
 
Z	A	P	I	S	N	I	K	

s	25.	sjednice	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	
održane	23.	prosinca	2019.	godine	

	
	 Sjednica	je	sazvana	sazivom	KLASA:	021-05/19-02/14,	URBROJ:	2137/03-01-01/03-
19-1	od	18.	prosinca	2019.	godine.		
	 Sjednica	je	održana	u	prostoru	Gradske	knjižnice	Đurđevac,	Trg	sv.	Jurja	1,	s	početkom	
u	16,00	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. Dajana	Milodanović,	
3. Kristina	Benko	Markovica,		
4. Marijan	Ružman,		
5. Gabriela	Kralj	Bartovčak,		
6. Ivan	Radoš,		
7. Katica	Blažok,	
8. Zoran	Jančijev,		
9. Maja	Hrvatić	Padovan,	
10. Danijela	Jelušić,	
11. Marija	Markuš,	
12. Marko	Fucak,	
13. Marko	Kolarević.		

	
	 Sjednici	Gradskog	vijeća	nisu	nazočni:	

1. Damir	Lacković,	član,	
2. 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. 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. Tea	Zobunđija,	viši	stručni	suradnik	za	odnose	s	javnošću,	
10. Jurica	Karan,	ePodravina,	
11. Valentino	Štefanek,	Prigorski.hr,	
12. Andreja	Brozović,	RKC,	
13. Dražen	Kocijan,	Super		Radio,	
14. Silvia	Radalj,	Superportal.hr	
15. Zvonimir	Boban,	AC	Milan,	
16. Martina	Sabađija	Buđak,	Podravski	radio,	
17. Ivona-Emina	Igrić,	Pitomi	radio,	



18. Ivana	Majetić,	Pitomi	radio,	
19. Hrvoje	Kamenetzky,	SRCE	TV.	

	
	 Na	zapisnik	s	24.	sjednice	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	nije	bilo	primjedbi,	 te	 je	
zapisnik	usvojen	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“.	

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

nakon	slanja	materijala,	gradonačelnik	Grada	Đurđevca	Hrvoje	Janči	predložio	da	se	dnevni	
red	nadopuni	s	novim	točkama	koje	glase:	

„-	Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	nerazvrstanim	cestama	na	području	Grada	
Đurđevca.	

-	 Donošenje	 Zaključka	 o	 davanju	 suglasnosti	 na	 Pravilnik	 o	 plaćama	 u	 Gradskoj	
knjižnici	Đurđevac.	

	-	 Donošenje	 Zaključka	 o	 davanju	 suglasnosti	 na	 Pravilnik	 plaćama	 i	 drugim	
materijalnim	pravima	iz	radnog	odnosa	zaposlenika	Muzeja	Grada	Đurđevca.“	

	
Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković,	 predložio	 je	 da	 se	 predmetne	 točke	

uvrste	u	dnevni	red	kao	točke	broj	23.,	24.	i	25.,	a	dosadašnja	točka	23.	da	postane	točka	26.	
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. Donošenje	Izmjena	i	dopuna	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu	i	
Projekcija	za	2020.	i	2021.	godinu.	

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

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

4. Donošenje	Programa	o		izmjeni	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	
Grada	Đurđevca	u	2019.	godini.			

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

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

7. Donošenje	Programa	o	izmjeni	Programa	utroška	šumskog	doprinosa	na	
području	Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu.	

8. Donošenje	Programa	o	izmjeni	Programa	korištenja	sredstava	naknade	za	
zadržavanje	nezakonito	izgrađenih	zgrada	u	prostoru	na	području	Grada	
Đurđevca	za	2019.	godinu.	

9. Donošenje	Odluke	o	izmjeni	Odluke	o	kriterijima,	mjerilima	i	načinu	financiranja	
decentraliziranih	funkcija	osnovnog	školstva	na	području	Grada	Đurđevca	u	
2019.	godini.	

10. Donošenje	Odluke	o	izmjeni	i	dopuni	Odluke	o	kreditnom	zaduživanju	Grada	
Đurđevca	za	financiranje	kapitalnih	projekata.	

11. Donošenje	Odluke	o	dopunama	Odluke	o		kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	
kod	ZAGREBAČKE	BANKE	d.d.	



12. Donošenje	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	i	Projekcija	za	2021.	i	
2022.	godinu.	

13. Donošenje	Odluke	o	izvršavanju	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu.	
14. Donošenje	Programa	održavanja	komunalne	infrastrukture	na	području	Grada	

Đurđevca	u	2020.	godini.	
15. Donošenje	Programa	građenja	komunalne	infrastrukture	na	području	Grada	

Đurđevca	u		2020.	godini.	
16. Donošenje	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	Grada	Đurđevca	u	

2020.	godini.	
17. Donošenje	Programa	javnih	potreba	u	tehničkoj	kulturi	na	području	Grada	

Đurđevca	u	2020.	godini.	
18. 	Donošenje	Programa	javnih	potreba	u	sportu	na	području	Grada	Đurđevca	u	

2020.	godini.	
19. Donošenje	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	Grada	Đurđevca	u	

