	58	autora	 iz	31	zemlje).	Od	početka	godine	održano	 je	
dvanaestak	 likovnih	 radionica	 u	 suradnji	 s	 Osnovnom	 školom	 Đurđevac,	 Dječjim	 vrtićem	
“Maslačak”	Đurđevac,	 te	pojedincima.	 Isto	 tako	Muzej	 je	domaćin	 i	 inim	produkcijama	učenika	
Umjetničke	 škole	 Fortunat	 Pintarić	 –	 Područnog	 odjela	 u	 Đurđevcu,	 te	 koncertima	 vrhunskih	
glazbenika.	Uz	navedeno,	treba	spomenuti	i	ostale	redovne	muzejsko-galerijske	poslove	vezano	
uz	muzejsku	 građu,	 brigu	 o	 njezinoj	 zaštiti	 i	 njenoj	 prezentaciji,	 te	 sudjelovanje	 u	 projektima	
vezano	uz	 revitalizaciju	utvrde	Stari	 grad.	Zahvaljujući	 velikim	 inozemnim	projektima	Picassa,	
Chagalla	 i	 Dalija,	 podršci	 Grada	 Đurđevca	 i	 sponzora,		 Muzej	 Grada	 Đurđevca	 postao	 je	
prepoznatljiva	 	 kulturno-turistička	 točka	 u	 Republici	 Hrvatskoj,	 gdje	 posjetitelji	 već	 unaprijed	
pitaju	za	buduće	planove	i	izložbene	projekte.	Kroz	rad	suvenirnice,	Muzej	ostvaruje	suradnju	s	
udrugama	i	pojedincima		kojom	je	omogućena	prodaja	oko	180	suvenira.	Muzej	je	kroz	medijsku	
prisutnost	na	televiziji	i	radiju,	te	objavama	u	medijskim	člancima	na	nacionalnoj	razini	polučio	
interes	medija,	a	samim	tim	i	veći	broj	posjetitelja,	i	to:	
- Emisija	 HRT	 POZITIVNO	 –	 emitirana	 u	 nekoliko	 navrata	 i	 kroz	 izdvojeni	 prilog	 o	 etno	

baštini	kao	inspiraciji	za	nakit	koji	se	prodaje	u	suvenirnici,	
- emisija	na	HRT-u	Kultura	s	Nogu	–	repriziranoj	u	nekoliko	navrata,	
- izvrstan	prilog	u	vijestima	NOVE	TV	–	Muzej	u	gradiću	od	8000	stanovnika	posjećeniji	od	

onih	u	Splitu	i	Zagrebu	
- redovni	prilozi	na	Regionalnom	dnevniku,		
- gostovanje	na	Plavoj	TV,	
- gostovanja	na	Podravskom	radiju,	RKC-u,	Pitomom	radiju,	Domaćem	radiju,	Katoličkom	

radiju	i	dr.	
Posebno	valja	za	naglasiti	da	Muzej	radi	gotovo	sve	dane	u	godini,	subotama	i	nedjeljama	kroz	
cijeli	dan,	osobito		u	vrijeme	održavanja	velikih	izložbi	i	uvijek	je	na	usluzi	posjetiteljima.		Iz	svega	
prethodno	navedenog,	vidljiv	je	rezultat	koji	je	Muzej	polučio	uz	podršku	Grada	Đurđevca.	
														Nakon	 što	 je	 predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 otvorio	 raspravu,	 za	 riječ	 se	
javila	članica	Gradskog	vijeća	Kristina	Benko	Markovica	koju	je	zanimalo	da	li	su	se	sada	mediji	
počeli	 sami	 interesirati	 za	 rad	Muzeja	 ili	 ih	 se	 i	 nadalje	 treba	 dodatno	pozivati	 da	 prate	 rad	 i	
aktivnosti	Muzeja	Grada	Đurđevca.	
														Ravnateljica	Muzeja	Grada	Đurđevca	Edita	Janković	Hapavel	istaknula	je	kako	su	djelatnici	
Muzeja	u	početku	morali	kontaktirati	medije	o	aktivnostima	Muzeja,	a	 sada	mediji	konstantno	
prate	aktivnosti	Muzeja.	
														Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naglasio	 je	 kako	 je	 vidljivost	 Đurđevca	
prepoznata	i	priznata	u	kulturnom	segmentu	na	području	Republike	Hrvatske.	
														Član	 Gradskog	 vijeća	 Damir	 Lacković	 zamolio	 je	 ravnateljicu	 Muzeja	 da	 se	 osvrne	 na	
financijski	izvještaj	Muzeja.	
														Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naglasio	 je	 kako	 se	 detaljan	 financijski	
izvještaj	nalazi	u	materijalima	koji	su	dostavljeni	članovima	Gradskog	vijeća,	te	je	zamolio	članove	
Gradskog	 vijeća	 da	 se	 pripreme	 za	 sjednice	 Gradskog	 vijeća	 i	 prouče	 materijale	 koji	 im	 se	
dostavljaju.	 Ujedno	 je	 naglasio	 da	 članovi	 Gradskog	 vijeća	 prilikom	 razmatranja	 financijskih	
izvještaja	postavljaju	konkretna	pitanja	o	onome	što	ih	zanima.	
	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	12	glasova	„za“,	donijelo	
je		
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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	2019.	godine.	

	
	

Točka	4.		
	

