ZAPISNIK
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 14. svibnja 2018. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/11, URBROJ: 2137/03-01-01/0318-1 od 8. svibnja 2018. godine.
Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s
početkom u 17,00 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća
Grada Đurđevca Željko Lacković koji je izvijestio sve prisutne da je Kristina Benko
Markovica dana 28. ožujka 2018. godine dostavila pismenu ostavku na dužnost
zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca. Kristina Benko Markovica podnijela je i pismeni
zahtjev za nastavljanjem obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca na
temelju prestanka mirovanja mandata, te je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
zamolio predsjednicu Mandatne komisije Maju Hrvatić Padovan da podnese izvješće
Mandatne komisije.
Predsjednica Mandatne komisije Maja Hrvatić Padovan podnijela je izvješće u kojem
Mandatna komisija izvješćuje Gradsko vijeće da je Kristina Benko Markovica dana 28. ožujka
2018. godine Gradu Đurđevcu dostavila pismenu ostavku na dužnost zamjenice
gradonačelnika Grada Đurđevca. Razlog podnošenja ostavke je prihvaćanje nespojive dužnosti,
odnosno povratak na rad u Osnovnu školu Grgura Karlovčana Đurđevac kojoj je Grad
Đurđevac osnivač. Budući da člankom 89. stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine”, broj 144/12. i 121/16.) zamjenik gradonačelnika za vrijeme obnašanja dužnosti ne
može biti djelatnik ustanove u kojoj je jedinica lokalne samouprave osnivač, Kristina Benko
Markovica je sukladno članku 90. stavku 2 Zakona o lokalnim izborima podnijela ostavku na
dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca. Podnošenjem ostavke, prestali su razlozi
zbog kojih je mandat Kristine Benko Markovica kao članice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
stavljen u mirovanje.
Sukladno članku 79. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima Kristina Benko Markovica je
dana 4. travnja 2018. godine podnijela pismeni zahtjev za nastavljanjem obnašanja dužnosti
člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca na temelju prestanka mirovanja mandata.
Budući da je Kristina Benko Markovica (ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE)
podnijela pismeni zahtjev za nastavljanjem obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada
Đurđevca na temelju prestanka mirovanja mandata, Mandatna komisija izvješćuje Gradsko
vijeće da dužnost člana Gradskog vijeća počinje obnašati Kristina Benko Markovica. Mandatna
komisija izvješćuje članove Gradskog vijeća da je podnošenjem pismenog zahtjeva za
nastavljanjem obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca na temelju
prestanka mirovanja mandata prestao mandat članu Gradskog vijeća Saši Franjiću, ing. agr. i
da je umjesto njega dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca započela obnašati Kristina
Benko Markovica, prof..
Kristina Benko Markovica je prisegnula i potpisala tekst prisege koju je pročitao
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, te je konstatirao nazočnost većine članova
Gradskog vijeća.
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:
1. Željko Lacković,
2. Kristina Benko Markovica,
3. Marijan Ružman,
4. Ivan Juričić,
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5. Ivan Radoš,
6. Katica Blažok,
7. Zoran Jančijev,
8. Maja Hrvatić Padovan,
9. Danijela Jelušić,
10. Gabriela Kralj Bartovčak – izašla tijekom glasovanja o točki 11. dnevnog reda,
11. Damir Lacković,
12. Marko Fucak,
13. Rajko Gašparić.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Dajana Milodanović, (opravdala),
2. Marko Kolarević, (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte,
4. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
5. Martina Makar, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
6. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
7. Marija Čupen Tomica, v.d.ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
8. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac,
9. Matija Markešić, v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
10. Tomislav Kolarić, direktor trgovačkih društava Komunalije d.o.o. Đurđevac i
Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac,
11. Zdravko Lenardić, direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Đurđevac,
12. Danijela Petrović, direktorica trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac,
13. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
14. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika Grada Đurđevca,
15. Danijela Bukvić, novinarska Podravskog radija,
16. Andreja Brozović, novinarka RKC-a,
17. Karlo Sigetić, Glas Podravine i Prigorja,
18. Nina Šešić Mežnarić, SRCE TV,
19. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV,
20. Sanjin Bojić, ePodravina.hr,
21. Željko Picig, novinar Prigorski.hr.
Na zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 13 glasova „za“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2017.
godinu.
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2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za
2017. godinu.
3. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2017. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za 2017. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2017. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2017. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o.
Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
9. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice
sportskih udruga Grada Đurđevca za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
14. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca
za 2017. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Proračun Grada Đurđevca u 2017.
godini ostvaren u iznosu 44.962.113,32 kuna, odnosno nešto manje od planiranog. Razlog
manjem ostvarenju leži u činjenici da su neki projekti iz 2017. godine preneseni u 2018.
godinu, odnosno realizirat će se u 2018. godini (energetska obnova Osnovne škole Grgura
Karlovčana, umanjenje prihoda od rente zbog manje eksploatacije, umanjenje poreza na
dohodak). Bilježi se konstantan rast Proračuna iz godine u godinu i u planiranom i u
realizaciji. Naglasio je kako je Grad Đurđevac 2017. godinu završio u suficitu od 3.100.000,00
kuna. Posebice je napomenuo kako sve gradske ustanove i tvrtke posluju pozitivno. Financije
se vode odgovorno, provodi se objedinjena javna nabava, što rezultira uštedom.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je zamolio gradonačelnika da detaljnije
obrazloži razloge zbog kojih je došlo do manjeg ostvarenja proračuna u odnosu na planirano
(pomoći, kapitalne pomoći, itd.).
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je u materijalima detaljno
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obrazloženo zašto je došlo do manjeg ostvarenja. Istaknuo je kako se radi o prijenosu nekih
projekata iz godine u godinu, odnosno planiralo se da će se realizirati u 2017. godini, ali zbog
priljeva sredstava od strane drugih realizacija će biti u 2018. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je članove Gradskog vijeća da
ubuduće prilikom postavljanja pitanja konkretno navedu što ih zanima kako bi se mogao
dati konkretan odgovor na postavljeno pitanje. Napomenuo je kako projekti nisu realizirani
zbog dinamike rada, odnosno provjere u resornim ministarstvima, koja određuju dinamiku
rada cijele realizacije projekta.
Danijela Petrović, službenica u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne
projekte Grada Đurđevca, ukratko je pobrojala neke od projekata/aktivnosti iz Proračuna
zbog kod kojih je došlo do umanjenja jer se prenose u 2018. godinu:
- energetska obnova zgrade Gradske uprave (planirano 1.300.000,00 kuna),
- projekt Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac (planirano 7.000.000,00
kuna, a izvršeno 500.000,00 kuna),
- Klaster pčelara (planirano 1.484.000,00 kuna, a izvršeno 352.000,00 kuna).
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.