2020.	godini.	
20. Donošenje	Programa	utroška	sredstava	šumskog	doprinosa	na	području	Grada	

Đurđevca		za	2020.	godinu.	
21. Donošenje	Programa	korištenja	sredstava	naknade	za	zadržavanje	nezakonito	

izgrađenih	zgrada	u	prostoru	na	području	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	
22. Donošenje	Odluke	o	izmjeni	Odluke	o	zakupu	i	kupoprodaji	poslovnog	prostora	u	

vlasništvu	Grada	Đurđevca.	
23. Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	nerazvrstanim	cestama	na	području	

Grada	Đurđevca.	
24. Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	plaćama	u	Gradskoj	

knjižnici	Đurđevac.	
25. Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	plaćama	i	drugim	

materijalnim	pravima	iz	radnog	odnosa	zaposlenika	Muzeja	Grada	Đurđevca.	
26.	Pitanja	članova	Gradskog	vijeća.	
Dnevni	red	usvojen	je	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“.	
	

	
Točka	1.		

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

za	2020.	i	2021.	godinu.	
	

	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	izvijestio	je	članove	Gradskog	vijeća	da	je	
ovu	 točku	 kao	 i	 točke	 2.	 do	 11.	 dnevnog	 reda	 razmatrao	 Odbor	 za	 proračun	 i	 financije	
Gradskog	 vijeća	 koji	 je	 podržao	 donošenje	 predloženih	 akata.	 Ujedno	 je	 predložio	 da	
gradonačelnik	tijekom	izlaganja	točke	1.	dnevnog	reda	obuhvati	i	točke	2.	do	9.	dnevnog	reda,	
a	članovi	Gradskog	vijeća	složili	su	se	s	prijedlogom.		
	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 obrazložio	 je	 predložene	 Izmjene	 i	 dopune	 Proračuna	
Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu	i	Projekcija	za	2020.	i	2021.	godinu.		
	 Rebalansom	 se	 Proračun	 smanjuje	 na	 87.772.000,00	 kuna	 iz	 razloga	 prenošenja	
projekata	 iz	 ove	 u	 iduću	 godinu.	 Najveća	 promjena	 odnosi	 se	 na	 dvije	 stavke	 –	 tekućih	 i	
kapitalnih	 pomoći,	 gotovo	 30	milijuna	 kuna	 i	 to	 	 najvećim	 dijelom	 za	 projekte:	 Izgradnja	
zgrade	 za	 potrebe	Udruge	Mali	 princ,	 Revitalizacija	 kulturne	 i	 prirodne	 baštine,	 Izgradnja	
objekta	 teniskog	 kluba,	 Šumski	 putevi,	 Izgradnja	 infrastrukture	u	Poslovnoj	 zoni	A	 sjever,	
Uređenje	 zgrade	 MUP-a,	 Uređenje	 okoliša	 Doma	 kulture	 i	 zgrade	 MUP-a,	 Održive	 misli,	
Nabava	 komunalne	 opreme,	 Izgradnja	 sortirnice	 i	 komposišta,	 Uređenje	 prostora	 u	
Poslovnom	centru	i	uređenje	igrališta.	



	 Naveo	je	da	se	u	dnevnom	redu	današnje	sjednice	nalaze	i	izmjene	odluka	vezanih	uz		
dugoročno	kreditno	zaduženje	Grada	Đurđevca	u	iznosu	od		4	milijuna	kuna.	Provedena	je	
javna	nabava	i	dobivena	je	povoljnija	ponuda	za	1	milijun	kuna.	Stoga	će	se	iznos	od	1	milijun	
kuna		planirati	za	kapitalni	projekt:	Otkup	zemljišta/nekretnina.	
	 Rebalansom	se	ujedno	povećava	stavka	Doma	kulture	 jer	 je	realizacija	povećana	za	
200.000,00	kuna.	
															Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	će	realizacija	Proračuna	za	2019.	godinu	biti	
na	razini	realizacije	Proračuna	prošle	godine	-	preko	70	mil	kuna.	U	posljednjih	6-7	godina	
znatno	je	rasla	realizacija	proračuna.	Za	usporedbu	naveo	je	da	je	Proračun	Grada	Đurđevca	
u	2012.	godini	bio	20	mil	kuna.	

Ovim	 Izmjenama	 i	 dopunama	 Proračuna	 vrši	 se	 usklađivanje	 stanja	 sa	 stvarnom	
realizacijom	zbog	čega	se	je		za	donošenje	Izmjena	i	dopuna	Proračuna	čekao	kraj	godine	kako	
bi	se	izmjene	donijele	istovremeno	s	donošenjem	Proračuna	za	narednu	godinu.	

	Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javio	član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak.	