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

do	30.	lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka	
	

Ravnateljica	Gradske	knjižnice	Đurđevac	Bernarda	Ferderber	naglasila	 je	kako	Gradska	
knjižnica	Đurđevac	kao	tradicionalna	kulturno-baštinska	ustanova	i	mjesto	za	posuđivanje	knjiga	
i	dalje	nastavlja	uvoditi	nove	metode	i	strategije	djelovanja	i	preuzimati	novu	ulogu	u	društvu	kao	
informacijsko,	 obrazovno,	 kulturno,	 multimedijsko	 i	 komunikacijsko	 središte	 svoje	 lokalne	
zajednice	s	fokusom	na	korisnike.	Tako	je	Knjižnica	u	prvih	šest	mjeseci	ove	godine	organizirala	
108	 knjižničnih	 događanja	 različitog	 karaktera	 na	 kojima	 je	 sudjelovalo	 čak	 2443	 posjetitelja.	
Učlanjeno	 je	 113	 novih	 korisnika	 te	 sada	 broj	 učlanjenih	 korisnika	 iznosi	 2450.	 Knjižnica	 je	
obnovila	i	svoju	nakladničku	djelatnost	izdavši	čak	2	slikovnice:	O	devama	i	velikom	srcu	Đurđevca	
i	Pjesko,	pješčani	dječak,	koje	su	pronašle	svoj	dom	u	većini	narodnih	i	školskih	knjižnica	diljem	
Republike	Hrvatske,	a	čitatelje	upoznale	s	ljepotama	đurđevačkog	kraja.	Obnovljen	je	i	preuređen	
Dječji	odjel	s	ciljem	pokretanja	novog	programa	za	najmlađe	pod	nazivom	„Bebe	u	knjižnici“.	I	dalje	
se	provodi	6	inkluzivnih	programa	koji	uključuju	rad	s	korisnicima	koji	su	socijalno	isključeni,	a	
uvodi	 se	 i	novi	program	„Knjiga	vam	kuca	na	vrata“,	 gdje	će	zaposlenice	Knjižnice	električnim	
biciklom,	koji	je	dobiven	na	korištenje	od	Grada	Đurđevca,	dostavljati	knjige	u	domove	starijih	i	
nemoćnih	 osoba	 koje	 nemaju	mogućnost	 dolaska	 u	 knjižnicu.	Svi	 navedeni	 programi,	 projekti,	
knjižnične	 usluge,	 kao	 i	 članstvo	 i	 dalje	 su	 besplatni	 što	 zasigurno	 pridonosi	 sve	 većoj	
zainteresiranosti	 sugrađana	 za	 programe	 i	 usluge	 te	 još	 većoj	 otvorenosti	 Knjižnice	 prema	
javnosti.	Gradska	knjižnica	Đurđevac	će	i	dalje	težiti	tome	da	bude	kulturna	ustanova	koja	svojim	
radom	 i	 djelovanjem	 nastoji	 zadovoljiti	 kulturne,	 informacijske	 i	 obrazovne	 potrebe	 lokalne	
zajednice	i	svih	njezinih	građana.	

Nakon	 što	 je	 predsjednik	Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 otvorio	 raspravu,	 za	 riječ	 se	
javila	članica	Gradskog	vijeća	Dajana	Milodanović	koju	je	zanimalo	koliko	je	djece	sudjelovalo	u	
radionicama	Gradske	knjižnice	Ljeto	u	knjižnici.	
														Ravnateljica	 Gradske	 knjižnice	 Đurđevac	 Bernarda	 Ferderber	 istaknula	 je	 kako	 je	 ove	
godine	 održano	 19.	 Ljeto	 u	 knjižnici	 koje	 je	 sadržavalo	 9	 radionica	 s	 različitom	 tematikom.	 U	
radionicama	je	sudjelovalo	preko	300	djece.	Naglasila	je	kako	je	vidljiva	zainteresiranost	djece	i	u	
ljetnim	mjesecima,	što	je	i	potaknulo	provođenje	projekta	Ljeto	u	knjižnici	iznova	svake	godine.	

	
Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	12	glasova	„za“,	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	2019.	godine.	
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Točka	5.		
	

Razmatranje	Polugodišnjeg	izvještaja	o	izvršenju	proračuna	prihoda,	primitaka	i	rashoda,	
izdataka	Dječjeg	vrtića	"Maslačak"	Đurđevac	za	razdoblje	od		
1.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka	

	
Ravnateljica	Dječjeg	vrtića	„Maslačak“	Đurđevac	Marija	Čupen	Tomica	istaknula	je	kako	u	