Točka 2.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se upravo i donosi predmetna Odluka
budući da se prenose projekti u narednu godinu. Napomenuo je kako se predmetnom
Odlukom raspodjeljuje višak iz prethodne 2017. godine od prihoda od financijske imovine za
projekte koji će biti realizirani u ovoj 2018. godini u iznosu od 5.043.741,38 kuna, i to:
- ulaganja u Osnovnu školu Grgura Karlovčana Đurđevac i Područnu školu za djecu s
teškoćama u iznosu 2.000.000,00 kuna,
- izgradnja ceste, parkirališta i pomoćnog terena na ŠRC-u u iznosu 800.000,00 kuna,
- rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Maslačak” Đurđevac u iznosu 31.528,95 kuna,
- rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica, nogostupa i cesta u iznosu 1.612.212,43 kuna,
- izgradnja pristupne ceste Tina Ujevića-Đure Basaričeka u iznosu 600.000,00 kuna.
Višak prihoda poslovanja ostvaren je, za tekuće pomoći koje su dobivene u 2017. godini, a
realizirat će se u 2018. godini, u iznosu od 1.006.537,85 kuna koji se odnosi na:
- višak prihoda za javne radove u iznosu 482.170,42 kuna,
- elementarne nepogode u iznosu 301.630,00 kuna,
- uređenje romskog naselja Stiska u iznosu 25.156,68 kuna,
- Interpretacijski centar Picokijade u iznosu 197.000,00 kuna.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.
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Točka 3.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac
za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
V.d. ravnateljica Gradske knjižnice Martina Makar ukratko je članovima Gradskog
vijeća iznijela kratak osvrt na rad Gradske knjižnice u protekloj 2017. godini. Istaknula je
kako je Gradska knjižnica Đurđevac i kroz 2017. godinu ostala afirmirano središte
informacijskog, kulturno i kreativnog života grada Đurđevca i okolice. Bilježi se porast broja
članova Gradske knjižnice – u 2017. godini učlanjeno je novih 330 članova, te brojka od
50.000 posuđenih knjiga (dosada bilo 30.000 posuđenih knjiga). Gradska knjižnica je
ostvarila sredstva za svoje projekte od resornog ministarstva u iznosu 92.000,00 kuna.
Osvrnula se na projekte Gradske knjižnice koji postižu značajne rezultate, i to: Bibliokofer,
Ruka prijateljstva, Mala ruka prijateljstva, Klub ljubitelja knjige i čitanja, Putopisi srijedom,
Dječje jezične igre, Ljetna čitateljska putovnica. Napomenula je kako se Gradska knjižnica
kao partner u 2017. godini prijavila na EU projekte pod nazivom Umjetnost i kultura za
mlade (prošao administrativnu provjeru) i Umjetnost i kultura 54+ (očekuju se rezultati o
ishodu projekta). Prate se trendovi u nakladništvu i izdavaštvu. Gradska knjižnica raspolaže
40 micro bitovima. Gradska knjižnica sudjeluje u Mreži knjižnica Koprivničko-križevačke
županije, te je na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj prema broju učlanjenih korisnika po
broju stanovnika. Gradska knjižnica ima 4.000 učlanjenih korisnika i 4 zaposlene osobe.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica koja je pohvalila dosadašnji rad
Gradske knjižnice.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić naglasio je kako je ubuduće potrebno u
Proračunu svih ustanova planirati više sredstava za stručno usavršavanje i edukacije
zaposlenika.
V.d. ravnateljica Gradske knjižnice Martina Makar napomenula je kako je većina
edukacija s područja bibliotekarstva besplatna u organizaciji s Nacionalnom i sveučilišnom
knjižnicom.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2017. godinu.
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za
2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel istaknula je kako Muzej
Grada Đurđevca ima bogat sadržajan program. U 2017. godini otvoren je Interpretacijski
centar Picokijade koji predstavlja moderni kulturno – turistički sadržaj u gradu Đurđevcu.
Posebno je za napomenuti kako je Interpretacijski centar već u prvih šest mjeseci polučio
izvrsne rezultate – u listopadu 2017. godine od strane Hrvatske turističke zajednice stigla je
nominacija, a kasnije i priznanje za kulturnu atrakciju, te je Grad Đurđevac još i po tome
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postao prepoznatljiv na kulturnoj i turističkoj karti Hrvatske. Tijekom 2017. godine započet
je i jedan veliki projekt – izložba Picassa. Izložba već i sada polučuje velike rezultate.
Osvrnula se na usporedbu prošlogodišnje i ovogodišnje posjećenosti Muzeja – 2017. godine
11.500 posjetitelja je posjetilo Muzej, dok je s krajem mjeseca travnja 2018. godine već
zabilježeno 4.000 posjetitelja. Prodajom ulaznica i suvenira ostvarena su sredstva u iznosu
preko 100.000,00 kuna, čime Muzej prednjači u ostvarivanju sredstava u odnosu na ostale
muzeje, i to sa samo dvije zaposlene muzejske djelatnice. Zahvalila se svima na podršci.
Konstantna prisutnost u medijima i na društvenim mrežama uvelike je utjecala na
posjećenost (300 posjetitelja u dopodnevnim satima u jednom danu). Sredstva u iznosu
7.000,00 – 10.000,00 kuna uprihodoju se na tjednoj razini, u 2018. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su aktivnosti Muzeja
već dosada zauzele medijski prostor. Ambiciozno pristupanje doprinijelo je postizanjem
sjajnih rezultata, pokazatelj je da i u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske kultura može
biti održiva, te je pokretač ostalih aktivnosti prema turizmu i razvitku turizma.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je rad Muzeja Grada Đurđevca. Zanimalo
ga je što se od sredstava knjiži na konto OSTALE USLUGE.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel istaknula je kako se na
konto OSTALE USLUGE knjiže grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja,
zatim usluge čuvanja imovine i osoba, te sve ostale nespomenute usluge.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za 2017. godinu.
Točka 5.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za
2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
V. d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Marija Čupen Tomica istaknula
je kako je u 2017. godini Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac prošao detaljnu rekonstrukciju –
uloženo je preko 3.000.000,00 kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije sufinanciralo 750.000,00 kuna. Rekonstrukcija je obuhvaćala novu
kotlovnicu, podno grijanje, kompletnu obnovu kupaonice i sanitarnih čvorova. Tijekom
izvođenja radova krenulo se i u izvođenje dodatnih radova (izmjena instalacija, vanjske i
unutarnje stolarije) čime su ostvareni još bolji uvjeti za boravak djece u Vrtiću. Vrtić je
uključen u eko projekt kojim se želi potaknuti ekološka svijest kod djece, a tijekom 2017.