Marko	Fucak	pozdravio	je	nazočne	te	naveo	da	su	u	posljednje	tri	godine	Proračuni	bili	
planirani	oko	100	milijuna	kuna,	a	potom	su	rebalansom	smanjivani	za	30	do	40	posto.	Naveo	
je	da	se	neki	projekti	protežu	kroz	nekoliko	proračuna,	kao	što	 je	primjerice	Sanjkalište	u	
Svetoj	Ani	i	uređenje	Doma	u	Suhoj	Kataleni.	Također	je	izrazio	nezadovoljstvo	smanjenjem	
stavke	u	Proračunu	namijenjene	za	rad	Savjeta	mladih,	koje	bi	trebalo	ohrabrivati	u	radu.	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	odgovorio	je	da	se	za	sve	projekte	koje	Grad	prijavljuje	na	
natječaje	sredstva	moraju	planirati	u	Proračunu.	Neki	rezultati	natječaja	čekaju	se	kroz	duže	
vrijeme	pa	se	i	s	realizacijom	kasni.	Većina	jedinica	lokalne	samouprave	ima	sličan	problem.	
Stavka	za	Savjet	mladih	smanjena	je	na	razinu	koliko	je	sredstava	iskorišteno	u	2019.	godini.	
U	aktivnosti	Savjeta	mladih	u	2019.	uključivala	se	je	i	Turistička	zajednica	Grada	Đurđevca	sa	
svojim	sredstvima.	Sanjkalište	u	Svetoj	Ani	je	projekt	koji	na	žalost	nije	prošao	na	natječaju,	
no	ponovno	ćemo	ga	prijaviti.	

Član	 Gradskog	 vijeća	 Marko	 Fucak	 primijetio	 je	 da	 je	 povećana	 stavka	 za	 mjesnu	
samoupravu	i	zatražio	je	podatak	o	kojim	se	troškovima	radi.	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	se	na	toj	stavci	nalaze	troškovi	režija	i	ulaganja	
u	Društvene	domove		po	prigradskim	naseljima.	
	 	
											Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	12	glasova	„za“	i	1	
glas	„suzdržan“		(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	održavanja	komunalne	
infrastrukture	na	području	Grada	Đurđevca	u	2019.	godini.	

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 2.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	12	glasova	„za“	i	1	glas	
„protiv“		(SDP)		donijelo	je		
	

PROGRAM	
	o	izmjenama	Programa	održavanja	komunalne	infrastrukture	na	području	Grada	

Đurđevca	u	2019.	godini	



	
Točka	3.		

	
Donošenje	Programa	o	izmjenama	Programa	građenja	komunalne	

infrastrukture	na	području	Grada	Đurđevca	u	2019.	godini.	
	

	Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 3.	
dnevnog	reda.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javio	član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak.	
											Marko	Fucak	izrazio	je	nezadovoljstvo	smanjenjem	stavki	za	uređenje	dječjih	igrališta.	
Istaknuo	je	problem	u	prigradskim	naseljima	s	uređenjem	i	obnovom	sprava	na	igralištima.	
											Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	suglasio	se	je	s	potrebom	uređenja	dječjih	
igrališta,	 no	 istaknuo	 je	 problem	 nezavršavanja	 natječaja	 na	 koje	 su	 prijavljeni	 projekti	
uređenja	dječjih	igrališta	te	je	to	razlog		što	je	za	2019.	godinu	smanjena	stavka.		
											Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	napomenuo	je	da	se	radi	o	natječaju	prijavljenom	na	mjere	
ruralnog	razvoja	koji	 još	nije	obrađen,	a	na	koji	su	prijavljena	dječja	 igrališta	u	Čepelovcu,	
Budrovcu,	Svetoj	Ani,	Sirovoj	Kataleni	i	Mičetincu.	Smanjuju	se	sredstva	u	Proračunu	za	2019.,	
no	uređenje	dječjih	igrališta	planira	se	u	2020.	godini.	
																							Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	12	glasova	
„za“	i	1	glas	„suzdržan“		(SDP)		donijelo	je		
	

PROGRAM	
	o	izmjenama	Programa	građenja	komunalne	infrastrukture	na	području	

Grada	Đurđevca	u	2019.	godini.	
	

Točka	4.		
	

Donošenje	Programa	o		izmjeni	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	Grada	
Đurđevca	u	2019.	godini.	

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 4.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je		

	
PROGRAM		

o		izmjeni	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	Grada	Đurđevca		
u	2019.	godini.	

	
	

Točka	5.		
	

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

	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 5.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je		
	
	
	



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

u	2019.	godini.	
	
	

Točka	6.		
	

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

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 6.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je		

	
	

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

u	2019.	godini	
	
	

Točka	7.		
	

Donošenje	Programa	o	izmjeni	Programa	utroška	šumskog	doprinosa	na	
području	Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu.	

	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 7.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je		

	
PROGRAM	

	o	izmjeni	Programa	utroška	šumskog	doprinosa	na	području	Grada	Đurđevca	za	
2019.	godinu	

	
	

Točka	8.		
	

Donošenje	Programa	o	izmjeni	Programa	korištenja	sredstava	naknade	za	
zadržavanje	nezakonito	izgrađenih	zgrada	u	prostoru	na	području	Grada	

Đurđevca	za	2019.	godinu.	
	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 8.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je		

	
	

PROGRAM	
o	izmjeni	Programa	korištenja	sredstava	naknade	za	zadržavanje	nezakonito	
izgrađenih	zgrada	u	prostoru	na	području	Grada	Đurđevca	za	2019.	godinu	

	
	
	



Točka	9.	
	

