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Z A P I S N I K  
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 17. srpnja 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/14, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
18-1 od 11. srpnja 2018. godine.  
 Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s 
početkom u 18,15 sati.  
 

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković koji je konstatirao nazočnost većine članova Gradskog 
vijeća. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:  

1. Željko Lacković, 
2. Ivan Juričić,  
3. Ivan Radoš,  
4. Katica Blažok, 
5. Maja Hrvatić Padovan, 
6. Danijela Jelušić, 
7. Gabriela Kralj Bartovčak, 
8. Damir Lacković, 
9. Marko Fucak, 
10. Marko Kolarević, 
11. Rajko Gašparić. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Kristina Benko Markovica (opravdala), 
2. Marijan Ružman (opravdao), 
3. Dajana Milodanović (opravdala), 
4. Zoran Jančijev (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. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca, 
6. Danijela Petrović, predstavnica Grada Đurđevca, 
7. Tea Zobunđija, viši  stručni suradnik za odnose s javnošću, 
8. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika, 
9. Martina Sabađija Buđak, Podravski radio, 
10. Goran Generalić, RKC, 
11. Karlo Sigetić, GLAS PODRAVINE, 
12. Nina Šešić Mežnarić, SRCE TV. 
 

 Na zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 11 glasova „za“. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći 
 

  
D N E V N I  R E D : 

 
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija 

za 2019. i 2020. godinu. 
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini. 
3. Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Đurđevca u 2018. godini.  
4. Donošenje Programa o  izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Đurđevca u 2018. godini.  
5. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Đurđevca u 2018. godini. 
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 

području Grada Đurđevca u 2018. godini. 
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 
2018. godini. 

8. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2018. 
godini. 

9. Donošenje Zaključka u svezi energetske obnove zgrade Stjepana Radića 1, Đurđevac. 
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za 

potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe  “Stvaranje i Biblija – Grafički 
radovi Marca Chagalla”. 

11. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija 
za 2019. i 2020. godinu 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su projekti K200216 SANJKALIŠTE 
SVETA ANA i K400910 UREĐENJE DOMA U SIROVOJ KATALENI bili maknuti iz prijedloga 
Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu, međutim zbog mogućnosti ponovnog javljanja 
na natječaje ministarstava ponovno će biti uvršteni u prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna 
za 2018. godinu. Ujedno je istaknuo kako se sredstva za A200210 PČELARSKI KLASTER s 
predviđenih 1.315.487,50 kuna smanjuju na 50.000,00 kuna (stavka ukoliko će trebati kakva 
dodatna sredstva). Razlog smanjenja očituje se u činjenici da Grad Đurđevac nije mogući 
prijavitelj projekta Punionice meda, već će sam Klaster pčelara biti prijavitelj istog. Naglasio 
je kako se Proračun za 2018. godinu povećava s 93.293.672,52 kune na 100.126.222,27 
kuna. Ukratko se osvrnuo na  najveće promjene navedene u prijedlogu Izmjena i dopuna 
Proračuna za 2018. godinu: 
- PRIHODI: 

- porez na dohodak povećanje: 2.143.581,93 kn RAZLOG: dosadašnji tijek. Do 
16.07.2018. godine ostvareno 
je 9.140.162,81 kuna 
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- komunalna naknada  povećanje: 709.838,24  kn RAZLOG: usklađenje zbog oslo-
bođenja koja su bila ove 
godine 
 

- tekuće pomoći povećanje: 1.204.001,10 kn RAZLOG: prijenos viška za ja-
vne radove, prijenos sredstava 
za elementarne nepogode, 
produženi boravak, projekt 
Održive misli 
 

- kapitalne pomoći smanjenje:3.258.669,90 kn RAZLOG: projekt Kružni tok 
Ledine (ovlašteni prijavitelj 
projekta je ŽUC, a ne Grad 
Đurđevac), projekt Odvodnja 
Ciglena (realizacija u dvije faze 
– I. faza ove godine, II. faza 
iduće godine) 

 
- RASHODI:  

- izgradnja ŠRC-a povećanje: 3.720.987,61 kn trenutno u nabavi promjena 
terena na igralištu (očekuje se 
pomoć HNS-a 1.200.000,00 
kn) 
 

- rekonstrukcija Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ 
Đurđevac 

povećanje: 781.528,95 kn odobreno 371.000,00 kn od 
strane Ministarstva za demo-
grafiju, obitelj, mlade i socija-
lnu politiku 
 