godine Vrtić je stekao međunarodni naziv EKO-VRTIĆ i nositelj je zelene zastave. Po prvi
puta Vrtić je sudjelovao na regionalnoj smotri projekata iz područja nacionalnog programa
Odbora za obrazovanje, ljudska prava i demografsko građanstvo gdje se predstavio s
projektom „5 načina da pomognemo očuvati svijet u kojem živimo“, te je izabran za državnu
smotru projekata Vlade RH. Vrtić je izabran i kao jedan od sudionika projekta Ministarstva
znanosti i obrazovanja „Ruksak pun kulture“ gdje će djeca učiti o kulturnoj baštini svoga
kraja kao i ostalih krajeva RH. Istaknula je kako je Grad Đurđevac, kao osnivač Vrtića, Vrtić
prijavio na projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, s
projektom „Maslačak za sve“ kojim će se osigurati dvosmjenski rad Vrtića i poboljšanje
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materijalnih uvjeta u Vrtiću. Trenutno su u tijeku upisi u Vrtić za pedagošku godinu
2018./2019., te se očekuje, prema dosadašnjih prijavama, da će se premašiti brojka od 250
polaznika Vrtića iz prethodne godine.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ
se javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji se osvrnuo na sredstva utrošena na
unutarnje radove.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je kriterij po kojem se
biraju izvođači rezultat javne nabave. Pohvalio je rad Dječjeg vrtića u 2017. godini, posebice
u razdoblju kada su morali obavljati svoju djelatnost i prilikom izvođenja radova na
objektu.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je iznos od 4.000.000,00 kuna uložen u
Vrtić u razdoblju od 3 godine, gdje ulazi i uređenje/nadogradnja kata. Zadnji ciklus ulaganja
u Vrtić obuhvaćao je potpunu izmjenu podova, ugradnju podnog grijanja, unutarnje i
vanjske stolarije na objektu Vrtića, izmjenu kotlovnice, te zbog opsega radova cijena ne bi
trebala dolaziti u pitanje.
Članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica istaknula je kako se radi o velikoj
površini objekta Vrtića, te predložila da se, ukoliko postoji interes od strane članova
Gradskog vijeća, obiđu prostori gradskih ustanova kako bi ih članovi Gradskog vijeća, koji
nisu imali prilike, vidjeli i uvjerili se u stvarno stanje. Naglasila je kako se racionalno
raspolaže sredstvima iz Proračuna, te da ne postoji bojazan za nepotrebno rasipanje istih.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je koliko iznosi neto površina
Vrtića, te popis izvođača koji su obavljali radove na objektu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako se radi o velikoj
površini budući da je uređenjem Vrtića obuhvaćena i nadogradnja kata. Što se tiče popisa
izvođača radova na objektu Vrtića, istaknuo je kako su svi izvođači odabrani postupkom
javne nabave.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2017. godinu.
Točka 6.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović ukratko
je iznio kratki osvrt na rad Osnovne škole u prethodnoj godini, u tri segmenta: aktivnosti u
Osnovnoj školi, projekti i edukativni projekti.
1. Aktivnosti u Osnovnoj školi:
a) organiziranje državnog natjecanja iz povijesti – manifestacija na razini
Agencije za odgoj i obrazovanje, koja objedinjuje najbolje i najuspješnije
učenike/ice iz Republike Hrvatske. Osnovna škola Grgura Karlovčana
odabrana je za domaćinstvo, te je sve odrađeno na najbolji mogući način i
ostavljen je dobar dojam na sve sudionike.
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b) dobivanje naziva ŠKOLA FILANTROP - Osnovna škola Grgura Karlovčana je
jedna od deset škola koja je prepoznata kao škola s velikim brojem učenikavolontera,
c) organiziranje državnog skupa kineziologa – 250 učitelja/profesora tjelesne i
zdravstvene kulture posjetilo je grad Đurđevac u trodnevnom okupljanju.
2. projekti:
a) energetska obnova Osnovne škole vrijednosti 7.200.000,00 kuna. Radovi su u
tijeku.,
b) nadogradnja Osnovne škole vrijednosti 2.100.000,00 kuna. Obuhvaća
izgradnju učionica čime će se osigurati jednosmjenski rad.,
c) projekt Izgradnja senzorne sobe prijavljen u suradnji s Gradom Đurđevcom i
Područnom školom za djecu s teškoćama na natječaj Zagrebačke banke –
odobrena su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna. Nakon završetka
građevinskih radova započet će radovi na senzornoj sobi, te se očekuje da ista
bude spremna za rad do početka nove školske godine.,
d) opremanje informatičke učionice – dobivena su sredstva od resornog
ministarstva, uložena su vlastita sredstva i sredstva dobivena donacijama.
Uložena su sredstva u iznosu 88.000,00 kuna, te je informatička učionica
opremljena svom potrebnom opremom prema projektu resornog
ministarstva.,
e) Osnovna škola Grgura Karlovčana uključena je u projekt Sheme svježe
prehrane – učenici svakodnevno dobivaju svježe namirnice (voće, povrće,
mliječni proizvodi) uz standardni meni.,
f) sudjelovanje u projektu Fondova EU Osiguranje školske prehrane djeci u riziku
od siromaštva – 220 učenika koristi sredstva EU fondova.,
g) uveden je projekt Zdravi doručak – radi se o mjesečnim aktivnostima vezanim
uz tradicijsku kuhinju. Svim učenicima Osnovne škole, neovisno da li se hrane
u kuhinji ili ne, se prezentira zdravi doručak, te namirnice s gospodarstava s
našeg područja.
3. edukativni projekti
a) Ruksak pun kulture u suradnji s Ministarstvom kulture RH gdje su učenici,
prema programu Ministarstva, pogledali kazališne predstave,
b) razvijanje ekološke svijesti kod učenika,
c) osnovana je Učenička zadruga MRAVLJI LAV koja sudjeluje na raznim
manifestacijama u gradu Đurđevcu,
d) postavljanje šahovskog otoka u Osnovnoj školi posebice zbog velikog
interesa, pa učenici za vrijeme odmora mogu zaigrati partiju šaha,
e) za Dan škole, organiziran je likovni natječaj za učenike s teškoćama –
odazvalo se 35 učenika s područja Koprivničko-križevačke županije i
Bjelovarsko-bilogorske županije.
Naglasio je kako se zaposlenici konstantno stručno usavršavaju.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je aktivnosti Osnovne škole
Grgura Karlovčana. Zamolio je ravnatelja Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
Danijela Domišljanovića da napravi usporedbu u poslovanju Osnovne škole kada je
osnivačka prava imala Koprivničko-križevačka županija i sada kada ih ima Grad Đurđevac.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Ivan Juričić koji je pohvalio dosadašnji rad ravnatelja Osnovne
škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijela Domišljanovića, posebice jer se radi o stručnoj
osobi koja je upoznata sa svim prednostima i nedostacima u svom djelokrugu rada.