novu	pedagošku	godinu	Dječji	vrtić	„Maslačak“	Đurđevac	kreće	sa	ukupno	280	djece	i	14	odgojnih	
skupina		 od	 čega	 5	 jasličkih	 i	 7	 vrtićkih,	 jednom	 skupinom	 poslijepodnevnog	 rada,	 te	 jednom	
mješovitom	odgojnom	skupinom	djece	u	dobi	4-7	godina.		I	ove	pedagoške	godine	su	interes	za	
upis	djece	u	naš	vrtić	iskazali	roditelji	iz	okolnih	općina	što	je	jedan	od	pokazatelja	da	se	kvaliteta	
rada	i	udobnost	smještaja	u	novoobnovljenom	vrtiću	prepoznaje	i	izvan	područja	Grada	Đurđevca.	
Djeci	 će	 ove	 pedagoške	 godine	 osim	 redovnog	 10-satnog	 programa,	 te	 mogućnosti	 polaženja	
poslijepodnevnog	programa	rada	dječjeg	vrtića,	biti	ponuđena	i	mogućnost	polaženja	posebnih	
kraćih	 programa,	 osim	 postojećih	 programa	 engleskog	 jezika,	 etno-tradicijskog	 programa,	
sportske	igraonice,	zbora	i	vjerskog	odgoja,	uz	to	su	i	novi		kraći	programi	informatičke	igraonice,	
eko	programa,	 likovne	 igraonice,	 njemačkog	 jezika	 i	 programa	 za	potencijalno	darovitu	djecu.	
Roditelji	će	i	ove	godine	imati	mogućnost	uključiti	se	u	radionice	za	roditelje	–	„Rastimo	zajedno“.	U	
sklopu	programa	„Rastimo	zajedno“	u	dječjem	vrtiću	je	u		prošloj	pedagoškoj	godini	održan	prvi	
ciklus	 od	 11	 radionica	 u	 kojem	 je	 bilo	 jedanaestero	 aktivnih	 roditelja	 koji	 su	 osnažili	 svoje	
roditeljstvo	pohađajući	radionice.	Kroz	druženja	dva	sata	tjedno	roditelji	su	dobili	podršku	u	svom	
roditeljstvu	i	dotakli	se	relevantnih	tema	koje	su	važne	za	aktivno	sudjelovanje	u	programu.	Svi	
navedeni	kraći	programi	će	u	pedagoškoj	godini,	zbog	provedbe	projekta	„Maslačak	za	sve“	biti	
besplatni.	Spomenuti	kraći	programi	verificirani	su	od	strane	Ministarstva	znanosti	i	obrazovanja,	
te	 je	 naš	 vrtić	 jedini	 vrtić	 u	 Republici	 Hrvatskoj	 koji	 svojim	 korisnicima	 pruža	 mogućnost	
polaženja	 11	 kraćih	 programa	 verificiranih	 od	 strane	 Ministarstva	 znanosti	 i	 obrazovanja.	
Početkom	mjeseca	 listopada	 s	 provođenjem	 će	 započeti	 i	 obvezni	 program	Predškole,	 tj.	Mala	
škola	za	djecu	koja	nisu	obuhvaćena	redovnim	programom.	Upisi	su	u	tijeku.	U	novu	pedagošku	
godinu	 Dječji	 vrtić	 kreće	 i	 s	 novom	 didaktičkom	 i	 informatičkom	 opremom,	 namještajem,	
opremom	 za	 provođenje	 kraćih	 programa,	 sportskom	 opremom	 i	 literaturom,	 čija	 nabava	 je	
omogućena	 putem	 projekta	 „Maslačak	 za	 sve“.	 Prethodno	 navedenim	 će	 se	 dodatno	 opremiti	
prostor	i	odgojne	skupine	dječjeg	vrtića	te	prostor	za	provođenje	kraćih	programa,	djeci	omogućiti	
dodatne	 aktivnosti	 u	 redovnom	 programu,	 didaktičke	 igre	 u	 svakodnevnom	 radu,	 korištenje	
sportskih	i	glazbenih	rekvizita,	te	edukativnih	slikovnica	i	audio	zapisa.	I	nadalje	se	velika	pažnja	
posvećuje	edukacijama	djelatnika.	
												Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naglasio	je	kako	se	vide	pozitivni	osvrti	u	radu	
Dječjeg	 vrtića	 što	 je	 rezultiralo	 i	 uvođenjem	 najvećeg	 broja	 kraćih	 programa.	 Dječji	 vrtić	
„Maslačak“	Đurđevac	 jedini	 je	vrtić	u	Republici	Hrvatskoj	koji	može	ponuditi	 toliki	broj	kraćih	
programa	svojim	polaznicima.	Posebno	je	za	napomenuti,	a	i	vidljivo	je	iz	prethodno	navedenog	
da	je	sve	postignuto	rezultat	dobrog	vođenja	Vrtića	i	konstantne	edukacije	zaposlenika.	
												Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javila	
članica	Gradskog	vijeća	Kristina	Benko	Markovica	koju	je	zanimalo	koliko	financijskih	sredstava	
je	utrošeno	na	opremanje	Vrtića	sukladno	projektu	Maslačak	za	sve.	
												Ravnateljica	Dječjeg	vrtića	„Maslačak“	Đurđevac	Marija	Čupen	Tomica	istaknula	je	kako	je	
oprema	za	Vrtić	i	edukacije	zaposlenika	financirane	iz	projekta	Maslačak	za	sve.	Oprema	iznosi	
820.000,00	kuna,	a	edukacije	zaposlenika	172.000,00	kuna.	
												Članicu	 Gradskog	 vijeća	 Danijelu	 Jelušić	 zanimalo	 je	 da	 li	 je	 u	 Vrtić	 stigla	 informatička	
oprema.	
												Ravnateljica	Dječjeg	vrtića	„Maslačak“	Đurđevac	Marija	Čupen	Tomica	istaknula	je	kako	je	
sljedeći	tjedan	rok	za	isporuku	informatičke	opreme.		
	

Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	
je		
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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	2019.	godine	

	
	

Točka	6.		
	

Razmatranje	Izvješća	o	intervencijama	i	Polugodišnjeg	izvještaja	o	izvršenju		
Proračuna		Javne	vatrogasne	postrojbe	Đurđevac	za	razdoblje	od		
1.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka	

	
												Zapovjednik	Javne	vatrogasne	postrojbe	Đurđevac	Matija	Markešić	osvrnuo	se	na	projekt	
uređenja	potkrovlja	Javne	vatrogasne	postrojbe,	gdje	je	utrošeno	cca	1.000.000,00	kuna	u	suradnji	
s	Gradom	Đurđevcom.	U	novouređenim	prostorijama	smjestili	su	se	Javna	vatrogasna	postrojba,	
Vatrogasna	zajednica	Grada	Đurđevca,	DVD	Đurđevac,	Puhački	orkestar	i	HGSS	Đurđevac.	Tijekom	
navedenog	 razdoblja	 Javna	 vatrogasna	 zajednica	 imala	 je	 72	 intervencije	 (50%	 odnosi	 se	 na	
požare).	 Najveća	 intervencija	 bila	 je	 požar	 oko	 Starog	 grada.	 Rađene	 su	 vježbe	 sukladno	
zgovornim	obvezama	(INA,	 JANAF,	 ...).	 Javna	vatrogasna	zajednica	sudjelovala	 je	u	organizaciji	
gradskih	događanja.	Naglasio	je	kako	je	JVP	u	pripremi	za	javljanje	na	novoraspisane	natječaje.	
												Predsjednika	Gradskog	vijeća	Željka	Lackovića	zanimalo	je	da	li	korisnici	prostorija	u	zgradi	
JVP-a	Đurđevac	zadovoljni	novim	prostorom	za	rad.	
												Zapovjednik	 Javne	 vatrogasne	 postrojbe	 Đurđevac	 Matija	 Markešić	 istaknuo	 je	 da	 su	
korisnici	zadovoljni	novim	prostorom	za	rad.	
												Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	koji	je,	kao	član	Puhačkog	orkestra	DVD-a	Đurđevac,	pohvalio	
prostorije	za	rad.	
	

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

Z	A	K	L	J	U	Č	A	K	
o	prihvaćanju	Izvješća	o	intervencijama	i	Polugodišnjeg	izvještaja	o	izvršenju	Proračuna		

Javne	vatrogasne	postrojbe	Đurđevac	za	razdoblje	od		
1.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine.	

	
	

Točka	7.	
	