- ulaganje u Osnovnu 
školu Grgura Karlovča-
na Đurđevac 

povećanje: 1.099.491,26 kn sveukupno u 2018. godini 
planirano 8.373.559,82 (od 
toga udio Grada Đurđevca u 
iznosu 2.200.000,00 kn, ostalo 
od strane ministarstava) 
 

- uređenje zgrade Javne 
vatrogasne postrojbe 
Đurđevac (potkrovlje) 

povećanje: 520.000,00 kn  

- uređenje zgrade 
Ministarstva unutarnjih 
poslova, Policijske po-
staje Đurđevac 

povećanje: 640.000,00 kn projekt energetske obnove  

- izgradnja javne 
rasvjete 

povećanje: 900.000,00 kn Hrvatske ceste će u 100%-
tnom iznosu financirati ras-
vjetu na državnoj cesti D2 
 

- elektrifikacija vino-
grada (Borik, Boričec) 

povećanje: 380.000,00 kn  

- rekonstrukcija javne 
rasvjete na području 
Grada Đurđevca 

povećanje: 4.000.000,00 kn kompletna zamjena rasvjete 
(Đurđevac i prigradska nase-
lja) – postavljanje LED 
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rasvjete (HBOR – 0,25% 
kamatna stopa). Točan iznos 
znat će se nakon provedbe 
nabave. Projektantska vrije-
dnost iznosi 3.785.000,00 kn 
uz uštedu električne energije 
70,48%. Štedjelo bi se na 
održavanju javne rasvjete 
(100.000,00 kn u 10 godina), 
te na električnoj energiji 
(322.000,00 kn).   
HBOR je osigurao sredstva iz 
fondova EU. Projekt je 
spreman za prijavu. 

 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji se osvrnuo na povećanje stavke K400908 
ADAPTACIJA OBRTNIČKOG DOMA (sada sveukupno 400.000,00 kn). Zanimalo ga je da li je 
osiguravajuća kuća podmirila neke troškove nakon incidenta koji se dogodio.  
 Gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako je stavka povećana za 200.000,00 kn, 
te je sada za projekt predviđeno 400.000,00 kn za uređenje prostorija u vlasništvu Grada 
Đurđevca (neovisno o troškovima sanacije). Radi se o dvorani gdje su se održavala 
predavanja, te će se ista i urediti nakon obnove zgrade. Zgrada Obrtničkog doma je u cijelosti 
osigurana. Obrtnici su već dobili akontaciju za prvi dio započetih radova. Nakon pregleda 
troškovnika za obnovu zgrade, a sukladno nabavi će se odobriti i preostali dio sredstava. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se u predmetnom 
slučaju radi o osiguranju prema stvarnoj vrijednosti bez amortizacije, odnosno osiguranje će 
podmiriti do vrijednosti visine troškova. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.  
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na tekuće kapitalne pomoći navedene 
u prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu. Zanimalo ga je da li su tekuće 
kapitalne pomoći realno planirane i koliko ih je dosada realizirano. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako su sva navedena planiranja i realna. 
Osvrnuo se na projekt Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka u 
sklopu promicanja održivog razvoja prirodne baštine vrijednosti 17.300.000,00 kn za koji je 
potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je potrebno uvrstiti i 
predvidjeti u Proračunu svaki projekt koji se namjerava realizirati radi javljanja na raspisane 
natječaje i mogućnost povlačenja sredstava od drugih izvora financiranja. Svi navedeni 
projekti imaju svoje uporište i realni su, te su već i prijavljivani na natječaje. Naglasio je kako 
će lobirati za projekte od značaja za Grad Đurđevac i naše područje prilikom donošenja 
Izmjena i dopuna Proračuna RH za 2018. godinu i Proračuna RH za 2019. godinu. 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak zatražio je da se članovima Gradskog vijeća u 
pisanom obliku dostavi podatak koliko je dosada realizirano tekućih kapitalnih pomoći. 
Ujedno se osvrnuo na istraživanje Instituta za financije vezano uz transparentnost izrade 
Proračuna prema kojem je Grad Đurđevac dobio ocjenu 2. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o populističkim mjerama i 
ocjenjivanju. Naglasio je kako se Proračun Grada Đurđevca objavljuje na službenoj stranici 
Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i u „Službenim novinama Grada Đurđevca“. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako uvijek postoji 
mogućnost poboljšanja. Napomenuo je kako se jedinice lokalne samouprave s područja 
Koprivničko-križevačke županije u investicijama ne mogu mjeriti s Gradom Đurđevcom. 

http://www.djurdjevac.hr/
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 Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ 
(SDP), donijelo je 
 

I Z M J E N E   I   D O P U N E  
Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu. 

