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ZAPISNIK
s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 5. studenoga 2013. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-02/18, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 31.
listopada 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.
Budući da na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. listopada 2013. godine nije bio
nazočan član Gradskog vijeća gospodin Goran Vincek, isti je prisegnuo i potpisao tekst prisege.
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. Vjekoslav Flamaceta
14. Goran Vincek.
Na sjednici nisu prisutni:
1. Ivan Hodić, (opravdao),
2. Nikola Kopričanec, (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednicu su nazočni:
1. Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica,
3. Jasna Kovačev, pročelnica,
4. Dejan Đud, pročelnik,
5. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Đurđevca,
6. Anđela Lenhard Antolin, novinarka,
7. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine”,
8. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“,
9. Dušan Tončić, novinar,
10. Andrea Brozović, novinarka Radio Koprivnice,
11. SRCE TV.
Na zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca član Gradskog vijeća Vlado Rep stavio
je primjedbu budući da pod posljednom točkom Pitanja članova Gradskog vijeća u zapisniku nije navedeno
da je gradonačelnik prihvatio prijedlog gospodina Repa da će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća pod
točkom dnevnog reda razmatrati o izmjeni Odluke o gradskim porezima, a sukladno zamolbi ugostitelja
grada Đurđevca. Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica istaknula je kako je u zapisniku
potrebno ispraviti i netočan navod, odnosno da je predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak”
Ljiljana Manolić, a ne Kristina Benko Markovica.
Na temelju podnesenih prigovora, zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca će se
dopuniti i izmijeniti za sljedeću sjednicu te će se tada o njemu i glasovati.

2

Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica izvijestila je članove Gradskog vijeća da je
nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se naziv 4. točke dnevnog reda izmjeni
i da glasi: „Donošenje Odluke o preuzimanju i kupnji te prijenosu i prodaji poslovnih udjela u trgovačkom
društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.”, te da je tekst predložene Odluke dostavljen
članovima Gradskog vijeća na stol prije početka sjednice Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep predložio je da se u dnevni red uvrsti točka „Donošenje Odluke o
izmjeni Odluke o gradskim porezima”.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako će predložena točka biti točka
dnevnog reda na sljedećoj sjednici budući da za ovu nije pripremljena, što je član Gradskog vijeća Vlado
Rep i prihvatio.
Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica predložila je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Đurđevca.
2. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
3. Donošenje Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Đurđevca koji je predmet kupoprodaje.
4. Donošenje Odluke o preuzimanju i kupnji te prijenosu i prodaji poslovnih udjela u trgovačkom
društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
5. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca.
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni usluge Dječjeg vrtića «Maslačak»
Đurđevac.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak”
Đurđevac.
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.
red.

Nakon rasprave o dnevnom redu, članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni
Točka 1.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Đurđevca

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako je na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća donesena
nova Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca i sukladno navedenom morala se za
svako radno mjesto donijeti i nova Odluka o koeficijentima za obračun plaće, odnosno uskladiti
klasifikacijske razrede s Zakonom.
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Vlado Rep koji je istaknuo kako se na istoj sjednici trebalo raspravljati i o
koeficijentima, a ne da se o tome raspravlja odvojeno. Izrazio je zadovoljstvo što se koeficijenti u upravnim
tijelima Grada Đurđevca ne moraju mijenjati.
Članovi Gradskog vijeća jendoglasno su donijeli
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
Pročelnica Jadranka Švaco istaknula je kako se predloženom Odlukom želi uskladiti sa novim
Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Budući da je predviđena prodaja poslovnog prostora
koji se nalazi u zakupu, Zakonom je moguće da se sadašnjem zakupcu omogući da neposredno taj prostor
otkupi po zakonskim pretpostavkama (najmanje 5 godina u zakupnom odnosu, da ispunjava svoje obaveze,
da se nekretnina tržišno procjeni od strane sudskog vještaka). Napomenula je kako se novim Zakonom
predviđa solemnizacija Ugovora kod javnog bilježnika, da zakupnik ne smije imati nepodmirenih obaveza
prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave.