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Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović
istaknuo je kako se vide razlike u poslovanju otkad je Grad Đurđevac preuzeo osnivačka
prava. Sredstva koja se sada doznačavaju Osnovnoj školi su veća i primjerenija veličini
Osnovne škole. Napomenuo je kako je Županija, u razdoblju kad je imala osnivačka prava,
napravila samo sportsku dvoranu, dok je Grad Đurđevac, otkad je preuzeo osnivačka prava,
opremio sportsku dvoranu potrebnom opremom, osigurane su edukacije učitelja u punom
opsegu prema planu edukacije, ulagalo se u učionice i opremanje Osnovne škole (26
pametnih ploča). Zahvalio se na podršci i dosadašnjem ulaganju u osiguranje boljih uvjeta
rada kako za zaposlenike Škole tako i za njezine polaznike.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
za 2017. godinu.
Točka 7.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
V.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić napomenuo je
kako su osnivači Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac uz Grad Đurđevac i sedam okolnih
općina, te ima obvezu djelovanja na području svih osnivača. Tijekom 2017. godine Javna
vatrogasna postrojba Đurđevac imala je 55 zaposlenih (52 profesionalna vatrogasca, 2
administrativna radnika i spremačica). U 2017. godini zabilježeno je 197 intervencija.
Odrađena je redovna dislokacija u bazi Divulje kod Splita sa dva vatrogasca i vozilom u
neprekidnom trajanju od 3 mjeseca, te četiri iznenadne dislokacije na 12 dana na području s
najvećim požarima koji su se mogli pratiti u svim medijima. Napomenuo je kako nakon svih
tih intervencija nije bilo ozlijeđenih vatrogasaca, a materijalna šteta na vozilima refundirana
je u potpunosti iz sredstava Državne uprave za zaštitu i spašavanje i/ili preko osiguranja. Uz
redovan vatrogasni rad, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac u 2017. godini je imala
godišnji ugovor za usluge protupožarne zaštite na terminalu Žitnjak u Zagrebu i na
terminalu u Virju sa tvrtkom JANAF d.d., te s tvrtkom INA d.d na poljima Stari Gradec i
Kalinovac. Vršeni su servisi i prodaja vatrogasnih aparata, te ostale usluge, a ostvareni su
prihodi u iznosu većem od 5.517.128,42 kuna. Ostvareni su prihodi u iznosu cca
3.500.000,00 kuna, kapitalne i tekuće pomoći u iznosu 200.000,00 kuna. Ukupni prihodi u
2017. godini iznosili su 9.209.115,01 kuna. Rashodi za zaposlene iznose 6.700.000,00 kuna,
materijalni rashodi 1.760.000,00 kuna, rashodi za nabave nefinancijske imovine 140.000,00
kuna. Konstantno se radi na uređenju i održavanju zgrade Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac, i to samostalno. Realiziran je projekt zajedničkog korištenja zgrade Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac s djelatnicima Policijske postaje Đurđevac. Naglasio je kako
Javna vatrogasna postrojba Đurđevac ima odličnu komunikaciju s Gradom Đurđevcom koji
preko Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe prati i podržava prijedloge, te donosi
odluke koje pridonose boljem i modernijem funkcioniranju postrojbe.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je iz dostavljenih
materijala vidljivo kako je najveći broj intervencija prema danu u tjednu zabilježen
četvrtkom, a najmanji broj intervencija subotom. Naglasio je kako je u 2017. godini u odnosu
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na planirano ostvarena daleko veća realizacija (skoro 10.000.000,00 kuna).
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić je pohvalio rad Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac. Predložio je da se u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
isprave indeksi izvršenja kako bi u pismohrani Grad Đurđevac imao točne podatke.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković pohvalio je iznos financijskih sredstava koji se
izdvaja za plaće vatrogasaca, budući da se radi o zanimanju opasnom po život.
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je na koji način će biti podijeljeni
troškovi održavanja zgrade Javne vatrogasne postrojbe s Policijskom postajom Đurđevac.
V.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je
kako su članovi Gradskog vijeća u materijalima za prethodnu 9. sjednicu Gradskog vijeća
dobili na uvid Sporazum o zajedničkom korištenju zgrade u kojem je bio detaljno obrazložen
način podjele troškova.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2017. godinu.
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac
za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je kako su
Komunalije d.o.o. Đurđevac javni isporučitelj vodnih usluga na području 10 jedinica lokalne
samouprave. U 2017. godini Društvo je ostvarilo prihode od 17.726.857,23 kuna, te rashode
od 16.486.884,95 kuna, što čini dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.239.972,28 kuna.
Dobit nakon oporezivanja u 2017. godini iznosu 1.062.265,68 kuna. U odnosu na isto
razdoblje 2016. godine prihodi su se povećali za 1.558.321,15 kuna (+9,64%), a rashodi su
se povećali za 1.407.812,57 kuna (+9,34%). Sva raspoloživa sredstva Društva ulažu se u
imovinu. Puno se radi na naplati potraživanja od kupaca – trenutno je oko 90%. Društvo je
vrlo likvidno i solventno. U 2017. godini ukupno je nabavljeno 802.988 m 3 vode, dok je u
2016. godini bilo nabavljeno 772.771 m3 vode. Prodano je tijekom 2017. godine 601.224 m3
vode. Za protupožarne potrebe, potrebe ispiranja, dezinfekcije i gubitke istjecanja vode
utrošeno je 25%. Realni gubici koje ima Društvo iznosi 18%, kao što je i prosjek EU, a svi
gubici iznad toga služe za održavanje sustava. Isporučena pitka voda tijekom godine je bila
sanitarno ispravna što potvrđuju sve pozitivne analize Zavoda za javno zdravstvo. U opskrbi
nije bilo većih potreškoća. Kvarovi u 2017. godini prepolovljeni su u odnosu na prethodnu
godinu. Ukratko se osvrnuo o investicijskim aktivnostima. i to:
1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u aglomeraciji Đurđevac – radi se o projektu
vrijednosti 22.063.574,07 kuna koji je financiran sredstvima Kohezijskog fonda EU
(14.310.782,60 kuna), sredstvima Hrvatskih voda (5.473.709,47 kuna), sredstvima
Koprivničko-križevačke županije (1.079.713,20 kuna) i vlastitim sredstvima
(1.199.368,80 kuna). Svi radovi su završeni do kraja 2016. godine, te su nakon toga
ishođene sve Uporabne dozvole koje su dokazale tehničku uspješnost projekta.
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2. Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja
vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad
Podravski, Virje i Podravske Sesvete – Društvo je dosada realiziralo preko 90%
vrijednosti projekta. U tijeku je priprema aplikacijskog paketa u vrijednosti 251.2
milijuna kuna za radove koji se očekuju početkom sljedeće godine. Dosada je
utrošeno preko 5.000.000,00 kuna. Dobiveno je svih 5 lokacijskih dozvola, te 6 od 10
Građevinskih dozvola. Riječ je o izgradnji kanalizacijske mreže u Šemovcima,
Hampovici, na području Novigrada Podravskog, u Delovima, te spoju cijele
prethodno navedene kanalizacijske mreže na pročistač u Virju, zatim izgradnji
kanalizacijske mreže u Budrovcu, Čepelovcu, Kloštru Podravskom, Prugovcu,
Kozarevcu, Ferdinandovcu, itd. Većina sredstava će biti osigurana iz Kohezijskog
fonda EU, a svaka jedinica lokalne samouprave će morati osigurati sredstva za svoje
područje.
