ZAPISNIK
s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 3. rujna 2018. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/15, URBROJ: 2137/03-01-01/0318-1 od 29. kolovoza 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 konstatirao nazočnost većine članova Gradskog
vijeća.
Sjednici Gradskog vijeća su nazočni:
1. Željko Lacković,
2. Dajana Milodanović,
3. Ivan Juričić,
4. Ivan Radoš,
5. Katica Blažok,
6. Zoran Jančijev,
7. Maja Hrvatić Padovan,
8. Danijela Jelušić,
9. Gabriela Kralj Bartovčak,
10. Rajko Gašparić.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Kristina Benko Markovica (opravdala),
2. Marijan Ružman (opravdao),
3. Damir Lacković (opravdao),
4. Marko Fucak (opravdao),
5. 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. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
6. Bernarda Ferderber, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
7. Marija Čupen Tomica, v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
8. Matija Markešić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
9. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac,
10. Tomislav Kolarić, direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac,
11. Zdravko Lenardić, direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac,
d.o.o. Đurđevac,
12. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
13. Anita Giba, viši stručni suradnik za proračun,
14. Nina Šešić Mežnarić, SRCE TV,
15. Andreja Brozović, RKC,
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16. Mladen Prevedan, PODRAVSKI RADIO,
17. Karlo Sigetić, GLAS PODRAVINE,
18. Željko Picig, PRIGORSKI.HR.
Na zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 10 glasova „za“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine.
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2018. godine, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2018. godine, s prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka.
8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija
za 2019. i 2020. godinu.
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, za Projekt „Izgradnja sustava odvodnje
naselja Suha Katalena s uređajem za pročišćavanje“.
10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Suha Katalena.
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Rekonstrukcija i
opremanje Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“.
12. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju
pisanog ugovora – hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja
lutalica i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca.
13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
14. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i
školskog pribora za učenike Područne škole za djecu s teškoćama.
15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. za
kreditno zaduživanje.
16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
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unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
17. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Gradonačelnik Hrvoje Janči osvrnuo se na:
• odličnu suradnju sa središnjom vlasti, naročito zahvaljujući saborskom
zastupniku i predsjedniku Gradskog vijeća g. Željku Lackoviću. U navedenom
razdoblju Đurđevac su posjetila čak tri ministra i predsjednica RH gđa. Kolinda
Grabar-Kitarović.,
• jubilarnu 50. Picokijadu koja je bila najspektakularnija dosada.,
• rad Gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova – redovito se podmiruju obveze,
poslovanje je pozitivno i financijski stabilno, definirani su kratkoročni i dugoročni
ciljevi. Đurđevac je dobar primjer sređenosti, odnosno kako se može dobro
funkcionirati za dobrobit svojih građana.,
• građevinsku aktivnost koja je konstantno prisutna – mijenja se infrastruktura
(Grad Đurđevac prati investicije komunalnih tvrtki – proširuju se kolnici, rade se
pješačke staze, kolni prilazi, ...). Završetak dvostrukog kružnog toka na Ledinama
u suradnji sa Županijskom upravom za ceste obilježio je razdoblje prvih šest
mjeseci s ciljem osiguranja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pripremljena je
projektna dokumentacija za javnu rasvjetu na obilaznici (u suradnji s Hrvatskim
cestama) te će biti raspisana javna nabava.,
• korištenje sredstava iz EU fondova – sufinanciraju se projekti, konstantno se radi
na provedbi projekata, pripremi projekata, pripremi projektne dokumentacije.