Donošenje	Odluke	o	izmjeni	Odluke	o	kriterijima,	mjerilima	i	načinu	
financiranja	decentraliziranih	funkcija	osnovnog	školstva	na	području	

Grada	Đurđevca	u	2019.	godini	
	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 1.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 9.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je		

	
ODLUKU	

	o	izmjeni	Odluke	o	kriterijima,	mjerilima	i	načinu	financiranja	decentraliziranih	
funkcija	osnovnog	školstva	na	području	Grada	Đurđevca	u	2019.	godini	

	
	

Točka	10.	
	

Donošenje	Odluke	o	izmjeni	i	dopuni	Odluke	o	kreditnom	zaduživanju	
Grada	Đurđevca	za	financiranje	kapitalnih	projekata	

	
Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	obrazložio	je	da	se	Odlukom	predlaže	raspored	sredstava	

od	dugoročnog	kreditnog	zaduživanja	u	iznosu	od		4	milijuna	kuna,	na	način	da	se	3	milijuna	
kuna	odobravaju	za	Rekonstrukciju	i	izgradnju	javne	rasvjete,	a	1	milijun	kuna	za	kapitalni	
projekt	Otkup	zemljišta/nekretnina,		budući	da	je	u	postupku	javne	nabave	za	izgradnju	javne	
rasvjete	dobivena	ponuda	u	iznosu	od	3	mil	kuna.	

	
							Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova	s	12	glasova	„za“	 i	1	
glasom	„protiv“	(SDP),	donijelo	je		

	
ODLUKU		

o	izmjeni	i	dopuni	Odluke	o	kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	za	financiranje	
kapitalnih	projekata	

	
	

				Točka	11.	
Donošenje	Odluke	o	dopunama	Odluke	o		kreditnom	zaduživanju	Grada	

Đurđevca	kod	ZAGREBAČKE	BANKE	d.d.	
	

							Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	tijekom	obrazloženja	točke	10.	obuhvatio	je	i	točku	11.	
dnevnog	reda.	
							Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova	s	12	glasova	„za“	i	1	glasom	
„protiv“	(SDP),	donijelo	je		
	

ODLUKU	
o	dopunama	Odluke	o		kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	

kod	ZAGREBAČKE	BANKE	d.d.	
	

	
	
	
	



Točka	12.	
	

Donošenje	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	i	
Projekcija	za	2021.	i	2022.	godinu.	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	izvijestio	je	članove	Gradskog	vijeća	da	

su	Proračun	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	i	Projekcije	za	2021.	i	2022.	godinu	razmatrali	
sljedeći	Odbori	Gradskog	vijeća:	Odbor	za	proračun	i	financije,	Odbor	za	turizam,	kulturnu	i	
prirodnu	baštinu,	Odbor	za	poljoprivredu	i	ruralni	razvoj		i	Odbor	za	prosvjetu,	predškolski	
odgoj,	sport	i	mlade,	koji	su	podržali	donošenje	predloženog	Proračuna.		Ujedno	je	predložio	
da	 gradonačelnik	 tijekom	 izlaganja	 točke	 12.	 dnevnog	 reda	 obuhvati	 i	 točke	 13.	 do	 21.	
dnevnog	reda,	a	članovi	Gradskog	vijeća	složili	su	se	s	prijedlogom.		

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	je	Proračun	za	2020.	godinu	planiran	u	iznosu	
od	134.450.000,00	kuna.	Najznačajniji	prihodi	su	opći	prihodi	-	porez	na	dohodak	planiran	u	
iznosu	od	16.835.000,00	kuna,	od	čega	fiskalna	izravnanja	iznose	8.000.000,00	kuna,	renta	je	
planirana	u	 iznosu	od	4.500.000,00	kuna	 s	planiranim	povećanjem	od	1	postotnog	poena,	
najveći	iznos	planiran	u	proračunu	je	od		kapitalnih	i	tekućih	pomoći	u	iznosu	od	65	milijuna	
kuna.	 Planirano	 je	 i	 kreditno	 zaduženje	 u	 iznosu	 od	 9.500.000,00	 kuna	 od	 čega	 se	
1.000.000,00	kuna	odnosi	na	otkup	zemljišta	i	nekretnina,	1.500.000,00	kuna	na	unutarnje		
uređenje	Doma	kulture,	2.000.000,00	kuna	na	uređenje	okoliša	Doma	kulture	i	zgrade	MUP-
a,	 1.000.000,00	 kuna	 za	 	 rekonstrukciju	 i	 uređenje	 gradskih	 ulica,	 nogostupa	 i	 cesta	 i	
4.000.000,00	kuna	za	Prirodnu	baštinu	koji	projekt	je	ukupno	vrijedan	gotovo	22.000.000,00	
kuna,		a	sufinanciran	je	u	iznosu	od	gotovo	17.000.000,00	kuna.	

