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Z A P I S N I K  
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 19. srpnja 2013. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-02/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 12. 
srpnja 2013. godine.  
 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u 16,00 sati.  
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorila je predsjednica Kristina Benko Markovica. 
Konstatirala je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
  

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

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednicu su nazočni: 
 

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

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

obrazovanju Republike Hrvatske, Sindikalna podružnica Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, 
11. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, 
12. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,  
13. Dušan Tončić, novinar, 
14. SRCE TV, 
15. Podravski radio. 

 
 Budući da na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. lipnja 2013. godine nisu bili 
nazočni članovi Gradskog vijeća gospodin Milek Markač i gospodin Ivan Hodić, isti su prisegnuli i potpisali  
tekst prisege. 
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Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno, 
bez primjedaba. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica izvijestila je članove Gradskog vijeća da je 
nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dodaju nove točke dnevnog reda 
koje glase: „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje 
postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića «Maslačak» 
Đurđevac“ i „Pitanja članova Gradskog vijeća“. 
 Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda, odnosno Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti 
gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu 
tavanskog prostora Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac, dostavljen je članovima Gradskog vijeća na stol 
prije početka sjednice Gradskog vijeća. 
 Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica predložila je da se Donošenje Zaključka o 
davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje postupka javne nabave za 
rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac doda kao nova točka 
32., a Pitanja članova Gradskog vijeća kao točka 33. dnevnog reda. Ujedno se predlaže zamjena 4. i 5. 
točke dnevnog reda, odnosno točka 4. bi postala točka 5., a točka 5. bi postala točka 4. dnevnog reda, radi 
lakšeg tumačenja i boljeg obrazloženja.  
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček predložila je, u ime Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, da se 
točke 7., 8. i 9. predloženog dnevnog reda izostave, budući da su pregovori sa sindikatom o plaćama u 
tijeku. Istaknula je kako je gradonačelnik svojom odlukom već umanjio za 21% osnovicu službenicima i 
namještenicima gradske uprave i djelatnicima gradskih ustanova, što predstavlja značajno smanjenje i 
uštede za proračun.  
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako se donošenjem predloženih 
odluka želi uskladiti stanje, odnosno smanjiti koeficijenti ravnateljima i pročelnicima kakvi su bili u 2010. 
godini. 
 Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako se radi o izuzetno važnoj tematici, te je zatražio 
pauzu od 3 minute kako bi se članovi Kluba vijećnika HDZ-a konzultirali oko prijedloga članice Gradskog 
vijeća Milice Fuček.  
 Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je, nakon pauze odobrene radi konzultacija članova 
Kluba vijećnika HDZ-a, da je cijeli postupak oko korekcije primanja radnika krenuo jednim nesustavnim 
tijekom od samog početka budući da članovi Gradskog vijeća nisu upoznati, a trebali su biti s iznosom koliko 
iznosi 20% ukupno bruto dozvoljene mase za isplate svih korisnika gradskog proračuna u odnosu na 
prošlogodišnje primitke, i to bez iznosa pomoći koje je Grad primao, kako bi se znalo kolika su postojana 
odstupanja. Napomenuo je kako bi predložene odluke trebale biti objedinjene na jednoj sjednici, kako bi se 
vidjelo koliki utjecaj imaju na Proračun.  
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je odlukom gradonačelnika 
smanjena osnovica s 3.800,00 na 3.000,00 kuna. Naglasio je kako predloženim točkama dnevnog reda želi 
vratiti koeficijente kakvi su bili u 2010. godinu.  
 Član Gradskog vijeća Vlado Rep napomenuo je kako članovi Kluba vijećnika HDZ-a ne glasaju 
protiv snižavanja plaće, odnosno promjene koeficijenata, već da žele da gradonačelnik upozna Gradsko 
vijeće sa trenutnim stanjem Proračuna i zbog čega se isti mora korigirati na takav način.  
  
 Nakon izjašnjavanja o dnevnom redu, članovi Gradskog vijeća jednoglasno su prihvatili dopune 
dnevnog reda, odnosno da točka 32. bude „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku 
Grada Đurđevca za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora 
Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac“ i da točka 33. bude „Pitanja članova Gradskog vijeća“, te da se 
zamjene 4. i 5. točka dnevnog reda, odnosno točka 4. bi postala točka 5., a točka 5. bi postala točka 4. 
dnevnog reda. 