Članicu Gradskog vijeća Milicu Fuček zanimalo je da li dosadašnji najmoprimac koji prostor koristi u
petogodišnjem najmu, u slučaju da Grad želi prodati nekretninu koju najmoprimac koristi, ima pravo kupiti
nekretninu po tržišnoj cijeni koju utvrđuje ovlašteni sudski vještak. Zanimalo ju je da li na temelju predložene
Odluke i Odluke o popisu nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca koje mogu biti predmet prodaje donesene
na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, svi najmoprimci mogu u roku od 90 dana podnijeti zahtjev za kupnju.
Pročelnica Jadranka Švaco istaknula je kako zakupnik ima pravo kupiti poslovni prostor koji koristi u
zakupu po tržišnoj cijeni koju utvrđuje ovlašteni sudski vještak. Napomenula je kako u roku od 90 dana
sadašnji zakupnik može podnijeti zahtjev za kupnju poslovnog prostora pod uvjetima određenim Odlukom, a
ukoliko isti ne podnese zahtjev onda o prodaji odlučuje Gradsko vijeće. Naglasila je kako je predmet
kupoprodaje pod navedenim uvjetima samo jedan poslovni prostor – na adresi Đ. Basaričeka 6, dok će se za
sve buduće zakupce donositi zasebna odluka.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je odluka usklađena s Zakonom, a
konkretno Grad Đurđevac ima samo jedan poslovni prostor koji je u zakupu već 60 godina.
Gradsko vijeće jednoglasno je nakon rasprave donijelo
ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
Točka 3.
Donošenje Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Đurđevca
koji je predmet kupoprodaje
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se radi o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada
Đurđevca koji se nalazi u 60-godišnjem zakupu. Napomenuo je kako zakupac sukladno Zakonu ima pravo u
roku od 3 mjeseca očitovati se o svojoj namjeri, odnosno da li želi ili ne želi kupiti taj poslovni prostor. Ukoliko
najmoprimac ne želi kupiti navedeni prostor, onda se isti putem javnog natječaja stavlja u prodaju, no
međutim, ukoliko ga želi kupiti onda se tržišna cijena umanjuje za iznos ulaganja, odnosno najviše do 1/3
vrijednosti navedenog prostora.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ODLUKU
o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Đurđevca
koji je predmet kupoprodaje.
Točka 4.
Donošenje Odluke o preuzimanju i kupnji te prijenosu i prodaji poslovnih udjela
u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako bi se dosadašnja vlasnička struktura u trgovačkom
društvu izmijenila na način da bi Grad Đurđevac kupio 13% temeljnog kapitala koji je trenutno u vlasništvu
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Komunalija d.o.o. Đurđevac, 14% temeljnog kapitala od Općine Kalinovac, 1% temeljnog kapitala od Općine
Kloštar Podravski, Općine Novo Virje, Općine Podravske Sesvete i Općine Ferdinandovac. Napomenuo je
kako bi svaka od navedenih općina u trgovačkom društvu zadržala po 1% temeljnog kapitala kako bi iste
mogle koristiti usluge Komunalnih usluga bez raspisivanja natječaja. Istaknuo je kako će se financijska
sanacija Komunalnih usluga vršiti preko odlagališta «Peski» koje je u vlasništvu Grada, te da Grad ima udio
u cijelosti u ovom trgovačkom društvu, s tim da se taj 1% temeljnog kapitala ostavlja samo kao otvoreni
prostor za suradnju s ostalim jedinicama lokalne samouprave. Napomenuo je kako se na temelju iskazanog
interesa Općine Molve istoj prenosi i prodaje 1% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu Komunalne usluge
Đurđevac. Naglasio je kako se još očekuje odluka Općine Novigrad Podravski, te kako bi se i njima izašlo u
susret prodajom 1% temeljnog kapitala.
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je napomenuo kako je Grad Đurđevac sukladno Zakonu o
trgovačkim društvima mogao ostvariti sva strateška prava u raspolaganju i upravljanju tim trgovačkim
društvom jer prema svojim udjelima i udjela Komunalija imao 75%+1 udjel. Naglasio je kako prodajom 1%
temeljnog kapitala Općini Molve i Novigrad Podravski otvara tržište za obavljanje djelatnosti Komunalnih
usluga i na tom području, te da će predloženu Odluku i podržati.
Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica napomenula je članovima Gradskog vijeća
kako je Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo razmatrao o navedenoj tematici, te istu i podržao.