Najznačajniji	rashodi	i	izdaci	odnose	se	na	skupinu	poboljšanja	socijalnih	uvjeta	života	
-	 u	 Proračunu	 se	 nalazi	 novi	 projekt	 rekonstrukcija	 i	 uređenje	 zgrade	 Gradske	 uprave,	
Stjepana	Radića	1,	budući	da	se	sve	službe	iz	zgrade	sele	u	obnovljenu	zgradu	MUP-a,	oslobađa	
se	 i	spremna	 je	za	rekonstrukciju	zgrada	Stjepana	Radića	1	koja	 je	prijavljena	u	suradnji	s	
Gradskim	 društvom	 invalida	 Đurđevac	 na	 Program	 deinstitucionalizacije	 u	 vrijednosti	 od	
15.000.000,00	kuna,	a	predviđeno	je	da	se	kompletno	rekonstruiraju	sve	tri	zgrade	i	obnove	
iznutra	i	izvana	te	se	osim	jednog	manjeg	dijela	koji	će	imati	javnu	namjenu,	zgrada	namjeni	
za	 	organizirano	stanovanje	starijih	 i	nemoćnih	osoba	i	osoba	s	 invaliditetom.	Ukupno	bi	u	
zgradi	trebalo	boraviti	oko	60	osoba	što	bi	trebalo	biti	financirano	u	100%	iznosu	iz	projekta.		
Nakon	pet	godina	zgrada	se	može	prenamijeniti	u	Dom	za	starije	osobe	koji	može	imati	oko	
100	korisnika,	čime	bi	se	riješio	problem	smještaja	starijih	osoba	s	područja	Grada	Đurđevca.	
Na	 isti	 natječaj	 prijavljen	 je	 i	 projekt	 za	 izgradnju	 zgrade	 Udruge	Mali	 princ	 u	 iznosu	 od	
15.000.000,00	kuna.	Tu	je		i	projekt	zbrinjavanja	udomljene	djece	koja	navršavaju	18	godina	
i	izlaze	iz	sustava	udomiteljstva,	tzv.	Kuća	osmijeha,	zatim	projekt	osiguranja		prehrane	djece	
u	riziku	od	siromaštva,	projekt	„Zaželi“	i	projekt	„Maslačak	za	sve“.	Ako	se	doda	i	projekt	u	
iznosu	od	8.000.000,00	kuna	koji	je	prijavio	Centar	za	socijalnu	skrb	Đurđevac,	na	kojem	je	
partner	Grad	Đurđevac,	a	radi	se	o	dogradnji	zgrade	Centra	za	socijalnu	skrb	s	dijelom	za	brigu	
o	djeci	bez	odgovarajuće	roditeljske	skrbi,	ukupan	iznos	za	poboljšanje	socijalnih	uvjeta	života	
u	Proračunu	Grada	za	2020.	godinu	iznosi	41	milijun	kuna.	

Drugi	segment	je	poduzetništvo	–	planiran	je	projekt	razvoja	i	izgradnje	infrastrukture	
u	Poslovnoj	zoni	A	Sjever	u	iznosu	od	10.800.000,00	kuna	koji	je	trenutno	u	postupku	javne	
nabave,	 zatim	projekt	 subvencija	 poduzetnicima,	 poljoprivrednicima	 i	 obrtnicima	 i	 ako	 se	
tome	doda	Poduzetnički	inkubator	koji	je	nedavno	otvoren,	u		Proračunu	je	planirano	ukupno	
19	milijuna	kuna	za	poduzetništvo.	

Treći	 segment	 je	 kulturna	 i	 prirodna	 baština,	 za	 koji	 su	 obavljene	 javne	 nabave	 i	
potpisani	su	ugovori	za	izgradnju	te	će	izgradnja	završiti	tijekom	iduće	godine,	a	za	koju	su	
planirana	sredstva	u	iznosu	od	22	milijuna	kuna.	



Četvrti	segment	su	ulaganja	u	javnu	i	komunalnu	infrastrukturu	te	energetsku	obnovu	
-	 uređenje	 i	 energetska	 obnova	 zgrade	 Doma	 kulture	 i	 zgrade	 MUP-a,	 uređenje	 okoliša,		
uređenje	prostora	u	Poslovnom	centru	za	udruge	i	za	sveučilište	Sjever	koje	će	iduće	godine	
u	Đurđevcu	otvoriti	dva	studijska	programa,	planirana	je	 i	dogradnja	zgrade	Dječjeg	vrtića	
„Maslačak“	u	iznosu	od	900.000,00	kuna,	čime	bi	se	dobio	prostor	za	još	dvije	skupine	kako	
ne	bi	bilo	listi	čekanja,	planirana	je	rekonstrukcija	i	uređenje	gradskih	ulica,	nogostupa	i	cesta	
koje	će	pratiti	projekt	Aglomeracije	Đurđevac	za	koju	je	prošli	tjedan	potpisan	ugovor,	a	što	
je	najveći	europski	projekt	na	području	grada	kojim		će		će	biti	osigurana	voda	i	odvodnja	u	
prigradskim	naseljima	Čepelovac	 i	Budrovac.	Za	ostala	prigradska	naselja	 idu	pojedinačne	
prijave	 za	 rješavanje	 pitanja	 vode	 i	 odvodnje	 uz	 sufinanciranje	 Hrvatskih	 voda,	 a	 Suha	
Katalena	je	prijavljena	preko	Komunalija	d.o.o.	na	mjere	ruralnog	razvoja	i	imamo	informaciju	
da	je	projekt	prošao.	Očekuje	se	kroz	naredne	tri	godine	da	se	za	grad	i	prigradska	naselja	gdje	
god	to	omogućava	konfiguracija	terena,	riješi	u	cijelosti		pitanje		vode	i	odvodnje.	