Nakon glasovanja o predloženim dopunama pristupilo se glasovanju o prijedlogu članice Gradskog 
vijeća Milice Fuček o izostavljanju točke 7., 8. i 9. dnevnog reda. Gradsko vijeće većinom glasova s 9 
glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ izostavilo je točke 7., 8. i 9. dnevnoga reda. Temeljem prethodno 
navedenog, dosadašnje točke 10. do 33. postaju točke 7. do 30..  
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 Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica predložila je sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Donošenje Odluke o gradskim porezima na području Grada Đurđevca. 

2. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 

3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na 
području Grada Đurđevca. 

4. Donošenje Zaključka o davanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 14. Odluke o 
komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/01., 9/10. i 1/12.). 

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  na 
području Grada Đurđevca. 

7. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 
2013. godini. 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca 
za 2013. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine. 

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis 
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog dobra: 
Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za  građevinsku sanaciju. 

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis 
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 

11. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za statut i poslovnik Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca. 

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

13. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i strateško 
planiranje. 

14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za komunalno i vodno 
gospodarstvo. 

15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za kulturnu i prirodnu baštinu. 

16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu. 

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

18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije. 

19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša. 

20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj. 

21. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i mlade. 

22. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam. 

23. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 

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

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

26. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za udruge 
Grada Đurđevca. 

27. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 

28. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 

29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje 
postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića 
«Maslačak» Đurđevac. 
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30. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Odluke o gradskim porezima na području Grada Đurđevca. 
 
 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev istaknula je 
kako se predložena Odluka o gradskim porezima donosi radi usklađenja sa Zakonom o financiranju jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naime, u dosadašnjoj odluci navedeni su bili porezi koji su 
ukinuti odredbama Ustavnog suda RH, a to su porez na neizgrađeno građevinsko zemljište i neiskorištene 
poduzetničke nekretnine.  U odnosu na važeću Odluku, predlažu se izmjene kod poreza na tvrtku ili naziv, 
na način da pravne osobe koje imaju sjedište u drugim općinama ili gradovima, a imaju poslovnu jedinicu u 
Gradu Đurđevcu plaćaju isti iznos poreza na tvrtku ili naziv kao i pravne osobe sa sjedištem na području 
Grada Đurđevca. Nadalje, predlaže se izmjena kod poreza na korištenje javnih površina, gdje se u članku 
11. pobliže utvrđuju naknade za korištenje javnih površina po namjenama i po stvarno zauzetoj površini, na 
način da se sve naknade određuju po m2 zauzete površine. Istaknula je kako se predlaže i plaćanje poreza 
na korištenje javne površine za terase i otvorene prostore za ugostiteljsku djelatnost za šest mjeseci 
godišnje.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

O D L U K U 
o gradskim porezima na području Grada Đurđevca. 

 
Točka 2. 

 
Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 

 
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Dejan Đud 

upoznao je članove Gradskog vijeća s izmjenama koje su nastupile u odnosu na trenutno važeću Odluku, i 
to: čišćenje dimnjaka za peći na kruta goriva smanjuje se na jednom godišnje za razliku od prošle godine 
kad je to bilo jednom mjesečno u sezoni grijanja, odnosno negdje otprilike 7 puta godišnje u domaćinstvima, 
odnosno 14 puta godišnje u poduzećima i proizvodnim pogonima, dok je čišćenje dimnjaka za plinska trošila 
ostalo isto - približno jedno do dva puta godišnje, ovisno o tipu prostorije.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

O D L U K U 
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 

 
Točka 3.  

 
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati  

na temelju koncesije na području Grada Đurđevca. 
 

Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco je ukratko obrazložila članovima 
Gradskog vijeća kako se predložena Odluka donosi radi usklađenja sa novim zakonskim odredbama, budući 
da je krajem prošle godine donesen novi Zakon o koncesijama koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. 
godine. Nadalje, napomenula je kako je postojeća Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije do sada već imala tri izmjene te se predlaže donošenje predložene Odluke 
koja je usklađena s odredbama novog Zakona o koncesijama.  

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
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O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na  
temelju koncesije na području Grada Đurđevca. 

 
Točka 4. 