 
 

Točka 2. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini 

 
 Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su 
u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu.  
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimao detaljan prikaz sadržaja stavke 
Sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda područja Ciglena i Ledine. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako kompletan projekt rješavanja oborinske 
odvodnje u Ciglenskoj ulici iznosi cca 4.000.000,00 kn. Projekt se odnosi na cijelu Ciglensku 
ulicu, zatim ide do pružnog prijelaza, preko Industrijske zone do Ulice Đure Basaričeka, Tina 
Ujevića, kroz Magdićevo i izlazi na Radničkoj cesti. Trenutno ta oborinska voda ide na 
retenciju u centar, pa na retenciju kod Starog grada. Trenutno planirani iznos od 
1.800.000,00 kn odnosi se na Ciglensku ulicu pa sve do pružnog prijelaza (50% sredstava 
osigurava Grad Đurđevac, a 50% Hrvatske vode). Preostali dio će se rješavati iduće godine. 
Staza će se rješavati kroz stavku Uređenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izrazio je zadovoljstvo zbog rješavanja 
ove problematike koja će se odvijati u suradnji s Hrvatskim vodama.  
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak izrazio je zadovoljstvo što se predmetnim 
prijedlogom Proračuna i Programa nije smanjila stavka predviđena za Opremanje 
komunalnom infrastrukturom zone A-sjever (5.211.888,17 kn). 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako postoji mogućnost i 
za povećanje predviđenih sredstava za opremanje komunalnom infrastrukturom zone A-
sjever (očekuje se realizacija projekta vrijednosti 10.000.000,00 kn). Predmetnim projektom 
će se opremiti industrijska zona koja je sada formirana. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči osvrnuo se na predmetni projekt vrijednosti 
10.000.000,00 kn (građevinski radovi), te napomenuo kako se trenutno čeka potpis ugovora 
i odluka o financiranju projekta. 

 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2018. godini. 
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Točka 3. 
 

Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 
Đurđevca u 2018. godini 

 
 Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 
Đurđevca u 2018. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je sadržaj predmetnog programa. Budući 
da Đurđevac postaje sve prepoznatljivija kulturna destinacija, predložio je da se osnuje novo 
tijelo (identično kao Zajednica sportskih udruga) koje bi ravnopravno rasporedilo sredstva 
za udruge s područja Grada Đurđevca. Na području Grada Đurđevca djeluje veliki broj 
udruga koje svojim radom doprinose ugledu Grada Đurđevca. Ujedno je pohvalio dostavu 
zatraženih podataka o detaljnom pregledu troškova s konta OSTALE USLUGE (iz 
Financijskog izvješća Muzeja Grada Đurđevca). 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je jedno od radnih 
tijela Gradskog vijeća i Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu, te je predložio 
gradonačelniku da isti i uključi prilikom raspodjele sredstava udrugama. Napomenuo je 
kako Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/ili projekata putem Javnog 
natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području Grada Đurđevca daje prijedlog gradonačelniku za odobravanje 
financijskih sredstava. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/ili projekata predlaže odobravanje sredstava na temelju prijava udruga na javni 
natječaj.  
 Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je na koji način se raspoređuju 
sredstva u iznosu 190.000,00 kn na navedene udruge iz Programa. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako na temelju raspisanog natječaja i 
dostavljenih prijava Povjerenstvo sastavlja prijedlog gradonačelniku za odobravanje 
sredstava. Odluka o dodjeli financijskih sredstava javna je i objavljuje se na web stranici 
Grada Đurđevca.  
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković pohvalio je predloženi prijedlog Programa. 
Naglasio je kako je potrebno ulagati u poduzetništvo na području Grada Đurđevca. Istaknuo 
je kako pozdravlja realizaciju projekata i dosad dobivena sredstva za projekt za izgradnju 
Hostela. Međutim, naglasio je kako se Grad Đurđevac sve više okreće turizmu, a istovremeno 
je prodan hostel u Prvić Luci. 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na prodaju hostela u Prvić Luci, a sada 
Grad Đurđevac ulaže u Hostel u Boriku.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na neisplativost hostela u 
Prvić Luci. Naglasio je kako se Grad Đurđevac unatrag 5 godina želi pozicionirati kao grad 
prepoznatljiv po nastavi u prirodi, a sve planirano proizlazi iz činjenice da Grad Đurđevac 
ima velik broj sadržaja kojim planirano može i ostvariti – kraj smo bogat prirodnom i 
kulturnom baštinom. Naglasio je kako je jedan dio sredstava dobivenih od prodaje hostela u 
Prvić Luci ulagano u školstvo i školu na području Grada Đurđevca, dok je preostali dio 
uložen u gradnju stadiona koji će imati UEFA standard. Osvrnuo se na sve veći broj 
predškolske i školske djece koji posjećuju Muzej Grada Đurđevca. 