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

do	30.	lipnja	2019.	godine,	s	prijedlogom	Zaključka	
	

										Ravnatelj	Osnovne	škole	Đurđevac	Danijel	Domišljanović	osvrnuo	se	na	projekte	Osnovne	
škole	Đurđevca	(unutarnje	uređenje	i	nadogradnja	Osnovne		škole	Đurđevac,	energetska	obnova,	
novi	vizualni	identitet,	projekt	Školska	shema,	projekt	Bilo	kuda	Hrvati	svuda,	projekt	za	darovitu	
djecu).	 Radi	 se	 na	 novim	 projektima.	 U	 školsku	 godinu	 2019./2020.	 	 upisano	 je	 675	 učenika.	
Standard	je	bolji.	Čak	550	učenika	su	polaznici	školske	prehrane.	Provodi	se	projekt	produženog	
boravka	 u	 koji	 je	 uključeno	 čak	 47	 učenika,	 a	 za	 isti	 se	 pokazuje	 sve	 veći	 interes.	 Ulaže	 se	 u	
informatičku	opremu		(multimedijalni	pametni	ekrani).	Osnovna	škola	Đurđevac	jedinstvena	je	i	
po	odabiru	modela	školskih	praznika	(izabran	je	3.	model).	
										Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	pohvalio	je	sve	veći	broj	polaznika	produženog	
boravka	 u	Osnovnoj	 školi,	 te	 naglasio	 kako	 je	 Osnovna	 škola	Đurđevac	 jedina	 u	 Županiji	 koja	
provodi	 produženi	 boravak.	 Osvrnuo	 se	 na	 mogućnost	 jednosmjernog	 rada	 Osnovne	 škole	
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Đurđevac	čime	je	naša	Škola	jedina	u	Županiji	koja	je	ostvarila	takve	uvjete	rada.	Osvrnuo	se	i	na	
postignute	 uspjehe	 učenika	 Osnovne	 škole	 Đurđevac	 na	 natjecanjima	 tijekom	 školske	 godine.	
Posebice	 se	 osvrnuo	 na	 problem	 prijevoza	 učenika	 s	 kojim	 se	 Grad	 Đurđevac,	 kao	 osnivač,	 i	
Osnovna	 škola	 Đurđevac	 susreli	 neposredno	 prije	 početka	 školske	 godine.	 Neposredno	 prije	
početka	školske	godine	izabrani	autoprijevoznik	podnio	je	otkaz	ugovora.	Grad	Đurđevac	proveo	
je	ispitivanje	cijena	na	tržištu	i	raspisao	novu	nabavu	za	odabir	autoprijevoznika.	Kako	su	pristigle	
ponude	bile	veće	od	procijenjene	vrijednosti,	nabava	je	poništena	i	uz	korekciju	cijena	raspisana	
je	nova	nabava.	Kako	je	postignuta	cijena	u	visini	procijenjena	vrijednosti,	Grad	Đurđevac	donio	
je	 Obavijest	 o	 odabiru	 ponude	 Autoprijevoznika	 Željka	 Šubića	 iz	 Kladara.	 Međutim,	 tijekom	
današnjeg	 dana	 izabrani	 autoprijevoznik	 dostavio	 je	 obavijest	 u	 kojoj	 navodi	 da	 odustaje	 od	
ponuđene	cijene	prijevoza.	 	Ukratko	 je	članovima	Gradskog	vijeća	 istaknuo	cijene	prijevoza	od	
2014.	 –	2019.	 godine.	Trenutno	učenike	putnike	vozi	Vuk	d.o.o.	 po	 cijeni	 od	1.875,00	kuna	 (1	
dovoz,	2	odvoza).		
										Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se		javio	
član	Gradskog	vijeća	Damir	Lacković	kojega	 je	zanimalo	zašto	na	sjednicu	Gradskog	vijeća	nije	
pozvan	neki	od	predstavnika	prijevoznika	kako	bi	se	čula	i	njihova	strana	priče.	
										Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 istaknuo	 je	 kako	 tržište	 određuje	 cijene	
prijevoza,	te	ne	krivi	lokalne	prijevoznike	zbog	situacije.	Odgovornim	smatra	Čazmatrans	promet	
d.o.o.	koji	diktira	stanje	na	tržištu.		
										Član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	predložio	je	da	Grad	Đurđevac	ili	Osnovna	škola	Đurđevac	
traži	mišljenje	Ministarstva	 znanosti	 i	 obrazovanja	 oko	 predmetne	 situacije	 i	 cijene	 prijevoza.	
Ujedno	ga	je	zanimao	broj	upisanih	prvašića	u	školsku	godinu	2019./2020.	u	odnosu	na	školsku	
godinu	2018./2019..			
										Ravnatelj	Osnovne	škole	Đurđevac	Danijel	Domišljanović	istaknuo	je	da	je	u	školsku	godinu	
2019./2020.	upisan	manji	broj	djece	u	odnosu	na	školsku	godinu	2018./2019.,	ali	naglasio	je	da	je	
na	 području	 cijele	 RH	 upisan	manji	 broj	 djece	 u	 odnosu	 na	 prethodnu	 godinu.	 Trenutno	 prvi	
razredi	u	Osnovnoj	školi	Đurđevac	imaju	tri	razredna	odjela.		
	

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

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

primitaka	i	rashoda,	izdataka	Osnovne	škole	Đurđevac	za		
razdoblje	od	1.	siječnja	do	30.	lipnja	2019.	godine.	

	
	

Točka	8.	
	

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

	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 predložio	 je	 da	 gradonačelnik	 tijekom	
izlaganja	točke	8.	dnevnog	reda	obuhvati	i	točke	9.	i	10.	dnevnog	reda,	a	članovi	Gradskog	vijeća	
složili	su	se	s	predmetnim	prijedlogom.	
	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 se	 Proračun	 Grada	 Đurđevca	 s	
126.061.671,22	kuna	smanjuje	na	122.448.353,91	kuna.	Radi	se	o	uskladi	sa	realnim	stanjem	u	
realizaciji	projekata.	Osvrnuo	se	na	projekte	na	koje	se	odnose	 izmjene,	 i	 to:	kapitalne	pomoći	
(smanjenje),	 tekuće	 pomoći	 (povećanje	 za	 prijavljene	 štete	 od	 elementarne	 nepogode	 –	 tuče),	
projekti	WiFi4EU,	In-Lore,	Prirodna	baština	(smanjenje	za	iznos	koji	se	neće	realizirati	u	2019.	
godini),	Osnovna	 škola	Đurđevac	 (dodatni	 radovi	na	uređenju,	 nabava	udžbenika),	 energetska	
obnova	 zgrade	 Gradske	 uprave	 (smanjenje	 za	 iznos	 koji	 se	 neće	 realizirati	 u	 2019.	 godini),	
rekonstrukcija	 i	 obnova	 Dječjeg	 vrtića	 (izrada	 projektne	 dokumentacije	 za	 2	 nova	 prostora),	
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nabava	 komunalne	 opreme	 –	 spremnici	 (smanjenje	 za	 1,5	 milijuna	 kuna	 –	 osiguranje	 samo	
vlastitog	udjela).			
	 Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	 Gradskog	 vijeća	 Marko	 Fucak	 kojega	 je	 zanimalo	 koje	 sve	 radove	 obuhvaća	 projekt	
Energetske	obnove	Doma	kulture.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 projekt	 Energetske	 obnove	Doma	kulture	
obuhvaća	zamjenu	i	popravak	krovišta,	izradu	toplinske	zaštite	vanjske	ovojnice	zgrade,	ugradnju	
nove	stolarije,	zamjenu	i	modernizaciju	sustava	rasvjete	i	uvođenje	centralnog	sustava	grijanja.	
Uredit	će	se	i	okoliš	oko	Doma	kulture	(opločnici),	kao	i	unutrašnjost	Doma	kulture.	
	 Člana	 Gradskog	 vijeća	 Marka	 Fucaka	 zanimalo	 je	 zašto	 je	 došlo	 do	 povećanja	 stavke	
A301009	za	900.000,00	kuna.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	se	radi	o	iznosu	navedenom	u	prijavi	štete	od	
elementarne	nepogode	–	tuče.	
	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	 s	10	glasova	 „za“	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP),	donijelo	je		
	