 
Donošenje Zaključka o davanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 14. Odluke o komunalnoj 

naknadi („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/01., 9/10. i 1/12.). 
 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković ukratko je članovima Gradskog vijeća obrazložio 
razlog zbog kojeg je ova točka stavljena kao točka dnevnog reda. Istaknuo je kako se radi o okolnosti koja je 
zbunjivala prilikom primjene Odluke o komunalnoj naknadi i to u tumačenju riječi „novi pogon”. Napomenuo 
je kako se tumačenjem odredbe članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada 
Đurđevca” broj 10/01., 9/10. i 1/12.) podrazumijeva novoizgrađeni ili prošireni postojeći poslovni objekt u 
kojem se obavlja proizvodna djelatnost ili se vrši novo zapošljavanje radnika u takvom objektu. 
 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je predložio da se u odredbi članka 14. iza riječi „proširenja 
proizvodnje“ riječ „ili“ zamijeni riječi „i“, jer se riječi „ili“ ponovno daje dvosmisleno tumačenje. 
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček istaknula je kako bi se Zaključak o davanju tumačenja trebao 
objediniti u Odluci o komunalnoj naknadi.  
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako se predloženi Zaključak o davanju 
vjerodostojnog tumačenja odnosi na postojeću odluku, a prema postojećoj odluci su već donesena rješenja 
kojima je krivo tumačen članak 14.. Na prijedlog člana Gradskog vijeća Marijana Štimca napomenuo je kako 
zbog tumačenja odredbe članka 14. riječ „ili“ mora biti sadržana u vjerodostojnom tumačenju budući da je 
tako određeno u važećem tekstu članka Odluke. 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi  

(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/01., 9/10. i 1/12.). 
 

Točka 5. 
 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković prihvatio je prijedlog člana Gradskog vijeća 
Marijana Štimca, iz prethodne točke dnevnog reda, da se u članku 1. stavku 1. Odluke  o izmjeni i dopuni 
Odluke o komunalnoj naknadi riječi „ili novog zapošljavanja“ zamijene riječi „i novog zapošljavanja“. 
 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Anka Švaco koja je izrazila nezadovoljstvo što se predloženom Odlukom 
pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine mješovitom robom na području Grada Đurđevca želi 
osloboditi plaćanja komunalne naknade za mjesec studeni i prosinac 2013. godine, posebice jer su se radi 
ušteda prihvatile odluke o smanjenju naknada troškova članovima Gradskog vijeća, zatim ukinule naknade 
troškova predsjednici Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te 
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora. 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je da se Proračun Grada Đurđevca puni 
prihodima koje ostvaruju gospodarstvenici s područja Grada, te da se predloženom dopunom željelo na 
simboličan način pokazati dobra volja i namjera prema onima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na 
području Grada, i to posebice u situaciji kada pada kupovna moć građana. 
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček složila se s primjedbom koju je iznijela članica Gradskog 
vijeća Anka Švaco. Istaknula je kako su sve grane gospodarstva u Gradu Đurđevcu danas u teškoj situaciji.  
Napomenula je kako je potrebno donijeti generalna rješenja koja pomažu cjelokupnom gospodarstvu, a ne 
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se parcijalno orijentirati samo na trgovinu mješovitom robom. Osvrnula se na bojazan koja se pojavila kada 
je Lidl počeo s radom, te je istaknula da se dolaskom Konzuma neće dogoditi ništa značajnije i drugačije 
nego što je dosada bilo. 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je Gradsko vijeće u prošlom 
sazivu pokazalo dobru volje pa Konzum oslobodilo plaćanja komunalnog doprinosa u vrijednosti 100.000,00 
kuna i komunalne naknade.  
 Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako u Republici Hrvatskoj, u zakonodavstvu, 
strategijama i mjerama koje se odnose na malo i srednje poduzetništvo uopće ne postoji olakšica 
namijenjena trgovačkoj i ugostiteljskoj djelatnosti, već da se radi o jednom uobičajenom standardu. 
Suprotstavio se napomeni  gradonačelnika da je Gradsko vijeće oslobodilo Konzum od plaćanja komunalne 
naknade.  
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček, u ime Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, podnijela je 

amandman da se članak 14a. izuzme iz predložene Odluke jer nema realnog razloga da se izuzme 

djelatnost trgovine mješovite robe u studenom i prosincu, pogotovo zbog vremena ušteda u gradskom 

proračunu. 