 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
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P R O G R A M 
o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada Đurđevca u 2018. godini. 
 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Programa o  izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 
Grada Đurđevca u 2018. godini 

 
 Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 
Grada Đurđevca u 2018. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
raspravu. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o  izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 
Grada Đurđevca u 2018. godini 

 
 

Točka 5.  
 

Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  
Grada Đurđevca u 2018. godini 

 
 Prijedlog Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Đurđevca u 2018. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo da li Grad Đurđevac ima namjeru 
sufinancirati smještaj starijih osoba u lokalnim domovima za starije, te da li ima namjeru 
izgraditi Dom za starije u Đurđevcu. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči osvrnuo se na projekt Sufinanciranje gerontodomaćica, te 
napomenuo kako se radi o sufinanciranju sredstava Županiji za rad gerontodomaćica za rad 
na području naše županije. Istaknuo je kako će u Vinkovcima 27. srpnja biti potpisivanje 
Ugovora za projekt Zaželi. U sklopu predmetnog projekta biti će zaposleno 15 žena koje će 
brinuti o 60 štićenika s područja Grada Đurđevca u razdoblju od dvije godine.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se u Gradu Đurđevcu 
nastoji iznaći adekvatno trajno rješenje za smještaj starijih osoba. Ukratko se osvrnuo na 
trenutnu situaciju u Republici Hrvatskoj vezano uz visinu mirovine i sam kriterij 
sufinanciranja. Naglasio je kako će gerontodomaćice doprinijeti kvaliteti i poboljšanju uvjeta 
građana starije životne dobi s područja Grada Đurđevca.  
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 

 
P L A N 

o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  
Grada Đurđevca u 2018. godini. 
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Točka 6. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Grada Đurđevca u 2018. godini 

 
 Prijedlog Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 
području Grada Đurđevca u 2018. godini, članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, 
pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području  
Grada Đurđevca u 2018. godini. 

 
 

Točka 7.  
 

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

Grada Đurđevca u 2018. godini 
 
 Prijedlog Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. godini, 
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. godini. 

 
 

Točka 8. 
 

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

žetvene sezone u 2018. godini 
  
 Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2018. godini, 
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, 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 u 2018. godini. 
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Točka 9. 
 