Članica Gradskog vijeća Milica Fuček, u ime Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, podržala je
zadržavanje 1% temeljnog kapitala općina u Komunalnim uslugama kako bi se istima u navedenim općinama
direktno dodjeljivalo obavljanje poslova prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako su vođeni razgovori s načelnicima Općina po pitanju
vlasničke strukture i poslovnih aktivnosti koje su isti spremni koristiti.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o preuzimanju i kupnji te prijenosu i prodaji poslovnih udjela
u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
Točka 5.
Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Željko Lacković ukratko je obrazložio kako je kriterij za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja utvrđen kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz ispunjavanje svih uvjeta određenih
dokumentacijom za nadmetanje prema kriterijima da najniža ponuđena cijena usluga u domaćinstvima,
ustanovama i poduzećima ostvaruje 70 bodova, a najviša ponuđena naknada za koncesiju 30 bodova – za
svaki od navedenih kriterija najpovoljniji ponuditelj dobiva 100% bodova. Kako je pregledom ponuda
utvrđeno da ponuđene cijene sukladno cjeniku usluga i predviđenim kriterijima ekonomski najpovoljnije
ponude u konačnici ne odražavaju zaista najpovoljniju ponudu u smislu propisanih kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude, predlaže se poništenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Đurđevca. Slijedom navedenog predlaže se radi uklanjanja devijacija nastalih
analizom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na ponuđenu cijenu dimnjačarskih usluga, da se
izvrši strukturno vrednovanje cijena pojedinih dimnjačarskih usluga sukladno njihovoj zastupljenosti prilikom
stvarnog obavljanja djelatnosti i to na način da se od maksimalnih 70 bodova koje je moguće ostvariti po
kriteriju najniže cijene usluge razradi u tri podgrupe, gdje će najniža cijena čišćenja dimnjaka na kruta goriva
nositi 30 bodova, najniža cijena čišćenja dimnjaka na plinska goriva 30 bodova, a sve ostale usluge 10
bodova, pri tome imajući u vidu reduciranje cjenika usluga koje će ulaziti u razradu koja nosi maksimalno 10
bodova.
Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica napomenula je članovima Gradskog vijeća
kako je Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo razmatrao o navedenoj tematici, te istu i podržao.
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se
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javio član Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je istaknuo kako je Gradsko vijeće donijelo Odluku o
obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca u kojoj su definirani određeni parametri na
osnovu kojih je raspisan natječaj za dodjelu koncesije. Istaknuo je kako je donijetom Odlukom određeno
samo jednom godišnje čišćenje dimnjaka za peći na kruta goriva pa je i logično da to čišćenje bude
dugotrajnije i skuplje. Napomenuo je kako je trebalo donijeti još jednu odluku kojom bi se odredila nova
mjerila i kriteriji po kojim će se uvjetima raspisati novi natječaj za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako broj čišćenja dimnjaka nije
presudno utjecao na cijenu, a Povjerenstvo može samostalno razraditi ponudu kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude, stavljanjem u omjer vrijednosti koje se iskazuju uz pojedine usluge prema obimu tih
usluga kako se one pružaju na terenu.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Đurđevca.
Točka 6.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je sukladno donesenoj Odluci o
popisu nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca koje ne mogu, odnosno mogu biti predmet prodaje koju je
Gradsko vijeće donijelo na prethodnoj sjednici napravljena procjena nekretnina od strane sudskog vještaka
(zemljišta na Radničkoj cesti i stanovi u vlasništvu Grada Đurđevca). Napomenuo je kako su stanovi
navedeni pod točkom 4. i 5. predložene Odluke u izvanknjižnom vlasništvu Grada Đurđevca.
Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Milica Fuček koja je istaknula kako je Klub vijećnika SDP-HNS-HSU načelno
za prodaju navedenih nekretnina osim što je sporna procjenjena vrijednost stanova pod točkom 4.. Zbog
predložene niske cijene za stanove u ime Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU podnijela je amandman u kojem je
predložila da:
- Stanovi u zgradi u Đurđevcu u Ulici Ljudevita Gaja 1
a) jednosobni stan u potkrovlju, ulaz desno, korisne površine 38,43 m2, u kojem živi zaštićeni
najmoprimac, umjesto predložene početne cijene od 100.582,07 kn, bez priznatih ulaganja, cijena iznosi
145.265,40 kn.
b) dvosobni stan u prizemlju, ulaz desno, površine 69,98 m2, umjesto predložene početne cijene od
200.609,28 kn, s priznatim ulaganjima u iznosu 30.100,00 kn, cijena iznosi 264.524,40 kn.