I	Z	M	J	E	N	E		I		D	O	P	U	N	E		
Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu	i	Projekcija	za	2020.	i	2021.	godinu.	

	
	

Točka	9.	
	

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

	
	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 8.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 9.	
dnevnog	reda.	
	 	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	je		
	

P	R	O	G	R	A	M	
	o	izmjenama	Programa	građenja	komunalne	infrastrukture	na	području		

Grada	Đurđevca	u	2019.	godini.	
	

	
Točka	10.	

	
Donošenje	Plana	o	izmjeni	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	Grada	

Đurđevca	u	2019.	godini	
	

	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 8.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 10.	
dnevnog	reda.	
	 	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	je		
		

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

u	2019.	godini.	
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Točka	11.	
	

Donošenje	Odluke	o	izmjeni	i	dopunama	Odluke	o	komunalnom	redu	na		
području	Grada	Đurđevca	

	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 predložio	 je	 da	 gradonačelnik	 tijekom	
izlaganja	točke	11.	dnevnog	reda	obuhvati	i	točke	12.	i	13.	dnevnog	reda,	a	članovi	Gradskog	vijeća	
složili	su	se	s	predmetnim	prijedlogom.	
	 	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	su	u	Odluci	o	komunalnom	redu	u	članku	9.	
propisane	 odredbe	 vezane	 uz	 poticanje	 uklanjanja	 stambenih	 objekata	 upisanih	 u	 Registar	
zapuštenih	stambenih	objekata	na	području	Grada.	Grad	Đurđevac	potiče	uklanjanje	navedenih	
objekata	s	iznosom	od	7.500,00	kuna,	a	u	slučaju	kada	vlasnik	sruši	postojeći	zapušteni	stambeni	
objekt	 i	 pristupi	 gradnji	novog	objekta	u	 roku	od	godinu	dana	od	uklanjanja,	 odobrava	mu	se	
dodatni	iznos	od	25.000,00	kuna.	Predloženom	izmjenom	Odluke	o	komunalnom	redu,	za	objekte	
koji	su	srušeni	do	stupanja	na	snagu	navedene	Odluke,	rok	od	godinu	dana	o	obvezi	gradnje	novog	
objekta	 od	 uklanjanja	 postojećeg	 zapuštenog	 stambenog	 objekta	 koji	 se	 je	 nalazio	 u	 Registru	
zapuštenih	stambenih	objekata,	počinje	teći	od	stupanja	na	snagu	Odluke	o	komunalnom	redu	–	
od	 31.	 srpnja	 2019.	 godine.	 Također,	 određuje	 se	 	 da	 se	 odredba	 o	 neprenosivosti	 prava	 na	
naknadu	u	iznosu	od	25.000,00	kuna	ne	odnosi	na	vlasnike	građevinskog	zemljišta	na	kojima	su	
srušeni	zapušteni	stambeni	objekti,	ako	je	do	promjene	vlasništva	došlo	prije	stupanja	na	snagu	
Odluke	 o	 izmjeni	 i	 dopunama	 Odluke	 o	 komunalnom	 redu	 na	 području	 Grada	 Đurđevca.	
Predmetnim	izmjenama	i	dopunama	Grad	Đurđevac	dodatno	potiče	izgradnju	novih	stambenih	
objekata	na	mjestima	zapuštenih	ruševnih	objekata,	kako	bi	se	popunila	građevinska	zemljišta	u	
ulicama	u	kojima	već	postoji	izgrađena	komunalna	infrastruktura,	a	istovremeno	i	uljepšala	vizura	
grada.		
Vezano	uz	 točku	12.	dnevnog	 reda,	 istaknuo	 je	kako	se	 značajna	 sredstva	 troše	na	održavanje	
cesta,	 te	 se	predmetnom	Odlukom	želi	 pojačati	 održavanje	nerazvrstanih	 cesta	na	način	da	 se	
nerazvrstane	ceste	s	nagibom	većim	od	5%	isključivo	održavaju	izvedbom	asfaltnog	zastora,	dok	
će	se	one	ceste	s	nagibom	do	5%	održavati	kamenim	slojem	(vijek	trajanja	takvog	sloja	iznosi	5	
godina).	Osvrnuo	se	na	asfaltiranje	goričkih	puteva,	te	je	pozvao	sve	građane,	i	one	kojima	je	već	
asfaltirana	 dionica	 i	 one	 koji	 još	 uvijek	 nemaju	 asfaltiranu	 dionicu,	 da	 se	 uključe	 u	 solidarno	
prikupljanje	 financijskih	 sredstava	 kako	 bi	 sve	 dionice	 bile	 asfaltirane	 (primjerice,	 Lončarov	
klanac,	Belevine).	Naglasio	je	kako	je	Grad	Đurđevac	napravio	popis	neasfaltiranih	puteva,	te	će	
se	sukladno	mogućnostima,	izvođenje	radova	na	predmetnim	putevima	staviti	u	prioritet.	
Vezano	 uz	 točku	 13.	 dnevnog	 reda,	 naglasio	 je	 kako	 se	 predmetnim	 dopunama	 Odluke	 o	
komunalnom	 doprinosu	 dodatno	 potiče	 gradnja	 obiteljskih	 kuća	 na	 mjestima	 na	 kojima	 su	
uklonjeni	postojeći	stambeni	objekti,	te	se	od	plaćanja	komunalnig	doprinosa	potpuno	oslobađaju	
obveznici	koji	grade	obiteljske	kuće	na	građevinskom	zemljištu	na	kojem	je	uklonjen	postojeći	
stambeni	 objekt,	 neovisno	 o	 različitom	 volumenu	 uklonjenog	 i	 novog	 objekta.	 Posebno	 je	 za	
napomenuti	da	se	od	plaćanja	komunalnog	doprinosa	potpuno	oslobađaju	obveznici	koji	grade	
stambene	objekte	unutar	građevinskog	područja	prigradskih	naselja	grada	Đurđevca	(Budrovac,	
Čepelovac,	Grkine,	Mičetinac,	Severovci,	Sveta	Ana,	Sirova	Katalena	i	Suha	Katalena).	
	 	 Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	koji	 je	naglasio	kako	 je	 zadovoljan	 što	 su	njegovi	prijedlozi	
uvršteni	u	Odluku.	Ujedno	je	predložio	da	Grad	Đurđevac	razmotri	mogućnost	davanja	potpore	
mladim	obiteljima	kod	gradnje	stambenih	objekata	i/ili	kupnje	stanova	za	radove,	nadogradnju	i	
opremanje	istih.	
	 	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	osvrnuo	se	na	dosadašnje	bespravno	trošenje	
sredstava,	kako	u	Republici	Hrvatskoj	tako	i	u	Gradu	Đurđevcu,	odnosno	sredstva	dobivena	od	
komunalnog	 doprinosa	 nisu	 se	 svrsihodno	 koristila	 (primjerice,	 Vinogradska	 ulica,	 Radnička	
cesta,	 Matije	 Gupca,	 …).	 Osvrnuo	 se	 i	 na	 izgradnju	 stanova	 na	 Radničkoj	 cesti	 gdje	 se	 Grad	
Đurđevac	u	korist	budućih	stanara	i	za	smanjenje	cijene	m2	odrekao	svojih	financijskih	sredstava.	
	 	 Člana	 Gradskog	 vijeća	 Marka	 Fucaka	 zanimalo	 je	 da	 li	 će	 Grad	 Đurđevac	 naplaćivati	
komunalnu	naknadu	za	vinograde.	
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	 	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	istaknuo	je	da	se	neće	naplaćivati	komunalna	
naknada	za	vinograde.	
																