Peti	segment	je	sport	u	kojem	se	osim	standardnog	poticanja	amaterskog	sporta	preko	
Zajednice	 sportova,	 planiraju	 dva	 projekta	 –	 izgradnja	 balon	 hale	 na	 teniskom	 terenu	 i	
izgradnja	objekta	za	potrebe	Konjičkog	kluba	i	organiziranja	škole	jahanja.	

	Šesti	segment	je	gospodarenje	otpadom	gdje	je	planirana	nabava	komunalne	opreme,	
čeka	 se	 natječaj	 koji	 provodi	 Fond	 za	 zaštitu	 okoliša	 i	 energetsku	 učinkovitost	 za	 nabavu	
spremnika,	 a	 Grad	 u	 suradnji	 s	 komunalnom	 tvrtkom	 priprema	 projekte	 za	 izgradnju	
sortirnice	i	kompostišta	čime	bi	se	zaokružila	priča	gospodarenja	otpadom.	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	da	su		ovo	najznačajniji	projekti	iz	Proračuna	
za	2020.	godinu	po	segmentima.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javio	član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak.	

Marko	 Fucak	 naveo	 je	 da	 smatra	 pozitivnim	 što	 se	 Proračun	 bazira	 na	 kapitalnim	
projektima,	no	protiv	je	kreditnog	zaduženja	i	predlaže	da	se	potrebna	sredstva	pronađu	iz	
drugih	izvora	ili	da	se	odrede	prioritetni	projekti		sukladno	mogućnostima.	Postavio	je	pitanje	
da	li	će	Hostel	koji	se	planira	izgraditi,	u	budućnosti	donositi	zaradu?	
														Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	istaknuo	je	da	u	realizaciji	projekata	Grad	mora	osigurati		
sredstva	za	vlastite	udjele.	Sredstva	iz	fondova	EU	neće	trajati	vječno,	slijedi	novo	programsko	
razdoblje	koje	će	imati	potpuno	drugačije	prioritete	i	udjele	u	financiranju	i	sufinanciranja	iz	
fondova	neće	biti		u	ovako	visokim	postotcima.	Hostel	će	biti	dio	turističke	ponude	i	planiran	
je	da	bude	 samoodrživ.	 Zaduženje	Grada,	 odnosno	godišnja	 rata	 za	kredite	 je	 trenutno	na	
10,55%	od	dozvoljenih	20%	izvornih	prihoda,	koliko	se	možemo	zadužiti.	Slično	je	i	što	se	tiče	
plaća	–	Grad	za	plaće	izdvaja	6,97%,	od	mogućih	20%	izvornih	prihoda	Proračuna,	a	ako	se	
odbiju	sredstva	za	sufinanciranje	plaća	koja	se	realiziraju	iz	projekata,	za	plaće	se	izdvaja	5%	
izvornih	prihoda.	Ako	se	pogleda	koliki	 je	 iznos	plaća	u	Gradskoj	upravi	u	odnosu	na	cijeli	
Proračun	bez	proračunskih	korisnika	i	ako	se	oduzmu	sredstva	koja	su	za	plaće	osigurana	iz	
europskih	projekata,	onda	na	107.000.000,00	kuna	gradskog	Proračuna	dobijemo	da	Grad	za	
plaće	 svojih	 djelatnika	 izdvaja	 1,22%	 prihoda.	 Smatra	 da	 jako	 malo	 jedinica	 lokalne	
samouprave	ovako	efikasno	 i	 na	ovaj	način	obavljaju	 svoje	 zadaće,	 pogotovo	u	odnosu	na	
provedbu	projekata	gdje	se	angažiraju	djelatnici	iz	svih	upravnih	odjela.	U	Gradskoj	upravi	
trenutno	je	25	zaposlenih	osoba,	od	čega	su	4	djelatnice	na	porodiljnom	dopustu.	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	istaknuo	je	da	je	prijedlog	Proračuna	u	
iznosu	od	134.450.000,00	kuna	respektabilan	plan	koji	si	je	Gradska	uprava	dala	u	zadatak,		
za	pohvaliti	je	što	se	Gradom	upravlja	ekonomično	i	da	se	razmišlja	o	tome	da	se	i	u	budućnosti	
Grad	može	kreditno	zaduživati.	Grad	ni	na	koji	način	nije	kreditno	prezadužen	i	trenutno	smo	
u	50%	potencijala	za	zaduženje.	Smatra	da	će	2020.	godina	po	realizaciji	projekata	biti	godina	
rekorda.		
	
	



	
Promjena	izgleda	Grada	uslijed	realizacije	projekata	vidljiva	je	i	onima	koji	ovdje	žive,	

a	pogotovo	posjetiteljima	 i	 gostima	koji	 vide	dinamiku	kojom	Đurđevac	mijenja	 svoje	 lice.	
Istaknuo	je	da	ovakav	prijedlog	Proračuna	od	strane	nezavisne	opcije	u	Gradskom	vijeću	ima	
punu	podršku.	
	
							Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	i	1	
glasom	„protiv“	(SDP)	donijelo	je		
	

PRORAČUN	
Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	i	Projekcija	za	2021.	i	2022.	godinu.	

	
	

Točka	13.	
	
Donošenje	Odluke	o	izvršavanju	Proračuna	Grada	Đurđevca	

za	2020.	godinu.	
	

	Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	13.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	 i	1	
glasom	„protiv“	(SDP)	donijelo	je		
	

ODLUKU	
o	izvršavanju	Proračuna	Grada	Đurđevca	

za	2020.	godinu	
	

Točka	14.	
	
Donošenje	Programa	održavanja	komunalne	infrastrukture	na	području	

Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	
	

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	14.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	

PROGRAM	
održavanja	komunalne	infrastrukture	na	području	Grada	Đurđevca		

u	2020.	godini	
	

Točka	15.	
	

Donošenje	Programa	građenja	komunalne	infrastrukture	na	području	
Grada	Đurđevca	u		2020.	godini.	

	
Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	15.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	



PROGRAM	
	građenja	komunalne	infrastrukture	na	području	Grada	Đurđevca	u		2020.	godini	

	
Točka	16.	

	
Donošenje	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	Grada	Đurđevca	

u	2020.	godini	
	

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	16.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	

PROGRAM	
javnih	potreba	u	kulturi	na	području	Grada	Đurđevca	

u	2020.	godini	
	

	
Točka	17.	

	
Donošenje	Programa	javnih	potreba	u	tehničkoj	kulturi	na	području	Grada	

Đurđevca	u	2020.	godini	
	

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	17.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		
	

PROGRAM	
	javnih	potreba	u	tehničkoj	kulturi	na	području	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini	

	
Točka	18.	

	
Donošenje	Programa	javnih	potreba	u	sportu	na	području	

Grada	Đurđevca	2020.	godini	
	

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	18.	
dnevnog	reda.	

Nakon	što	je	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	raspravu,	za	riječ	se	
javila	 članica	 Gradskog	 vijeća	 Dajana	 Milodanović,	 koja	 je	 pohvalila	 izgrađeni	 Športsko-
rekreacijski	 centar	 čime	 su	 poboljšani	 uvjeti	 za	 daljnji	 razvoj	 sporta	 na	 području	 Grada.	
Ujedno	 je	 izrazila	 zadovoljstvo	 što	 su	 Proračunom	 za	 2020.	 godinu	 povećana	 sredstva	 za	
sport.	
												Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	

PROGRAM	
javnih	potreba	u	sportu	na	području	

Grada	Đurđevca	2020.	godini	
	
	
	



	
Točka	19.	

	
Donošenje	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	Grada	Đurđevca	

u	2020.	godini	
	

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	19.	
dnevnog	reda.	
	 Predsjednik	Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naglasio	 je	 značaj	 Proračuna	 za	 2020.	
godinu	u	kojem	su	planirana	sredstva		u	iznosu	od	15.000.000,00	kuna	za	uređenje	zgrade	
Stjepana	Radića	1,	čime	bi	se	za	60	osoba	mogao	osigurati	boravak	(30	osoba	s	invaliditetom	
i	30	starije	životne	dobi).	Nakon	proteka	5	godina,	po	završetku	provedbe	ovog	europskog	
projekta,	predmetni	objekt	mogao	bi	se	prenamijeniti	u	Dom	za	starije	osobe	za	100	korisnika,	
što	 je	 otprilike	 i	 realna	 potreba	 za	 Đurđevac.	 Kada	 će	 Grad	 biti	 vlasnik	 ove	 značajne	
infrastrukture,	očekuje	se	da	će	usluga	smještaja	za	starije	osobe	biti	povoljnija	i	na	visokom	
standardu.	Za	smještaj	u	Županijski	dom	za	starije	osobe	u	Koprivnici	čeka	se	i	desetak	godina	
i	 do	 sada	 su	 sve	 političke	 opcije	 obećavale	 riješiti	 ovaj	 problem	 u	 Đurđevcu.	 Upravo	 su	
europska	sredstva	put	i	korak	za	realizaciju	ove	usluge.		Uz	sva	značajna	ulaganja	predsjednik	
Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	smatra	da	je	ovo	najznačajnija	odrednica	Proračuna	za	2020.	
godinu.	Princip	prijave	bio	je	najbrži	prst	i	Grad	je	u	prve	dvije	sekunde	prijavio	čak	3	projekta	
i	ušao	među	prvih	31,	koji	će	biti	sufinancirani	s	51%	plus	dodatnih	10%.	Ukupna	težina	tog	
projekta	bila	je	650.000.000,00	kuna,	a	prijavljeno	je	tijekom	prvog	dana	ukupno	3	milijarde	
kuna	 projekata.	 Realizacijom	 planiranih	 projekata	 značajno	 bi	 se	 pridonijelo	 poboljšanju	
pružanja	socijalnih	usluga	u	Gradu.	
	