- Stanovi u zgradi u Đurđevcu Tina Ujevića 17,19 i 23
a) jednosobni stan na kbr. 17/II, ulaz lijevo , površine 31,07 m2, umjesto predložene početne cijene od
107.233,76 kn, cijena iznosi 140.933,52 kn.
b) jednosobni stan na kbr. 19/III, ulaz desno, površine 33,89 m2, umjesto predložene početne cijene od
132.516,69 kn, cijena iznosi 153.725,00 kn.
c) jednosobni stan na kbr. 23/I, ulaz lijevo, površine 38,38 m2, umjesto predložene početne cijene od
165.579,00 kn, cijena iznosi 174.091,00 kn.
d) jednosobni stan na kbr. 23/II, ulaz desno, površine 38,38 m2, umjesto predložene početne cijene od
157.300,05 kn, cijena iznosi 174.091,00 kn.
Naglasila je da bi tada razlika iznosila 188.000,00 kuna.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je sudski vještak koristio podatke
Porezne uprave. Naglasio je kako je potrebno misliti na ljude koji koriste navedene stanove, a manje na ovu

6

razliku od 188.000,00 kuna. Napomenuo je kako je predložena Odluka rezultat dogovora između političkih
stranaka da se krene sa prodajom one imovine koja nema perspektivu za Grad i koja istom ne treba, te je
uvjetovana i predložena na koji način će se rješavati financijska konsolidacija Proračuna. Naglasio je kako
ne bi prodavao predložene stanove, već bi ih i nadalje koristio na način kako i dosad. Na predloženi
amandman članice Gradskog vijeća Milice Fuček istaknuo je kako ostaje pri svom prijedlogu, vjerujući u
procjenu sudskog vještaka.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, kako će podržati Odluku
predloženu od strane gradonačelnika, te ga je zanimalo koliko je Grad koštala usluga procjene sudskog
vještaka za navedene nekretnine.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako je usluga procjene sudskog
vještaka za navedene nekretnine koštala Grad 7.500,00 kuna.
Članica Gradskog vijeća Ljiljana Manolić istaknula je, u ime Kluba vijećnika kandidacijske liste
grupe birača, da će podržati Odluku predloženu od strane gradonačelnika.
Članica Gradskog vijeća Milica Fuček istaknula je kako joj nije bila namjera osporiti procjenu
sudskog vještaka, ali da će tržište pokazati realnu cijenu nekretnina.
Članovi Gradskog vijeća prvo su glasovali o amandmanu Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, te s 3
glasa „za” i 11 glasova „protiv” nisu prihvatili predloženi amandman.
Nakon toga, Gradsko vijeće većinom glasova s 11 glasova „za” i 3 glasa „protiv” donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni usluge Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac
Predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica napomenula je članovima Gradskog vijeća
kako je Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj razmatrao navedenu Odluku, te istu i podržao, budući da
su roditelji djece predškolskog uzrasta zamolili da se ukine cijena u iznosu 100,00 kuna za polaženje
«Male škole».
Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je kako se na zamolbu roditelja, a sukladno odredbama
Zakona koje stupaju na snagu od 31. kolovoza 2014. godine da program predškole bude obavezan za
svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, predlaže donošenje ovakve Odluke, bez obzira
što nije definirano da li će to sufinanciranje predškole pasti na teret jedinice lokalne samouprave ili
Ministarstva ili Županije.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni usluge Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac.
Točka 8.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Dječjeg vrtića „Maslačak” Đurđevac
Pročelnica Jadranka Švaco ukratko je obrazložila kako je dosadašnji Statut Dječjeg vrtića
„Maslačak” iz 1998. godine, ta da ga je bilo potrebno uskladiti s zakonskim odredbama Zakona o
izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi. Napomenula je kako se nakon slanja materijala ustanovilo da je potrebno neke odredbe
Statuta dopuniti ili izmijeniti (primjerice, zabrana promidžbe i prodaje robe i usluga koje ne služe ciljevima
odgoja i obrazovanja). Naglasila je kako će nakon dobivanja prethodne suglasnosti od strane Gradskog
vijeća Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” donijeti Statut.