Provedbom projekata će se stvoriti uvjeti da vodno područje Društva bude neovisno o
drugim izvorima (primjerice, izgradnjom vodospreme Budrovac više se neće morati
kupovati voda od INA-e). U gradu Đurđevcu, u Ulici grada Vukovara, Stjepana Radića, Đure
Basaričeka, Bana Jelačića, Mihovila Pavleka Miškine, Petra Preradovića i Grgura Karlovčana,
rekonstruirano je 7.242,61 m vodovodne mreže te 258 priključaka vode. U Budrovcu je
rekonstruirano 3.568,46 m cjevovoda i 107 priključaka vode. Izgrađen je novi transportni
cjevovod Đurđevac-Virje ukupne dužine 7.134,7 m od kojih je novi cjevovod dužine 5.547,7
m i rekonstruirani cjevovod dužine 1.587 m. Rekonstruirani cjevovod izveden je iz PEHD
cijevi koja je zamijenila PVC cijev, a ista je bila uzrok čestih prekida isporuke vode naseljima
zapadno od Đurđevca. Navedenim rekonstrukcijama i izgradnjom novih dionica
transportnog cjevovoda osigurana je stabilna vodoopskrba na uslužnom području
Komunalija d.o.o. Đurđevac. Izgrađen je i novi tlačno-gravitacijski cjevovod dužine 5.252 m
kojim se stvorio preduvjet za izgradnju vodospreme Čepelovac. Ovaj ciklus projekata trebao
bi biti gotov do 2023. godine čime bi se svakom stanovniku na uslužnom području
Komunalija d.o.o. Đurđevac osigurao priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad Društva, a posebice
direktora. Naglasio je kako je projekt Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja
s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije
Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete ušao u popis projekata javne nabave
Hrvatskih voda (biti će objavljen ove godine). Zamolio je direktora Kolarića da ukratko
iznese koje se aktivnosti poduzimaju vezano uz plasman vode prema Bjelovarskobilogorskoj županiji i Virovitičko-podravskoj županijii, te o kapacitetima i kvaliteti vode na
vodocrpilištu Đurđevac.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je pohvalio dosadašnji rad direktora i Društva,
koji je i vidljiv iz podnesenog izvješća. Ujedno je pohvalio i dostavu Izvješća Nadzornog
odbora kao prilog materijalima za ovu točku dnevnog reda.
Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je kako je
potencijal podzemne pitke vode na području Grada Đurđevca ogroman. Na cijelom području
izbušeno je 5 bunara, dok su samo 2 u funkciji (s cca 850 l/s vode po svakom bunaru) što bi
rezultiralo otprilike 1.000 l/s, u ovom trenu. Reljef tla je u najmanju ruku savršen posebice
jer se nalaze filteri koji svojim sastavom štite kvalitetu vodu, u odnosu na istočni dio koja
zbog utjecala rijeke Drave nije toliko kvalitetna. Prije nekoliko mjeseci je potpisan ugovor s
Hrvatskim vodama (sufinanciraju projektnu dokumentaciju u visini 200.000,00 kuna) za
izgradnju Vodospreme Budrovac i Vodospreme Banov stol, a zbog dosadašnjih iskustava s
Hrvatskim vodama očekuje se i sufinanciranje radova. Osvrnuo se na najveći problem s
kojim se komunalne tvrtke bore, a to je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te naglasio
kako se u predmetnom projektu moralo riješiti imovinsko-pravni odnos za 800 čestica kako
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bi se mogle dobiti sve potrebne dozvole. Posebno se zahvalio na pomoći saborskom
zastupniku i predsjedniku Gradskog vijeća Željku Lackoviću koji je uvelike pomogao u
brzom rješavanju i prikupljanju dokumentacije od strane javno-pravnih tijela. Ujedno se
zahvalio i službenicima u Gradskoj upravi koji su svojim angažmanom doprinijeli u
rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako je uvelike pomogao i
gradonačelnik Hrvoje Janči koji je uspio općinskim načelnicima okolnih općina dokazati
važnost ovakvog projekta i uključiti ih u realizaciju istog.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća
Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu.
Članak 9.
Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
Direktor trgovačkog društva Komunalije – Plin d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je
kako je u 2017. godini Društvo je ostvarilo prihode od 15.906.999,06 kuna, te rashode od
13.618.900,49 kuna, što čini dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.288.098,57 kuna. Dobit
nakon oporezivanja u 2017. godini iznosu 1.851.160,61 kuna. U odnosu na isto razdoblje
2016. godine prihodi su se smanjili za 1.415.310,22 kuna (-8,17%), a rashodi su se smanjili
za 2.165.638,30 kuna (-13,72%). Razlog navedenom smanjenju je pad tarifnih stavli za
distribuciju plina te pad nabavne cijene plina na tržištu. Puno se radi na naplati potraživanja
od kupaca – na zadovoljavajućoj je razini. Obveze Društva prema bankama i financijskim
institucijama na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 1.653.002,56 kuna. Cilj Društva je
smanjiti gubitke na plinskoj mreži. Završeni su radovi na rekonstrukciji plinske mreže na
području Grada Đurđevca ukupne vrijednosti 1.299.289,88 kuna što se i odrazilo na gubitke
(Ulica grada Vukovara, Stjepana Radića, Đure Basaričeka, Bana Jelačića, Mihovila Pavleka
Miškine, Petra Preradovića, Petra Zrinskog i Budrovac). Najveći gubici plina manifestiraju se
u gradu Đurđevcu i Virju, te je na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća i podnesen zahtjev za
davanje suglasnosti na kreditno zaduženje Društva za izgradnju i rekonstrukciju dotrajale
plinske mreže na području Grada Đurđevca, a s ciljem smanjivanja gubitaka na distributivnoj
plinskoj mreži. Društvo namjerava u 2018. godini uložiti 3.000.000,00 kuna za
rekonstrukciju plinske mreže, a 2019. godini 2.000.000,00 kuna i to sve s ciljem smanjenja
gubitaka na plinskoj mreži. Osvrnuo se na gubitke na plinskoj mreži po godinama, i to: 2015.
godina – 6% (460.000,00 kuna), 2016. godina – 6,38% (410.000,00 kuna), 2017. godina –
7,15%, što je rezultiralo ulaskom u velike investicije s ciljem zamjene plinske mreže i
smanjenja gubitaka na plinskoj mreži. Društvo ima 13 djelatnika i mrežu duljine 300 km.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na dobivene materijale iz
kojih je vidljivo da prosječna neto plaća zaposlenika iznosi 4.695,99 kuna, te naglasio kako se
s malim brojem zaposlenika postižu izvrsne rezultate, a ujedno se i ulaže u projekte i
resurse.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković pohvalio je podneseno izvješće. Ujedno je
istaknuo kako nije pohvalno što je neto prosječna plaća djelatnika najniža u okolici.