Donošenje Zaključka u svezi energetske obnove zgrade Stjepana Radića 1, Đurđevac 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Grad Đurđevac prijavio projekt 
Energetske obnove zgrade Gradske uprave na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i 
energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 9.940.000,00 kn, odnosno 
Fond bi sufinancirao projekt u iznosu 3.800.000,00 kn, a ostatak sredstva sufinancirao bi 
Grad Đurđevac u suradnji s ostalim korisnicima zgrade. U zgradi je smješteno 6 korisnika, a 
koriste ju na sljedeći način:  
- Grad Đurđevac (31%),  
- Državna geodetska uprava (11%),  
- Koprivničko-križevačka županija (5%),  
- Ministarstvo financija (19%),  
- Ministarstvo poljoprivrede (1%) i  
- Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji (31%). 
Grad Đurđevac zatražio je očitovanja svih prethodno navedenih korisnika vezano uz 
sudjelovanje u sufinanciranju. Jedino je Ministarstvo financija imalo predviđena sredstva za 
sufinanciranje projekta. Da bi započeli radovi na zgradi Gradske uprave, potrebno je 
preseliti sve korisnike u nove prostore u zgradu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske 
postaje Đurđevac. Natječaj za energetsku obnovu zgrade je trebao biti objavljen u mjesecu 
svibnju 2018. godine, a dosada je odgođen već dva puta. Kako se na natječaj nije mogla 
prijaviti zgrada Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac, Grad Đurđevac 
je zatražio od Fonda produljenje roka za potpis ugovora o energetskoj obnovi zgrade 
Gradske uprave – zatražena je odgoda na rok od devet (9) mjeseci kako bi se ostvarili uvjeti 
(isprazniti zgradu Gradske uprave). Odgoda nije udovoljena od strane Fonda zbog pravila 
financiranja projekata iz Europske unije, odnosno nakon objave rezultata u određenom roku 
mora se potpisati Ugovor i krenuti s realizacijom projekta. Nakon prijave projekta pokrenut 
je postupak preseljenja Katastra iz zgrade Gradske uprave u zgradu Ispostave Općinskog 
suda u Koprivnici, a ukoliko se isti ne bi više vratili u zgradu Gradske uprave, time bi se 
prekršila pravila prijave projekta. Zbog nemogućnosti preseljenja svih korisnika iz zgrade 
Gradske uprave, predmetni Zaključak je i stavljen kao točka dnevnog reda. Grad Đurđevac će 
ponovno prijaviti projekt na sljedeći raspisani natječaj koji je predviđen za mjesec rujan 
2018. godine. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je istaknuo kako postoji rizik za realizacijom 
projekta budući da svi korisnici zgrade nisu dali suglasnost za sufinanciranje projekta, kao ni  
da su osigurali potrebna sredstva za isto. Predložio je da se svim korisnicima zgrade 
osiguraju materijali iz kojih bi im bilo vidljivo što se od njih očekuje i u kojem iznosu.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako svi korisnici zgrade 
„svoje“ prostorije godinama koriste bez naknade čime im je Grad Đurđevac, kao vlasnik 
zgrade, izašao u susret, pa je korektno od njih da sudjeluju u projektu. Napomenuo je kako 
će se uređenjem zgrade Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac 
osigurati prostor za sve korisnike zgrade koji bi i dalje ostali korisnici zgrade Gradske 
uprave Đurđevac (izuzev Katastra koji bi se preselio u zgradu Ispostave Općinskog suda u 
Koprivnici).  Novom prijavom projekta u mjesecu rujnu 2018. godine, projekt će se revidirati 
da se smanji rizik. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
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Z A K L J U Č A K  
u svezi energetske obnove zgrade Stjepana Radića 1, Đurđevac. 

 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada  
Đurđevca za potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe  

“Stvaranje i Biblija – Grafički radovi Marca Chagalla” 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako pripreme za ovu izložbu traju još od 
prošle godine. Osvrnuo se na trenutnu izložbu Homage a Picasso koja ostvaruje veliku 
posjećenost i velike benefite za grad Đurđevac. Muzej Grada Đurđevca dosada je ostvario 
prihod od prodaje ulaznica (117.000,00 kn), prihod od prodaje suvenira (44.000,00 kn) i 
prihod od sponzora (preko 50.000,00 kn), te se očekuje da će Muzej Grada Đurđevca od 
mjeseca kolovoza 2018. godine pa sve do zatvaranja izložbe, 30. rujna 2018. godine, 
ostvarivati zaradu. Grad Đurđevac je postao turistički i kulturno prepoznatljiv, što svjedoči i 
dolazak velikog broja turista. 
 Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel osvrnula se na dobre 
financijske rezultate koje Muzej Grada Đurđevca ostvaruje u odnosu na prethodne godine. 
Istaknula je kako je kultura vrlo važan segment grada Đurđevca te kako nadopunjuje 
cjelokupnu ponudu koju grad pruža svojim posjetiteljima. Napomenula je kako se 
predmetna izložba namjerava organizirati u blagdansko vrijeme. Trenutno je izložba 
predstavljena u Muzeju našeg prijateljskog grada Lendave, a tada bi se preselila u Đurđevac. 
Naglasila je kako je Muzej Grada Đurđevca s danom 16. srpnja 2018. godine posjetilo 10.111 
posjetitelja, dok je s 31. prosincem 2017. godine bilo 11.244 posjetitelja.    
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako je otvaranje 
Interpretacijskog centra Picokijade uvelike pridonijelo prošlogodišnjem povećanju posjeta 
Muzeju Grada Đurđevca.  Istaknuo je kako je konstantno zalaganje i povezanost s gradom 
Zagrebom garant za proširenje kruga posjetitelja. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 11 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis ugovora  

u svezi organizacije umjetničke izložbe “Stvaranje i Biblija  
– Grafički radovi Marca Chagalla” 