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Nakon što je predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica otvorila raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Milek Markač kojeg je zanimalo koje odredbe su se u predloženom Statutu
promjenile u odnosu na dosadašnji, te da li je Odbor za statut i poslovnik raspravljao o predloženom
Statutu.
Pročelnica Jadranka Švaco istaknula je kako Odbor za statut i poslovnik sukladno svojim
nadležnostima razmatra samo Statut i Poslovnik grada Đurđevca, a ne i njegovih ustanova. Naglasila je
kako se izmjene prvenstveno odnose na usklađivanje sa izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju i Zakonom o o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Primjerice, uvođenje
terminologije Nacionalni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje i Kurikuluma Dječjeg vrtića,
mijenjaju se odredbe vezane uz djelatnost Dječjeg vrtića – programi, unutarnje ustrojstvo, upravljanje
Dječjim vrtićom (Upravno vijeće sastoji se od 5 članova od kojih 3 člana imenuje gradonačelnik u ime
Osnivača, 1 člana Odgojiteljsko vijeće i 1 člana biraju roditelji između sebe), imenovanje ravnatelja
(gradonačelnik po prethodno provedenom javnom natječaju i na prijedlog Upravnog vijeća imenuje
ravnatelja), zabrana promidžbe.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je koje odredbe dosadašnjeg Statuta su se uskladile
sa novim zakonskim odredbama, budući da uz predloženi Statut članovi Gradskog vijeća nisu dobili i
dosadašanji Statut Dječjeg vrtića „Maslačak”.
Članica Gradskog vijeća Ljiljana Manolić naglasila je kako je potrebno uskladiti dosadašnji Statut
Dječjeg vrtića „Maslačak” budući da je donesen 1998. godine, pogotovo jer su se u međuvremenu
promijenile i zakonske odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li su imenovanja u Dječjem vrtiću izvršena po
dosadašnjem ili po predloženom novom Statutu Dječjeg vrtića „Maslačak”?
Pročelnica Jadranka Švaco naglasila je kako su imenovanja u Dječjem vrtiću vršena po Zakonu
jer Statut Dječjeg vrtića nije bio usklađen sa Zakonom, a u takvoj situaciji se onda primjenjuju odredbe
višeg akta.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak” Đurđevac.
Točka 9.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Članicu Gradskog vijeća Milicu Fuček zanimalo je što je sa radovima na krovištu Dječjeg vrtića
«Maslača» Đurđevac, budući da je rok za povlačenje sredstava 30. studeni (800.000,00 kuna) jer se mora
zaključivati proračun i ukoliko se sredstva ne iskoriste pitanje je da li će naredne godine uči u proračun.
Istaknula je kako radovi još uvijek nisu započeli, a ulazi se u zimski period.
Pročelnica Jasna Kovačev istaknula je kako je rok za povlačenje sredstava 3. mjesec iduće godine s
obzirom da situacija koja se ispostavi u ovoj godini mora biti ispostavljena najkasnije do 15.11. i za ovu
godinu se povlače sredstva za tu ispostavljenu situaciju, a rok dovršetka je 3. mjesec iduće godine.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo je kako će investicija biti gotova do 15.12.,
te kako se projekt odvija u potpunom redu – rađen je postupak javne nabave, traženo je posebno vršenje
nadzora, donesen je protokol po kojem predstavnik (diplomirani inženjer građevine) svaki dan dva puta mora
biti na gradilištu i jednom dnevno sa nadzornim organom, imenovan je koordinator gradilišta, a sve s ciljem
da se ne prekorače rokove i da sve bude kako je propisano.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je što je sa vlasništvom Grada nad restoranom
«Kokot»?
Pročelnica Jadranka Švaco istaknula je kako je suvlasnički dio nad restoranom prodan prije više od
10 godina.
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Budući da više nije bilo pitanja, predsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica zaključila je
4. sjednicu Gradskog vijeća u 17,20 sati.

Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić

Predsjednica
Gradskog vijeća
Kristina Benko Markovica, prof.