Direktor trgovačkog društva Komunalije – Plin d.o.o. Tomislav Kolarić naglasio je
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kako je s 01.01.2018. godine donesena nova sistematizacija radnih mjesta kojom su
povećane plaće djelatnika Društva za cca 13%. Ujedno je donesena i nova sistematizacija
radnih mjesta i u Društvu Komunalije d.o.o..
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je da li Društvo ima zaposlenog ili
ukoliko nema da li ima namjeru zaposliti djelatnika koji bi obavljao završnu kontrolu
tehničke kvalitete kod procesa zavarivanja.
Direktor trgovačkog društva Komunalije – Plin d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je
kako svi djelatnici Društva koji obavljaju proces zavarivanja imaju sve potrebne ateste za
obavljanje takve vrste djelatnosti, te sukladno zakonskim odredbama prolaze godišnju
obuku. Što se tiče požara koji je nastao na Obrtničkom domu, radi se o nastalom spletu
okolnosti. Napomenuo je kako Društvo raspolaže certifikatom ISO 9001 i ISO1401.
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimao je odnos kvalitete i cijene plina koji se
isporučuje stanovnicima s područja Grada Đurđevca u odnosu na kvalitetu i cijenu plina
stanovnika Republike Hrvatske.
Direktor trgovačkog društva Komunalije – Plin d.o.o. Tomislav Kolarić istaknuo je
kako je cijena plina izražena u kW i odnosi se na energiju, a ne na m3. To znači da koliko taj
plin ima ogrjevne vrijednosti, cijena je izražena u kunama po toj kvaliteti. Obračunsko
mjerno mjesto i brojila potrošnju pokazuju u m3. Građani plaćaju kvalitetu plina koja im je
isporučena. Konkretno rečeno, ukoliko se građanima isporučuje manje kvalitetan plin, onda
oni plate i nižu cijenu za taj plin.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za 2017. godinu.
Točka 10.
Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
Direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko
Lenardić istaknuo je kako Društvo zapošljava 62 djelatnika. Tijekom 2017. godine Društvo je
ostvarilo prihode od 12.321.567,00 kuna, dok su rashodi iznosili 12.117.005,00 kuna. Dobit
Društva iznosila je 120.699,00 kuna. U 2017. godini ostvaren je pad prihoda i rashoda iz
razloga smanjenja obima građevinskih radova i uvođenja podizvoditelja za izvođenje istih,
odnosno izvođenje radova bazira se na operativne kapacitete Društva. Podsjetio je članove
Gradskog vijeća koje su to osnovne djelatnosti Društva:
- skupljanje, zbrinjavanje i odvojeno prikupljanje otpada,
- održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova,
- upravljanje tržnicom na malo,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje čistoće,
- održavanje javnih površina,
- zimska služba,
- rasadnik,
- građevinske usluge,
- upravljanje stambenim zgradama,
- ostale usluge.
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Navedene djelatnosti se obavljaju na području Grada Đurđevca i okolnih jedinica lokalne
samouprave, s ciljem veće suradnje s okolnim općinama. Osvrnuo se na djelatnost
skupljanja, zbrinjavanja i odvojenog prikupljanja otpada, te napomenuo kako je cilj Društva
da do 2023. godine dostići propisane zakonske odredbe o postotku odvajanja otpada.
Društvo ima dozvolu za zbrinjavanje i odvojeno prikupljanje otpada do 2022. godine.
Istaknuo je kako je Društvo u 2016. godini započelo pilot-projekt odvojenog sakupljanja
otpada u vrećama za papir i plastiku, a projekt je nastavljen i u 2017. godini, te je polučio
pozitivan učinak kod građanstva. U 2017. godini udvostručile su se količine odvajanje
otpada u vrećama u odnosu na 2016. godinu (odvojeno je 16,70% otpada). Vezano uz
djelatnost održavanja groblja, tijekom 2017. godine Društvo je provodilo velik broj
aktivnosti (uvedena je tražilica grobova, održavanje i uređenja groblja u prigradskim
naseljima i gradu Đurđevcu). Društvo je preuzelo upravljanje većinom stambenih zgrada u
gradu Đurđevcu, a cilj Društva je aplicirati na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost sve stambene zgrade radi energetske obnove. Osvrnuo se na
rasadnik kojim raspolaže Društvo, a koji je izgrađen u suradnji s Gradom Đurđevcom, te
naglasio kako se sadnicama iz rasadnika želi ozeleniti grad Đurđevac i prigradska naselja, te
obnoviti hortikultura na Gradskom groblju i grobljima u prigradskim naseljima. Tijekom
2017. godine na prostoru Gradske tržnice provodi se nova aktivnost (prodaja stvari na
Buvljaku četvrtkom). U građevinskom segmentu, konstantno se radi na uređenju ulica i
projekata po gradu Đurđevcu (prostor oko Sloge Podravske trgovine). Plaća zaposlenika
Društva u 2017. godini smanjila se u odnosu na 2016. godinu, razlog tome leži u činjenici da
Društvo zbog obavljanja svojih uslužnih djelatnosti u najvećem opsegu koristi zaposlenike s
nižom stručnom spremom (NSS). Naglasio je kako je s 01.01.2018. godine donesena nova
sistematizacija radnih mjesta kojom su povećane plaće djelatnika Društva za 13%.
Predsjednika Gradskog vijeća Željka Lackovića zanimalo je da li se Društvo počelo
pripremati za odredbe novog Zakona o komunalnom gospodarstvu budući da će doći do
smanjenja broja djelatnosti koje će smjeti obavljati komunalne tvrtke. Ujedno ga je zanimalo
da li odlagalište otpada „Peski“ ima kapacitet za prihvatiti otpad iz grada Koprivnice.
Direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko
Lenardić naglasio je kako odlagalište otpada „Peski“ raspolaže kapacitetom od 130.000 tona
prema važećoj dozvoli za gospodarenje otpadom. Maksimalno se na odlagalištu može
zbrinjavati do 30.000 tona godišnje, a Grad Đurđevac svega 2.500 tona godišnje proizvode,
tako da ima mjesta za zbrinjavanje i otpada iz grada Koprivnice.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo kada Društvo planira započeli s
zbrinjavanjem biorazgradivog otpada.
Direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko
Lenardić istaknuo je kako je Društvo pripremilo sustav i podatke za zbrinjavanje
biorazgradivog otpada, te se sada čeka povlačenje sredstava iz Fondova EU preko Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, budući da će Fond raspisati objedinjenu javnu
nabavu za sve jedinice lokalne samouprave.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je u kojem postotku Društvo uzima
podizvođače za obavljanje radova u građevinskom sektoru.
Direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko
Lenardić istaknuo je kako se kod građevinskog sektora trenutno izvođenje radova bazira se
na operativnim kapacitetima Društva, te da podizvođači uzimaju u vrlo malom opsegu.
Društvo se samo tijekom provođenja projekta Aglomeraciju u velikom dijelu oslanjalo na
podizvođače zbog rokova završetka izvođenja radova.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga
Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu.
Točka 11.
Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o zakonskoj odredbi.
Napomenuo je kako je Gradsko vijeće na svojoj 6. sjednici donijelo Plan gospodarenja
otpadom Grada Đurđevca za razdoblje 2017.-2022. godine, budući da je donošenje Plana bio
preduvjet za apliciranje na natječaje. Trenutno se koriste vreće za odvojeno prikupljanje
otpada za papir i plastiku, a pokazale su se kod građanstva kao dobro rješenje. Istaknuo je
kako će Grad Đurđevac potpisati Ugovor vrijednosti 500.000,00 kuna za izobrazne
aktivnosti oko odvojenog prikupljanja otpadom, u suradnji s okolnim općinama. Radit će se
edukacije po školama, predstave, radio emisije, kako bi se na sve moguće načine uključilo
građanstvo na odvojeno prikupljanje otpada, a sve s ciljem ispunjenja zakonskih odredbi da
se odvaja 50% otpada. U tijeku je javna nabava za podzemne kontejnere za prikupljanje
otpada za miješani komunalni otpad (pomoću kartica) i za odvojeno prikupljeni otpad,
kojima bi se riješio problem gomilanja otpada u centru Grada i ispred stambenih zgrada.
Radi se o 20-tak podzemnih kontejnera vrijednosti 500.000,00 kuna. Pripremljena je i
prijava za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, trenutno je u tijeku iskaz interesa, te
se čeka da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspiše objedinjenu javnu
nabavu za sve jedinice lokalne samouprave. Cilj Grada Đurđevca je da bude prvi grad u
Hrvatskoj koji održivo gospodari otpadom, odnosno da bude „Zeleni grad“.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o tvrtki u vlasništvu Grada
Đurđevca preko koje Grad Đurđevac ostvaruje svoje interese u nekoliko segmenata – nositelj
je investicija u sportu, ugostiteljskoj i turističkoj infrastrukturi, te preko koje je prijavljen
projekt Poduzetnički inkubator. Odličnu suradnju ostvaruje s Muzejom Grada Đurđevca.
Vezano uz projekt Poduzetnički inkubator, čeka se povratak dokumentacije od SAFO-a, te se
očekuje da u tijeku ovog mjeseca krene natječaj za javnu nabavu za izvođača radova.
Naglasio je kako je intencija Grada Đurđevca da se, izmjenom Zakona o komunalnom
gospodarstvu, dobar dio djelatnosti koje će se morati izdvojiti iz komunalnih tvrtki u
prijelaznom razdoblju obavlja tvrtka Stari grad d.o.o., kako bi se omogućilo daljnje odvijanje
aktivnosti u gradu.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Ivan Juričić istaknuo je kako
je u prosincu 2017. godine održana Izborna skupština Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca na kojoj je izabrano novo vodstvo i nadzorni odbor. Zahvalio se dosadašnjem
vodstvu na dosadašnjem radu Zajednice. Zajednica okuplja 21 aktivnu članicu s preko 600
aktivnih sportaša i sportašica koji su uključeni u sportske aktivnosti preko svojih klubova.
Tijekom 2017. godine sportašice i sportaši su kroz aktivnosti u klubovima i širom Republike
Hrvatske razvijali i njegovali sportski duh, te svojim nastupima doprinijeli promicanju
ugleda svojih klubova, Grada Đurđevca i sporta uopće. Sportašima Zajednica preko svojeg
Pravilnika omogućuje školovane i educirane stručnjake. Osvrnuo se na projekt Izgradnje
ŠRC-a koji je u završenoj fazi gradnje, te će isti biti pokretač razvoja sporta, ugostiteljstva i
turizma u gradu Đurđevcu, Podravini i ovom dijelu Hrvatske. Naglasio je kako je u suradnji s
Koprivničko-križevačkom županijom postignut dogovor i pronašlo se rješenje kojim naši
sportaši mogu trenirati i u zatvorenom dijelu tijekom zimskih mjeseci, čime se smanjio
najam sportske dvorane. Za potrebe izvanškolskih aktivnosti i održavanja treninga članica
Zajednice, Zajednica osigurava termine treninga i utakmica u dvorani Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac. Vidljiv je i veliki pomak na bolje u korištenju sportske dvorane za
članice Zajednice otkad je Grad Đurđevac preuzeo osnivačka prava nad Osnovnom školom.
Osvrnuo se na aktivnosti koje je Zajednica provodila u 2017. godini (organiziranje svečanosti
podjele priznanja najuspješnijim sportašima i sportašicama, organiziranje „Male vrtićke
Olimpijade“, provedena je raspodjela sredstava prema Planu i programu, ...). Tijekom 2017.
godine Ženski nogometni klub „Graničar“ postao je članica Zajednice. Zajednica se ponosi
rezultatima svojih članica koje iste postižu na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.
Đurđevac je sa svojom 21 sportskom udrugom sportski grad, što je vidljivo kroz veliki broj
aktivnosti u dvoranama i na vanjskim terenima tijekom cijele godine na koje se osim djece
uključuje i velik broj građana. Napomenuo je kako Zajednica ostvaruje dobru suradnju s
Gradom Đurđevcom.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad Zajednice sportskih
udruga. Istaknuo je kako postignuti rezultati definitivno opravdavaju dobivena sredstva. Za
pohvalu je i zajedništvo koje je vidljivo između članica Zajednice. Pravilnik je prihvaćen od
strane svih članica Zajednice i omogućuje transparentno poslovanje za sve.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je pohvalio dosadašnji rad i podneseno
izvješće vodstva Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca. Zanimalo ga je na što se odnosi
stavka u Izvješću o financijskom poslovanju pod kategorijom RASHODI – 5. Intelektualne
usluge (naknade za rad trenera i ostale intelektualne usluge).
Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Ivan Juričić istaknuo je kako
se predmetna stavka odnosi na sredstva koja se ulažu u trenerski kadar. Pravilnikom je
određeno da se može sufinancirati školovanje trenera.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je potrebno ulagati u
trenere budući da oni svojim radom doprinose boljitku i postizanju kvalitete.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić napomenuo je kako se najviše sredstava izdvaja
na trenere i prijevoz. Provođenjem odredbi Pravilnika sport u Đurđevcu je napravio veliki
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pomak što je vidljivo prema iznadprosječnoj posjećenosti djece. Naglasio je kako je nužno
prilikom planiranja Proračuna Grada Đurđevca povećati sredstva za Zajednicu.