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	
je		
	

O	D	L	U	K	U	
o	izmjeni	i	dopunama	Odluke	o	komunalnom	redu	na	području	Grada	Đurđevca.	

	
	

Točka	12.		
	

Donošenje	Odluke	o	dopuni	Odluke	o	komunalnoj	naknadi		
na	području	Grada	Đurđevca	

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 11.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 12.	

dnevnog	reda.	
	 	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	dopuni	Odluke	o	komunalnoj	naknadi	na	području	Grada	Đurđevca.	

	
	

Točka	13.		
	

Donošenje	Odluke	o	dopunama	Odluke	o	komunalnom	doprinosu		
na	području	Grada	Đurđevca	

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 11.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 13.	

dnevnog	reda.	
	 	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	dopunama	Odluke	o	komunalnom	doprinosu	na	području	Grada	Đurđevca.	

	
	

Točka	14.		
	

Donošenje	Programa	o	izmjeni	i	dopunama	Programa	potpora	u	poljoprivredi	na	
području	Grada	Đurđevca	za	razdoblje	2018.	–	2020.	

	
														Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	predmetnom	izmjenom	i	dopunom	u	Program	
potpora	 u	 poljoprivredi	 korisnici	 potpore	 iz	 proračuna	 Grada	 Đurđevca	 mogu	 biti	 i	 privatni	
šumoposjednici	upisani	u	Upisnik	privatnih	šumoposjednika.	Predmetnim	Programom	privatni	
šumoposjednici	mogu	koristiti	Mjeru	3.	Potpora	male	vrijednosti	za	nabavu	poljoprivredne	opreme	
i	strojeva.	
	
															Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	bez	rasprave	i	jednoglasno,	s	11	glasova	„za“,	donijelo	je		
	

P	R	O	G	R	A	M	
o	izmjeni	i	dopunama	Programa	potpora	u	poljoprivredi	na	području	Grada	Đurđevca	za	

razdoblje	2018.	–	2020..	
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Točka	15.	
	

Donošenje	Odluke	o	kratkoročnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	
	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 predložio	 je	 da	 gradonačelnik	 tijekom	
izlaganja	 točke	15.	dnevnog	reda	obuhvati	 i	 točku	16.	dnevnog	reda,	a	članovi	Gradskog	vijeća	
složili	su	se	s	predmetnim	prijedlogom.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	će	se	kratkoročni	revolving	kredit	koristiti	u	
svrhu	 održavanja	 tekuće	 likvidnosti	 te	 premošćivanje	 jaza	 nastalog	 zbog	 različite	 dinamike	
priljeva	sredstava	i	dospijeća	obveza	za	financiranje	EU	projekata.	Grad	Đurđevac	poslao	je	upite	
na	adresu	7	vodećih	banaka	u	RH	prisutnih	na	 lokalnom	tržištu,	a	važeće	ponude	dostavile	su	
samo	3	banke,	 i	 to	Erste&Steiermärkische	bank	d.d.,	 Zagrebačke	banke	d.d.	 i	 Privredne	banke	
Zagreb	d.d..	Najpovoljnija	ponuda	je	ona	Erste&Steiermärkische	bank	d.d.	s	kamatom	od	0,99%	
godišnje	 i	 naknadom	 od	 0,10%	 jednokratno.	 Projekti	 na	 koje	 će	 se	 usmjeriti	 sredstva	 iz	
kratkoročnog	zaduženja	su:		
- K300107	Prirodna	baština,		
- K400916	Uređenje	zgrade	MUP-a,		
- K400902	Dom	kulture,		
- K400503	Razvoj	infrastrukture	Poslovne	zone	A-sjever.	
	