Nakon	 rasprave,	 Gradsko	 vijeće	 Grada	 Đurđevca	 jednoglasno,	 s	 13	 glasova	 „za“,	
donijelo	je	
	

PLAN		
javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	Grada	Đurđevca	

u	2020.	godini	
	

Točka	20.	
	

Donošenje	Programa	utroška	sredstava	šumskog	doprinosa	na	području	Grada	
Đurđevca	za	2020.	godinu	

	
Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	20.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		
je		
	

PROGRAM	
utroška	sredstava	šumskog	doprinosa	na	području	Grada	Đurđevca	

za	2020.	godinu	
	

Točka	21.	
	

Donošenje	Programa	korištenja	sredstava	naknade	za	zadržavanje	nezakonito	
izgrađenih	zgrada	u	prostoru	na	području	Grada	Đurđevca	

u	2020.	godini	



	
Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	12.	obuhvatio	 je	 i	 točku	21.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		
	

PROGRAM	
korištenja	sredstava	naknade	za	zadržavanje	nezakonito	izgrađenih	zgrada	u	

prostoru	na	području	Grada	Đurđevcau	2020.	godini	
	

	
Točka	22.	

	
Donošenje	Odluke	o	izmjeni	Odluke	o	zakupu	i	kupoprodaji	poslovnog	prostora	u	

vlasništvu	Grada	Đurđevca	
	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 naveo je da se predloženom Odlukom mijenja početna 
cijena zakupa poslovnog prostora za djelatnosti: ugostiteljstvo, trgovine i banke sa 30,00 kn/m2, 
na 42,00 kn/m2, sukladno podacima dobivenim od Porezne uprave o prosječnoj cijeni zakupa 
poslovnih prostora u Gradu Đurđevcu. Prostor za koji bi se raspisao natječaj za zakup je 
unutarnji prostor Doma kulture, u kojem bi htjeli dobiti kvalitetni ugostiteljski sadržaj. 

 
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		

	
ODLUKU		

o	izmjeni	Odluke	o	zakupu	i	kupoprodaji	poslovnog	prostora	u	
vlasništvu	Grada	Đurđevca	

	
Točka	23.	

	
Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	nerazvrstanim	cestama	na	

području	Grada	Đurđevca	
	

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je završeno asfaltiranje ceste Mičetinac – 
Čepelovac, koje je sufinancirano sredstvima iz Europskih fondova te se stoga predlaže izmjena 
Odluke o nerazvrstanim cestama na način da se u Jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih 
cesta na području Grada Đurđevca u odnosu na navedenu cestu promjeni status sloja iz 
„makadam“ u „asfalt“. 

 
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		

 
ODLUKU	

	o	izmjenama	Odluke	o	nerazvrstanim	cestama	na	
području	Grada	Đurđevca	

	
	
	
	
	
	



	
Točka	24.	

	
Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	plaćama	u	Gradskoj	

knjižnici	Đurđevac	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	predložio	 je	 da	 gradonačelnik	 tijekom	
izlaganja	točke	24.	dnevnog	reda	obuhvati	i	točku	25.	dnevnog	reda,	a	članovi	Gradskog	vijeća	
složili	su	se	s	prijedlogom.		
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	je	zbog	donošenja novog Zakona o knjižnicama 
te izmjena Zakona o muzejima, u svibnju ove godine donijet  novi Statut Gradske knjižnice 
Đurđevac te Izmjene i dopune Statuta Muzeja Grada Đurđevca.	

U cilju daljnjeg usklađivanja akata navedenih ustanova, predlaže se davanje suglasnosti 
na Pravilnike o plaćama u Gradskoj knjižnici Đurđevac i Pravilnika o plaćama i drugim 
materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada Đurđevca. Predmetnim 
Pravilnicima ne mijenjaju se postojeći koeficijenti zaposlenika. 

											Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	 s	12	glasova	 „za“,	 i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	

ZAKLJUČAK		
o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	plaćama	u	Gradskoj	knjižnici	Đurđevac	

	
Točka	25.	

	
Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	plaćama	i	drugim	
materijalnim	pravima	iz	radnog	odnosa	zaposlenika	Muzeja	Grada	Đurđevca	

	
							Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	tijekom	obrazloženja	točke	24.	obuhvatio	je	i	točku	25.	

dnevnog	reda.	
																							Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“,	
i	1	glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	
	 	 	 	 	 							ZAKLJUČAK		

o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	plaćama	i	drugim	materijalnim	pravima	iz	
radnog	odnosa	zaposlenika	Muzeja	Grada	Đurđevca	

	
	

Točka	26.	
	

Pitanja	članova	Gradskog	vijeća	
	

	 Pod	ovom	točkom	nije	bilo	rasprave.	
	

	 	
	 Budući	da	više	nije	bilo	pitanja,	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	zaključio	
je	25.	sjednicu	Gradskog	vijeća	u	17,08	sati.	
	
		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																											Predsjednik	
											Zapisnik	sastavila																																																																																									Gradskog	vijeća	
		Jadranka	Švaco,	dipl.iur.	 	 																																																										Željko	Lacković,	dipl.iur.																																