Član Gradskog vijeća Marko Fucak pohvalio je dosadašnji rad Zajednice, posebice
mladih. Budući da se potiče amaterizam u sportu, izrazio je nezadovoljstvo zbog postupanja
određenih članica Zajednice koje isplaćuju naknade nekim sportašima za nastupanje.
Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana i tajnik Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca Danijel Domišljanović istaknuo je kako je Zajednica zadužena za praćenje rada
svih članica Zajednice, te se ravnomjerno raspoređuju financijska sredstva prema
donesenom Pravilniku. Naglasio je kako Zajednica ne može utjecati na raspodjelu sredstava
unutar svake članice. Svakoj članici Zajednica je osigurala da se natječe u svojoj registriranoj
ligi, sredstva za suce, trenere i prijevoz na utakmice. Zajednica ne isplaćuje sredstva
klubovima za isplaćivanje naknade sportašima za nastupanje.
Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Ivan Juričić istaknuo je kako
je sukladno Pravilniku sportašima osigurano da Grad Đurđevac dodjeli nagradu za ostvarena
postignuća na najvišim razinama natjecanja. Napomenuo je kako se klubovima koji rade s
djecom jednim dijelom financiraju i iz članarina, s ciljem rasterećenja sredstava kojima
Zajednica raspolaže.
Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je da Grad Đurđevac i Zajednica nemaju
intenciju isplaćivati naknade sportašima za nastupanje, već da će se radije osiguravati
sredstva za financiranje sportskih škola koje će okupljati mlade talentirane sportaše i
sportašice. Naglasio je kako je interes Grada Đurđevca da se završi izgradnja sportske
dvorane u Kalinovcu, kako bi sportaši imali još jedan sportski objekt za korištenje. Intencija
Grada Đurđevca je da u suradnji s ostalim okolnim općinama sudjeluje u završetku projekta,
a za uzvrat bi sportaši s područja jedinica lokalne samouprave koje bi sudjelovale u
završetku projekta mogle koristiti dvoranu tijekom zimskih mjeseci.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je inicijativu gradonačelnika o
mogućnosti sudjelovanja u završetku projekta izgradnje sportske dvorane u Kalinovcu.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2017. godinu.
Točka 14.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je u kojoj fazi su radovi na
projektu izgradnje ŠRC-a.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je izvođač radova podnio zahtjev za
produljenje roka za izvođenje radova zbog kišnih dana kada se nisu mogli izvoditi radovi na
objektu. U međuvremenu su ugovoreni i dodatni radovi na pristupnom putu koji nisu bili dio
I. faze izvođenja radova. Grad Đurđevac je u kontaktu s Hrvatskim nogometnim savezom
radi rekonstrukcije terena kako bi se u novu sezonu ušlo s novim terenom (umjetnom
travom).
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će sporazum s
Hrvatskim nogometnim savezom biti jedna od točaka dnevnog reda, 2. lipnja, na sjednici
Izvršnog odbora, radi njihove službene potvrde o učešću u gradnji novog terena.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne
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djelatnosti Dejan Đud istaknuo je kako su u razdoblju od davanja suglasnosti za produljenje
roka završetka radova pa do 15. travnja (rok za završetak radova) zabilježena 22 kišna dana
zbog kojih izvođač radova nije mogao izvoditi radove na objektu, te se za te dane kada
izvođač radova nije mogao izvoditi radove na objektu produljuje rok završetka radova.
Prema dinamici radova, zgrada stadiona trebala bi biti završena do najkasnije 1. lipnja 2018.
godine, dok bi radovi na pristupnom putu trebali biti završeni do Picokijade.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je da li je izabran izvođač radova
koji će izvoditi radove na sanaciji krovišta Obrtničkog doma.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Obrtnički dom u
vlasništvu Zajednice udruženja obrtnika, te da je potrebno zatražiti odgovor od Zajednice
udruženja obrtnika.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je da li Grad Đurđevac namjerava
na području Grada Đurđevca provoditi zaprašivanje komaraca.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je kako Grad Đurđevac nema intenciju
provoditi postupak zaprašivanja komaraca budući da se radi o kratkotrajnom rješenju u
borbi protiv najezde komaraca. Zaprašivanje komaraca se najčešće koristi neposredno prije
održavanja Picokijade.
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je koliko je pripadnika Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac sudjelovalo prilikom gašenja požara na krovištu Obrtničkog
doma.
V.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je
kako je prilikom gašenja požara na krovištu Obrtničkog doma sudjelovalo 13 vatrogasaca iz
Đurđevca i 7 iz Virja. Brzom intervencijom požar je ugašen i stavljen pod kontrolu. Pohvalio
je suradnju Javne vatrogasne postrojbe s dobrovoljnim vatrogasnim društvima s uže i šire
okolice.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zahvalio je svim vatrogascima koji su
sudjelovali prilikom gašenja požara na krovištu Obrtničkog doma.
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li će Grad Đurđevac ponovno
subvencionirati građanima ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će Grad Đurđevac subvencionirati
građanima ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu u 100% iznosu.
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je u kojoj je trenutno fazi uređenje 2.
kata zgrade Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, za potrebe korištenja prostora DVD-a
Đurđevac.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne
djelatnosti Dejan Đud istaknuo je kako je održan sastanak s instalaterima i kreću radovi na
temeljima i instalacijama.
Člana Gradskog vijeća Damira Lackovića zanimalo je da li Grad Đurđevac kontrolira
kvalitetu zraka na području Grada Đurđevca.
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Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako na području Grada Đurđevca ne postoji
stanica za mjerenje kvalitete zraka. Grad Đurđevac je zatražio od Državnog
hidrometeorološkog zavoda da u svoj projekt postavljanja novih meteoroloških stanica
ubace kakvoću zraka na području Grada Đurđevca. Grad Đurđevac pokušao je preko
Osnovne škole doći do barem jedne meteorološke stanice, međutim radi se o vrlo
kompleksnim stanicama koje koštaju i do 1.000.000,00 €. Grad Đurđevac uključen je, kao
partner, u projekt Republike Hrvatske, te su dani prijedlozi lokacija za postavljanje
meteoroloških stanica.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na mogući najveći bojazan –
vađenje nafte pomoću metode frakturiranja gdje postoji opasnost od zagađenja. Čak je i u
Saboru bilo postavljeno pitanje o područjima/lokacijama na kojima se vrši metoda
frakturiranja. Nekoliko bušotina na našem području je bilo tretirano frakturiranjem, ali
rečeno je da sam postupak nema niti može imati utjecaj na kvalitetu i onečišćenje
podzemnih voda.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da se izvrši ispitivanje starosti vode
koja se nalazi u podzemnim bazenima, kako bi se ispitalo koliko je dugo vremena ta voda
bez vanjskih utjecaja. Predložio je direktoru trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac
Tomislavu Kolariću da ispita tržište o cijeni jednog takvog ispitivanja.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 10. sjednicu Gradskog vijeća u 19,50 sati.

Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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