  Član Gradskog vijeća Marijan Štimac napomenuo je kako je osnovica za olakšicu novoizgrađeni m2 

prostora, međutim s obzirom da se u članku 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi ne 

spominje novoizgrađeni m2, onda nije predmet  olakšice jer se radi o postojećem stanju u nekretnini. 

  

 Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica istaknula je da se, prema Poslovniku o 

radu Gradskog vijeća, prvo glasuje o podnesenom amandmanu, a zatim o prijedlogu Odluke. 

Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova „za“ i 6 glasova „protiv“ izostavilo je članak 2. Odluke o 

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Zatim se pristupilo glasovanju o prijedlogu Odluke, 

uključujući prijedlog člana Gradskog vijeća Marijana Štimca i prihvaćenog amandmana. Gradsko vijeće 

većinom glasova s 14 glasova „za” i 1 glasom „protiv” donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi . 

 

Točka 6.  

 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

na području Grada Đurđevca. 

   

 Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco ukratko je obrazložila razlog zbog kojeg je predložena 

ovakva Odluka. Razlog je stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama kojim se u 

bitnome mijenja ovlaštenje, odnosno sve ono što Gradsko vijeće u okviru te Odluke može regulirati. 

Istaknula je kako je Zakon odredio da je obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 6 mjeseci od 

dana stupanja na snagu Zakona, stave izvan snage odluke o priključenju u dijelu koji se odnosi na uvođenje, 

obračun i naplatu naknade za priključenje. Naglasila je kako se nakon slanja materijala, javni isporučitelj 

naknadno očitovao o predloženim izmjenama te predložio dodatno usklađenje odluke s Zakonom u 

pojedinim člancima. Ukratko je objasnila promjene u odluci koje je javni isporučitelj predložio da se unesu, a 

gradonačelnik ih prihvatio.  

 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 

javio član Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je izrazio nezadovoljstvo što predložena Odluka nije 

čistopisom napisana, nego se sada popravlja. Osvrnuo se na članak 27., te ga je zanimalo na koju skupinu 

građana se aludira, budući da isti mogu sudjelovati u financiranju i mogu platiti Gradu Đurđevcu pod 

uvjetima određenim ugovorom, ali nemaju pravo na povrat uloženih sredstava.  

 Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco istaknula je kako predloženi članak ima 

podlogu u postojećem Zakonu o vodama, te da se predložena Odluka temelji na Zakonu.  
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 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković na primjeru je obrazložio intenciju zakonodavca da 

se radi olakšanog priključenja izbjegnu situacije protivne Zakonu. 

 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

na području Grada Đurđevca. 

 

Točka 7.  
 

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone 

 na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 
  
 Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 2013. godini, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

P L A N 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja 

 i širenja požara tijekom žetvene sezone  na području Grada Đurđevca u 2013. godini. 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 
2013. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine. 

 
 Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev istaknula je 
kako, prema Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca, za one izdatke i rashode koji 
nisu planirani u Proračunu, sredstva može odobriti gradonačelnik iz proračunske rezerve, a onda izvješćuje o 
isplatama Gradsko vijeće. Napomenula je kako je u mjesecu lipnju iz proračunske rezerve isplaćen iznos od 
3.000,00 kune koji se odnosi na proslavu obljetnice školstva Područne škole Budrovac. 

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

Z AK L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu - 

Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine. 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis 
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog  

dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za  građevinsku sanaciju. 
 
 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora 
o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad 
Đurđevac – za  građevinsku sanaciju, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica 
Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 
 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Milica Fuček koju je zanimalo u kojem iznosu Grad Đurđevac sudjeluje u 
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realizaciji navedenog programa sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca.  
 Ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac Edita Janković-Hapavel istaknula je kako Ministarstvo 
kulture osigurava sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. Osvrnula se na probleme koji su se javili prilikom 
građevinske sanacije, što je zahtijevalo dodatni aneks ugovora. Naglasila je kako za završetak radova još fali 
48.000,00 kuna, ali se nada da će potrebna sredstva ostvariti iz Ministarstva kulture i Koprivničko-križevačke 
županije kako se iz Proračuna Grada Đurđevca ne bi morala osigurati dodatna sredstva. 
 Predsjednicu Gradskog vijeća Kristinu Benko Markovica zanimalo je da li će radovi biti završeni u 
predviđenom roku. 

 Ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac Edita Janković-Hapavel napomenula je kako ovih godina 
nije bilo problema sa okončanim situacijama, te da je cilj da se sredstva dobiju. Naglasila je kako Centar za 
kulturu Đurđevac nema sredstva na žiro-računu nego ista dobiva putem okončane situacije. Napomenula je  kako 
se trenutno stoji s radovima jer se naišlo na probleme s kojima su upoznati i gradonačelnik i predstojnik 
Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine. 
 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju 
sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog dobra:  

Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za  građevinsku sanaciju. 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis 
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 

 
 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis 
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, članovi Gradskog vijeća dobili su u 
materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, zamolila ravnateljicu Gradske 
knjižnice Đurđevac za uvodno izlaganje. 
 Ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Anica Šabarić istaknula je kako Gradska knjižnica mora 
osigurati onoliko sredstava koliko dobije od Ministarstva kulture. Ukratko je upoznala članove Gradskog vijeća s 
brojem zaposlenih i načinom rada Gradske knjižnice. 

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju 

 sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 
 

Točka 11. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za statut  
i poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća 
Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za statut  

i poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 
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Točka 12. 
 

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

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja. 

 
Točka 13. 

 
Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo  

i strateško planiranje. 
 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i strateško planiranje, 
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko 
Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo  

i strateško planiranje. 
 

Točka 14. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za komunalno  
i vodno gospodarstvo. 

 
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za komunalno i vodno gospodarstvo, 

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

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za komunalno  

i vodno gospodarstvo. 
 

Točka 15.  
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za kulturnu  
i prirodnu baštinu. 

 
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za kulturnu i prirodnu baštinu, članovi 

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

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za kulturnu 

i prirodnu baštinu. 
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Točka 16. 
 

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

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za mjesnu samoupravu. 

 
Točka 17. 

 
Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu 

 i ruralni razvoj. 
 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu 

 i ruralni razvoj. 
 

Točka 18. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije. 
 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije, članovi Gradskog 
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije. 

 
Točka 19. 

 
Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje  

i zaštitu okoliša. 
 

 
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko 
Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 
 Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Vlado Rep koji je izrazio nezadovoljstvo na način kako je došlo do promjene u 
prijedlogu za predsjednika, budući da kao član Odbora nije bio upoznat s promjenom od strane predsjednice 
Odbora.  
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček istaknula je kako je sugerirala da se obavi promjena kako bi 
predsjednik Odbora bio s područja Grada Đurđevca, posebice zbog operativnosti i tematike o kojoj se radi. 
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Zajedno s predsjednicom Odbora Ljiljanom Manolić se ispričala gospodinu Repu. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za prostorno planiranje  

i zaštitu okoliša. 
 

Točka 20.  
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prosvjetu  
i predškolski odgoj. 

 
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednice i članova Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj, članovi 

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

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednice i članova Odbora za prosvjetu  

i predškolski odgoj. 
 

Točka 21. 
 

Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i mlade. 
 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i mlade, članovi Gradskog vijeća 
dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i mlade. 

 
Točka 22. 

 
Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam. 

 
Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam, članovi Gradskog vijeća dobili 

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

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam. 

 
Točka 23. 

 
Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo  

i socijalnu skrb. 
 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, članovi 
Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez 
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 
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Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo  

i socijalnu skrb. 
 

Točka 24. 
 

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

 
Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila 
raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva 

 za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 
 

Točka 25. 
 

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

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorila 
raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

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

 za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 
 

Točka 26. 
 

Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova  
Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca. 

 
Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za udruge Grada 

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

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o osnivanju i imenovanju predsjednice i članova  

Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca. 
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Točka 27. 
 

Donošenje Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 
 

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca, članovi Gradskog 
vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica, bez uvodnog 
izlaganja predlagatelja, otvorila raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

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

 
Točka 28. 

 
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca, 

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

Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se 
javila članica Gradskog vijeća Anka Švaco koja je istaknula kako je župnik Ozren Bizek razriješen dužnosti u 
Đurđevcu i da odlazi. 

Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco napomenula je kako je župnik Ozren Bizek još uvijek 
župnik u Đurđevcu sve dok ne preda dužnost novo imenovanom župniku, a nakon što preda dužnost novom 
župniku onda će se na idućoj sjednici zamijeniti Rješenje.  