Vezano	uz	točku	16.	dnevnog	reda,	istaknuo	je	kako	se	radi	o	kratkoročnom	kunskom	revolving	
kreditu	u	iznosu	3.000.000,00	kuna	za	predfinanciranje	projekta	Poduzetnički	inkubator.	Zahtjev	
za	 ponudama	 dostavljen	 je	 na	 adresu	 banaka	 prisutnih	 na	 lokalnom	 tržištu,	 i	 to:	
Erste&Steiermärkische	bank	d.d.,	Zagrebačke	banke	d.d.,	Privredne	banke	Zagreb	d.d.	i	Raiffeisen	
bank	Austria	d.d.	Važeću	ponudu	dostavila	je	samo	jedna	banka	-	Erste&Steiermärkische	bank	d.d.	
s	 kamatom	od	2,00%	godišnje	 i	 naknadom	od	0,30%	s	 rokom	vraćanja	do	31.	 prosinca	2019.	
godine.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	kojega	je	zanimalo	kako	će	Grad	Đurđevac	realizirati	projekte	
u	situaciji	dok	dotakne	granicu	zaduženosti.	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 se	 u	 predmetnom	 slučaju	 radi	 o	
premošćivanje	 jaza	 nastalog	 zbog	 različite	 dinamike	 priljeva	 sredstava	 i	 dospijeća	 obveza	 za	
financiranje	EU	projekata,	a	ne	o	osiguranju	vlastitih	udjela	u	osiguranju	financiranja	projekata.	

Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naglasio	 je	 kako	 se	 kratkoročni	 kredit	 ne	
prikazuje	u	zaduženosti	JLS-a.	Potrebno	je	iskoristiti	što	više	sredstava	dobivenih	iz	EU,	budući	da	
u	nadolazećem	razdoblju	od	2020.-2027.	EU	sredstva	neće	više	biti	orijentirana	na	JLS-e.	

	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova,	s	10	glasova	„za“	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP),	donijelo	je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	kratkoročnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca.	

	
	

Točka	16.	
	

Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	t.d.	Stari	grad	d.o.o.		
na	kratkoročni	kunski	kredit	

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 15.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 16.	

dnevnog	reda.	
	 	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova,	s	10	glasova	„za“	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP),	donijelo	je	
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Z	A	K	L	J	U	Č	A	K	
o	davanju	suglasnosti	t.d.	Stari	grad	d.o.o.	na	kratkoročni	kunski	kredit.	

	
	

Točka	17.	
	

Donošenje	Odluke	o	prihvatu	najpovoljnije	ponude	u	postupku	javne	nabave	za	projekt	
Energetske	obnove	upravno	poslovne	zgrade	na	adresi		

Stjepana	Radića	6	u	Đurđevcu	
	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 istaknuo	 je	 kako	 se	 radi	 o	 nabavi	 gdje	 je	 procijenjena	
vrijednost	 iznosila	 5.600.000,00	 kuna	 +	 PDV.	 Najpovoljnija	 ponuda	 koja	 je	 dobivena	 iznosi	
6.160.000,00	kuna	+	PDV,	čime	je	probijena	procijenjena	vrijednost,	dok	preostale	dvije	dobivene	
ponude	iznose	6.500.000,00	kuna	+	PDV	i	7.200.000,00	kuna	+	PDV.	Dobivene	ponude	rezultat	su	
trenutne	situacije	na	tržištu.	Predmetni	projekt	se	provodi	kroz	dvije	godine.	Kako	Grad	ne	može	
osigurati	razliku	sredstava	u	ovogodišnjem	proračunu,	obvezat	će	se	ista	osigurati	u	Proračunu	za	
2020.	godinu.	Završetak	projekta	planiran	je	za	svibanj	2020.	godine.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	javio	
član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	koji	je	zatražio	uvid	u	dokumentaciju	javne	nabave.	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	istaknuo	je	kako	je	sva	dokumentacija	vidljiva	
u	Elektroničkom	oglasniku	javne	nabave.	

	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	
je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	prihvatu	najpovoljnije	ponude	u	postupku	javne	nabave	za	projekt		

Energetske	obnove	upravno	poslovne	zgrade	na	adresi		
Stjepana	Radića	6	u	Đurđevcu.	

	
	

Točka	18.	
	

Donošenje	Odluke	o	određivanju	procjenjene	vrijednosti	u	postupcima	javne	nabave	u	
projektu	Izgradnja	i	opremanje	Posjetiteljskog	centra	„Đurđevačkih	pijesaka“	i	projektu	

Rekonstrukcije	i	opremanja	zgrade	Škole	u	prirodi	u	Boriku	
	
Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	se	radi	o	projektu	Prirodna	baština,	točnije	o	

dva	velika	projekta	Izgradnji	i	opremanju	Posjetiteljskog	centra	„Đurđevačkih	pijesaka“	i	projektu	
Rekonstrukcije	 i	 opremanja	 zgrade	 Škole	 u	 prirodi	 u	 Boriku.	 Projektna	 dokumentacija	 projekta	
izrađena	je	2015.	godine,	a	projekt	je	prijavljen	2017.	godine.	Potpisivanje	Ugovora	o	financiranju	
bio	 je	u	svibnju	2018.	godine.	U	2019.	godini	provode	se	nabave	za	radove.	Projekt	Izgradnje	 i	
opremanja	Posjetiteljskog	centra	„Đurđevačkih	pijesaka“	imao	je	procijenjenu	vrijednost	u	iznosu	
4.000.000,00	kuna	+	PDV.	Na	provedenu	 javnu	nabavu	pristigla	 je	 jedna	ponuda	s	 iznosom	od	
5.600.000,00	 kuna	 +	 PDV.	 Predmetna	 nabava	 je	 poništena	 i,	 temeljem	 ispitivanja	 tržišta,	
procijenjena	 vrijednost	 radova	 je	 podignuta	 na	 4.400.000,00	 kuna	 +	 PDV.	 Na	 novu	 nabavu	
pristigle	su	dvije	ponude	na	iznose	od	5.400.000,00	kuna	+	PDV	i	5.700.000,00	kuna	+	PDV.	Što	se	
tiče	 druge	 nabave,	 Rekonstrukcije	 i	 opremanja	 zgrade	 Škole	 u	 prirodi	 u	 Boriku,	 procijenjena	
vrijednost	iznosila	je	4.938.000,00	kuna	+	PDV.	Na	raspisanu	nabavu	pristigle	su	dvije	ponude	u	
iznosu	6.300.000,00	kuna	+	PDV	i	6.350.000,00	kuna	+	PDV.	Predmetna	nabave	je	poništena,	te	
raspisana	 nova	 nabava	 s	 većom	 procijenjenom	 vrijednosti.	 Na	 raspisanu	 	 novu	 nabavu	 nije	
pristigla	 nijedna	 ponuda.	Napravljena	 je	 detaljna	 analiza	 troškovnika	 kako	 bi	 se	 izradile	 nove	
kvalitetne	procijenjene	vrijednosti.	Uspoređivanjem	stavki	i	informacijama	Državnog	zavoda	za	