 
 

Točka 11. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na 10. sjednicu Gradskog vijeća na 
kojoj je zatražio dostavu dokumentacije za projekt ŠRC-a i troškovnik rekonstrukcije Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ Đurđevac. Ponovno je zatražio dostavu dokumentacije. Ujedno je zatražio 
od gradonačelnika da se uključi u rad mjesnih odbora na području Grada Đurđevca i radnih 
tijela Gradskog vijeća, posebice jer se isti rijetko sastaju. Napomenuo je kako je Odbor za 
gospodarstvo jedan od najvažnijih odbora Gradskog vijeća, te da bi se trebao češće sazivati. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac ima dobru suradnju sa 
svim predsjednicima mjesnih odbora na području Grada Đurđevca. Predsjednici mjesnih 
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odbora prenose gradonačelniku dogovore sa sastanaka, te probleme koje je potrebno 
rješavati. Grad Đurđevac ima dobru suradnju i sa svim stanovnicima, koji se neovisno o 
području djelovanja mjesnih odbora javljaju s određenim problemima i prijedlozima u 
Gradsku upravu Grada Đurđevca.  
 Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne 
djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud osvrnuo se na problematiku sa šahtama u Ulici kralja 
Tomislava u Đurđevcu. Istaknuo je kako bi rješavanje problematike sa šahtama u Ulici kralja 
Tomislava u Đurđevcu prouzrokovalo zatvaranje predmetne ulice čime bi se izazvao kolaps, 
budući da se već izvode radovi na Ledinama na duplom kružnom toku. Nakon završetka 
spomenutim radova, rješavat će se problematika sa šahtama. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se Odbor za 
gospodarstvo može češće sastajati, ali članovi Odbora trebaju predložiti točke dnevnog reda 
za koje smatraju da je potrebno o njima raspravljati. 
 
 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića, u ime građana, je zanimalo zašto se ne zatvori 
promet teretnim motornim vozilima iznad 3 tone nosivosti dijelom Ulice Ivana Đuriševića 
do dijela Ulice kralja Tomislava (tzv. Kopčica), te u nastavku u Ulici kralja Tomislava do 
Kaićevog mosta. Cesta na predmetnoj dionici je uništena zbog ponovnog prometovanja 
teretnih motornih vozila, te građane zanima kad će se prometnica rekonstruirati i vratiti u 
prvobitno stanje.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac 
svjestan nastale situacije koja je nastala zabranom prometovanja teretnim motornim 
vozilima kroz Kalinovac. Napomenuo je kako je rješenje za nastalu situaciju izgradnja 
Istočne obilaznice (jedan dio obilaznice je naveden u projektu infrastrukture u zonama). Sve 
dok se ne napravi spomenuta cesta, grad će morati trpjeti promet teretnih motornih vozila. 
Cesta je projektirana kao županijska cesta, te se očekuje osiguranje sredstava u proračunu 
Republike Hrvatske i proračunu Koprivničko-križevačke županije.  
 
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na propust koji se dogodio prilikom 
obilježavanja manifestacije „Picokijade 2018.“, gosti-sudionici u scenskom prikazu/povorci 
čekali su po 1,5 – 2 sata na jelo koje je bilo servirano u jako malim količinama.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na gastro manifestacije koje 
su bile u sklopu obilježavanja manifestacije „Picokijade 2018.“. Naglasio je kako je 
prepoznatljivost Đurđevca i Picokijade odjeknula u Republici Hrvatskoj, te kako je Grad 
Đurđevac prikazan kao dobar domaćin. Napomenuo je da postoji mogućnost propusta 
prilikom organiziranja takve sveobuhvatne manifestacije. 
 
 Član Gradskog vijeća Ivan Juričić pohvalio je gradonačelnika Grada Đurđevca što je 
donio odluku da ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine, bude neradni dan za službenike i 
namještenike u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, te za djelatnike u svim gradskim 
ustanovama i tvrtkama kako bi mogli prisustvovati dočeku nogometaša na Trgu. Ujedno je 
pohvalio i predsjednika Gradskog vijeća što je odgodio sjednicu Gradskog vijeća koja je bila 
zakazana za ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine. Ujedno je pohvalio rad gradskih 
službenika. 
  
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 12. sjednicu Gradskog vijeća u 20,10 sati. 
 
                    Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća 
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