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca. 

 
Točka 29. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje  

postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora 
 Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac. 

 
 Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco ukratko je obrazložila razlog zbog kojeg je predloženi 
Zaključak na dnevnom redu. Istaknula je kako su sredstva za obnovu i rekonstrukciju tavanskog prostora 
Dječjeg vrtića „Maslačak” dobivena iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih integracija. Ugovor je potpisan 
prije 2 mjeseca, ali se nije pokrenuo postupak javne nabave jer je u tijeku bilo konstituiranje. Međutim, rok za 
iskorištenje sredstava je 31. ožujak 2014. godine. Aktivnosti vezane za radove planirane su tijekom 2014. godine 
u Proračunu Grada Đurđevca, u projekcijama za 2014. i 2015. godinu, a budući da u Proračunu za 2013. godinu 
nije predviđeno provođenje postupka javne nabave onda je potrebno sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi da se Gradsko vijeće suglasi s time da taj postupak otpočne, dok će se izmjenama i 
dopunama Proračuna planirati u 2013. godini. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje postupka javne nabave  

za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora 
 Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac. 
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Točka 30. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 

 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček postavila je 3 pitanja, i to: 
 1) U kojem je stadiju projekt „Romska djeca od vrtića do škole” i da li će se uskoro krenuti s njim? 

Napomenula je kako bi taj projekt itekako dobro došao u socijalizaciji romske nacionalne manjine na našem 
području.  
 2) U kojem je stadiju projekt, odnosno da li je sproveden dio projekta sanacije odlagališta Đurđevac, s 
obzirom da je građevinski gledano projekt pri kraju? 
  3) Da li je kakve reakcije izazvao sastanak održan s načelnicima okolnih općina i političkim strankama s 
područja Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije vezano uz ukidanje Zemljišno-knjižnog odjela u 
Đurđevcu? 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je sukladno dogovoru s gospodinom 
Darkom Sobotom, župan taj koji će inicirati sastanak prema Ministarstvu pravosuđa kako bi se ministar upoznao 
sa situacijom koja je nastala ukidanjem Zemljišno-knjižnog odjela u Đurđevcu. Isti dan kad je župan napravio 
dopis prema Ministarstvu pravosuđa, dostavljen je na znanje u Grad Đurđevac i zatim je Grad Đurđevac u istom 
duhu također uputio zahtjev u Ministarstvo. Sada će se pisati požurnica s ciljem da se dobije odgovor prije 
početka godišnjih odmora. Što se tiče sanacije odlagališta, istaknuo je kako je obavljen razgovor sa županom, te 
da u Sporazumu nisu osigurana sredstva za cijeli projekt u iznosu od 35%, nego je u Sporazum ušlo da će 
Koprivničko-križevačka županija sufinancirati projekt s iznosom do 35%. Napomenuo je kako će sa županom 
održati sastanak na temu osiguranja sredstava, budući da se sanacija bliži kraju. Osvrnuo se na projekt „Romska 
djeca od vrtića do škole”, te je istaknuo kako je potrebno vidjeti da li je predviđeni prostor adekvatan za boravak 
djece i da li postoji neko bolje rješenje što se tiče prostora.  
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček istaknula je da projekt prošao razne provjere, od strukovnog dijela 
u pripremi do provjere u mjerodavnim institucijama koje su ga pozitivno ocijenile. Napomenula je kako će 
realizacija takvih projekata dati dodatne bodove za buduće projekte i svaka promjena projekta ga, još prije 
realizacije, ugrožava i pitanje je da li će uopće biti sproveden, ako se nešto iz projekta promijeni, i to posebice 
ako se promijeni lokacija, jer tada cijeli projekat gubi smisao.  
 Član Gradskog vijeća Ivan Hodić istaknuo je kako svaka izmjena u projektu traži određenu proceduru i 
vrlo je teško doći tada do potpisa, te onda postoji opasnost da projekt padne. Naglasio je kako sudionici projekta 
ne moraju znati engleski ako im je onaj tko prezentira projekt dao točne informacije.  
 