	 17	

statistiku	 o	 cijenama	 građenja,	 uvidjeli	 smo	 da	 je	 cijena	 radova	 rasla	 za	 42%.	 Analizom	 svih	
stavaka,	dobiven	je	prijedlog	novih	procijenjenih	vrijednosti,	i	to:	

- za	 projekt	 Izgradnje	 i	 opremanja	 Posjetiteljskog	 centra	 „Đurđevačkih	 pijesaka“	
5.500.000,00	kuna	+	PDV,	
- za	projektu	Rekonstrukcije	i	opremanja	zgrade	Škole	u	prirodi	u	Boriku	6.000.000,00	kuna	
+	PDV,	

što	predstavljava	razliku	od	sveukupno	3.300.000,00	kuna.	
Projekt	je	prijavljen	po	početnim	uvjetima,	Kako	bi	Grad	Đurđevac	realizirao	projekte,	mora	se	u	
Proračunu	Grada	Đurđevca	osigurati	 iznos	 razlike.	Vrijednost	projekta	Prirodna	baština	 iznosi	
17.000.000,00	kuna	(16.500.000,00	kuna	je	osigurano	sufinanciranje).	S	prethodno	navedenom	
razlikom,	vrijednost	projekta	iznosi	20.000.000,00	kuna,	od	čega	Grad	Đurđevac	mora	osigurati	
3.700.000,00	kuna.	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	istaknuo	je	kako	je	u	odnosu	na	2015.	godinu	
došlo	do	povećanja	cijene	radova.	

	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	
je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	određivanju	procjenjene	vrijednosti	u	postupcima	javne	nabave	u	projektu	Izgradnja	i	
opremanje	Posjetiteljskog	centra	„Đurđevačkih	pijesaka“	i	projektu	Rekonstrukcije	i	

opremanja	zgrade	Škole	u	prirodi	u	Boriku.	
	
	

Točka	19.	
	

Donošenje	Odluke	o	osiguranju	sredstava	u	Proračunu	Grada	Đurđevca	za	sufinanciranje	
Projektne	dokumentacije	izgradnje	sustava	odvodnje	na	području	naselja	Sveta	Ana,	

Mičetinac,	Sirova	Katalena	i	Suha	Katalena	i	izgradnju	iste	

	 Direktor	 trgovačkog	 društva	 Komunalije	 d.o.o.	 Đurđevac	 Tomislav	 Kolarić	 istaknuo	 je	
kako	će	se	kroz	EU	projekt	Aglomeracije,	riješiti	pitanje	odvodnje	i	pročišćavanja	otpadnih	voda	u	
prigradskim	naseljima	Čepelovac	i	Budrovac.	Kako	prigradska	naselja	Sveta	Ana,	Mičetinac,	Sirova	
i	 Suha	 Katalena	 nisu	 ušla	 u	 projekt	 Aglomeracije	 zbog	 neisplativosti	 spajanja	 na	 uređaj	 za	
pročišćavanje	 otpadnih	 voda	 u	 Đurđevcu,	 nisu	 postale	 dio	 ovog	 EU	 projekta.	 S	 obzirom	 na	
povoljnu	 konfiguraciju	 terena	 u	 tim	 mjestima,	 njenu	 napučenost	 odnosno	 grupiranost,	 te	
činjenicom	 da	 u	 svakom	mjestu	 postoji	 mjesto	 ispusta	 pročišćene	 vode	 s	 uređaja	 u	 vodotok,	
predlaže	 se	 izgradnja	 manjih	 sustava	 odvodnje	 i	 pročistača	 otpadnih	 voda	 za	 svako	
mjesto.	Ukupna	 procijenjena	 vrijednost	 izrade	 projektne	 dokumentacije,	 geodezije,	 i	 ostalih	
troškova	 pristojbi,	 doprinosa	 i	 sl.		 iznosi	 367.560,78	 kuna,	 od	 čega	 Hrvatske	 vode	 financiraju	
137.560,78	kuna,	dok	je	Grad	dužan	osigurati	230.000,00	kuna.	Ukupna	procijenjena	vrijednost	
izgradnje	i	stručnog	nadzora	nad	izgradnjom	sustava	odvodnje	i	uređaja	za	pročišćavanja	u	četiri	
prigradska	naselja	 iznosi	18.395.275,73	kuna	od	čega	Hrvatske	vode	 financiraju	80%	odnosno	
14.716.220,58	kuna,	dok	je	Grad	dužan	osigurati	20%	odnosno	3.679.055,15	kuna.	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	 istaknuo	 je	kako	se	radi	o	hvalevrijednom	
projektu.	Naglasio	je	kako	se	predmetnim	projektom	vodi	briga	prema	prigradskim	naseljima.	
	
	 Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	
je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	osiguranju	sredstava	u	Proračunu	Grada	Đurđevca	za	sufinanciranje	Projektne	

dokumentacije	izgradnje	sustava	odvodnje	na	području	naselja	Sveta	Ana,	
Mičetinac,	Sirova	Katalena	i	Suha	Katalena	i	izgradnju	iste.	
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Točka	20.	
	

Donošenje	Odluke	o	uspostavljanju	prijateljstva	i	suradnje	između		
Grada	Csurgo	i	Grada	Đurđevca	

	
Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	kako	se	u	cilju	razvoja	prekogranične	suradnje	i	

njegovanja	 zajedničke	 povijesne	 baštine	 te	 daljnjeg	 razvoja	 prijateljskih	 veza,	 predlaže	
uspostavljanje	prijateljstva	i	suradnje	s	Gradom	Csurga	u	Republici	Mađarskoj.		

	
	 Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	bez	rasprave	i	jednoglasno,	s	10	glasova	„za“,	donijelo	je	
	

O	D	L	U	K	U	
o	uspostavljanju	prijateljstva	i	suradnje	između	Grada	Csurgo	i	Grada	Đurđevca.	

	
	

Točka	21.	
	

	 Pod	ovom	točkom	nije	bilo	rasprave.	
	

	 	
	
	 Budući	da	više	nije	bilo	pitanja,	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	zaključio	je	
23.	sjednicu	Gradskog	vijeća	u	19,40	sati.	
	
		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																									Predsjednik	
															Zapisnik	sastavila																																																																																									Gradskog	vijeća	
		Katarina	Bartolić	Globan,	bacc.admin.public.	 	 												Željko	Lacković,	dipl.iur.																																