 Član Gradskog vijeća Marijan Štimac napomenuo je kako bi volio vidjeti, naravno ako postoji, dokument 
kojim je zgrada koju gradi Hidroregulacija d.d. Bjelovar oslobođena plaćanja komunalne naknade. 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Dejan Đud 
naglasio je kako se nije izdalo rješenje kojim je zgrada oslobođena plaćanja komunalne naknade budući da 
objekt još nije u funkciji. 
 

Član Gradskog vijeća Ivan Hodić ukazao je na zagađenje kanala Ćivićevca javnom odvodnjom, te ga je 
zanimalo da li će se planirati kakve aktivnosti vezane uz sanaciju zagađenja. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako će se nakon uvida u financijsko stanje 
Grada Đurđevca moći planirati aktivnosti. 

 
Člana Gradskog vijeća Berislava Hodića zanimalo je stanje popunjenosti hostela u Prvić Luci, te njegova 

daljnja  realizacija i popunjenost. 
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako će odgovor na predloženo pitanje 

članovi Gradskog vijeća dobiti u pismenom obliku budući da direktor Peski d.o.o. Martin Mahović nije prisutan na 
sjednici. 

 
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je što je u mjesec dana zamjenica gradonačelnika 

napravila kak bi se stabilizirao Proračun Grada Đurđevca, te je zatražio da se na nekoj od narednih sjednica 
Gradskog vijeća, a ako može da to bude naredna sjednica, pripremi financijsko izvješće Picokijade 2013.. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković napomenuo je kako je napravljeno 1. izvješće 
Picokijade, koje će biti prezentirano na sastanku Organizacijskog odbora, a nakon toga će biti upoznata i  javnost. 
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Što se tiče rada zamjenice, naglasio je kako nije politički korektno da se nakon 30 dana pita što je netko napravio. 
Napomenuo je kako se utvrđuje stanje oko daljnjih ušteda. Osvrnuo se na 1. prosinca 2011. godine kada su 
ravnateljicama i pročelnicima povećani koeficijenti. Ukratko je obrazložio planirane uštede. Ušteda koja bi se 
ostvarila promjenom plaća ravnatelja i pročelnika je na nivou 13.322,00 kune mjesečno ili 159.000,00 kuna 
godišnje. Sadašnji saziv Gradskog vijeća jeftiniji je nego prošli za 340.000,00 kuna, mjesni odbori su nosili u 
prošlom sazivu godišnje 67.000,00 kuna, ove godine ništa. Gradonačelnička plaća koja iznosi 7.286,00 kuna neto 
sada, a koju gradonačelnik ne prima, na godišnjem nivou iznosi 149.000,00 kuna uštede. Djelatnici ukupno 
1.236.000,00 kuna. Ukupne uštede koje će se ostvariti su 1.792,00 kuna i predstavljaju sniženje u prosjeku oko 
10% na nivou 2010. godine. Naglasio je da ako se hoće pokrenuti bilo kakav pomak, onda krajnji korisnici (u 
ovom slučaju gradske ustanove) će prvi osjetiti na sebi.  

 
Člana Gradskog vijeća Marijana Štimca zanimalo je da li je Grad Đurđevac ostvario prihod od 3% od 

poreza na promet nekretnina prodajom Nature agro d.o.o. u stečaju, te ukoliko nije kada se očekuje taj prihod. 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev istaknula je 
kako je Grad Đurđevac ostvario dio prihoda od poreza na promet nekretnina od Nature milk, a ovaj preostali dio 
nije još, budući da još uvijek nije izašao rok za naplatu toga prihoda od strane kupca. Prihod se očekuje, ali još 
uvijek nije naplaćen. 

 

Članica Gradskog vijeća Ljiljana Manolić naglasila je kako se o predloženim odluka o smanjenju 
koeficijenata trebalo raspravljati. 

 
 Članicu Gradskog vijeća Katicu Blažok zanimalo je da li je netko upoznao roditelje djece koja 
trenutno borave u Dječjem vrtiću o projektu „Romska djeca od vrtića do škole“. 
 Članica Gradskog vijeća Milica Fuček napomenula je kako bi o tome trebalo pitati ravnateljicu 
Dječjeg vrtića „Maslačak“. 

 

 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica izvijestila je 
prisutne o osnivanju Kluba vijećnika kandidacijske liste grupe birača nositelja Željka Lackovića, Kluba 
vijećnika HDZ-a i Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, te je zaključila 2. sjednicu Gradskog vijeća u 18,10 sati. 
  

 
 

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