Aktivno se prate natječaji i pokušavaju uklopiti naše želje. Stanje projekata u
Gradu Đurđevcu:
1. projekti u provedbi - projekt Energetska obnova Osnovne škole Grgura
(potpisan je ugovor
Karlovčana Đurđevac – 6.228.303,27 kuna,
o provedbi)
- projekt Energetska obnova Odjela za djecu s
teškoćama – 966.391,17 kuna,
- projekt Energetska obnova zgrade Doma kulture –
3.578.795,00 kuna (čeka se potpis Ugovora),
- projekt Nadogradnja Osnovne škole iznad postojeće
Sportske dvorane – 2.080.000,00 kuna,
- projekt Poduzetnički inkubator – 8.802.007,06
kuna,
- projekt
Rekonstrukcija
nerazvrstane
ceste
Mičetinac-Čepelovac – 7.410.728,19 kuna,
PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA:
- projekt
Održivo
upravljanje
i
povećanje
atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka (Prirodna
baština – projekt Posjetiteljskog centra i Hostela u
Boriku) – 17.319.657,97 kuna,
- projekt Nadogradnja Interpretacijskog centra
Picokijade (Izgradnja zapadnih bedema oko Starog
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grada) – 2.100.000,00 kuna,
- projekt Obnova oltara u Crkvi svete Rozalije –
25.000,00 kuna,
ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM I ODRŽIVI
RAZVOJ:
- projekt Održive misli, edukacije, reklame, kazališta
po školama i vrtićima za Grad Đurđevac i okolnih
sedam općina (održivo gospodarenje otpada) –
492.494,32 kuna,
- projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada – 1.602.501,50 kuna,
- projekt Nabava električnih bicikala (10 komada) –
55.000,00 kuna,
IZRADA DOKUMENTACIJE:
- projekt Sufinanciranje izrade idejnog i glavnog
projekta krajobraznog uređenja okoliša Starog
grada u Đurđevcu – 200.000,00 kuna,
- projekt Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
– 60.000,00 kuna,
OBRAZOVANJE:
- projekt ISKRICE (pomoćnici u nastavi) –
2.174.486,40 kuna,
- projekt Osiguravanje besplatne prehrane za
učenike Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac – 200.304,56 kuna,
- projekt ŠARENI KOTAČ (produženi boravak za
djecu romske nacionalne manjine) – 662.378,68
kuna,
- projekt MASLAČAK ZA SVE (poslijepodnevni
boravak za djecu, unaprjeđenje i uvođenje
programa) – 5.135.406,40 kuna,
- projekt Unaprjeđenje uvjeta u dječjim vrtićima –
1.238.644,88 kuna,
PROJEKTI ZA PODIZANJE SOCIJALNOG STANDARDA
- projekt SNAGA POMOĆI (gerontodomaćice) –
2.310.543,40 kuna.
Radi se o projektima koji su sufinancirani (putem mjera ili natječaja). Ukupna
vrijednost nabrojenih projekata iznosi 62.642.642,80 kuna (udio Grada
Đurđevca: 19.158.337,86 kuna). Na projektima koji su u provedbi zaposlene su
33 osobe.
2. prijavljeni projekti

- projekt Razvoj infrastrukture Poslovne zone Asjever – 10.822.802,44 kuna (projekt je prijavljen i
prošao je administrativnu provjeru),
- projekt unaprjeđenje uvjeta u osnovnom školstvu u
Đurđevcu (izrada idejnih, glavnih i izvedbenih
projekata za uređenje interijera i eksterijera
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Osnovne škole i Odjela za djecu s teškoćama,
izgradnja glazbene škole i bazena) – 850.000,00
kuna,
- projekt Prozor u kulturu (uređenje središnjeg dijela
Doma kulture i prostorija za udruge s ciljem
povezivanja udruga u kulturi) – 1.580.150,36 kuna,
- projekt Kuća osmijeha (kuća za zbrinjavanje
udomljene djece) – 1.206.783,37 kuna,
- projekt LOADSTAR (suradnja s gradom Rovinjom i
partnerima grad Pesaro(ITA), grad Patras i
Razvojna agencija Ilia (GRČ), grad Lesse (AUT),
grad Durres (ALB), INOA i ostali, na izgradnji
virtualnog muzeja, objedinjavanju turističke
ponude na jednom mjestu, animaciju glavnih
turističkih dionika na aktivno bavljenje turizmom,
aplikaciji za ocjenu kvalitete kulturne destinacije) –
975.000,00 kuna,
- projekt PICOKI ZA SPORT (uključivanje djece i
mladih u riziku od socijalne isključenosti u
zajednicu kroz sportske aktivnosti) – 999.993,12
kuna,
- mjera 8.5.2. Uspostava i uređenje poučne i trim
staze u Boriku – 749.468,75 kuna,
- projekti sufinanciranja vlastitih udjela u projektima
preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije (Prirodna baština, Održive misli i
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada),
- projekt Školska shema-iskaz interesa (zaseban
obrok neovisan od obroka u okviru školske
prehrane).
Ukupna vrijednost nabrojenih projekata iznosi 21.139.158,24 kuna (udio
Grada Đurđevca: 3.084.476,46 kuna).
3. projekti koji će biti - projekt Energetska obnova Policijske postaje
prijavljeni
Đurđevac,
- projekt Energetska obnova zgrade Gradske uprave
Grada Đurđevca,
- mjera 7.4.1. Dom Sirova Katalena,
- projekt Obnova fasade Starog grada, rekonstrukcija
bedema i uređenje jezera,
- projekt Uključivanje djece i mladih u riziku od
socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i
djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz
sportske aktivnosti,
- mjera 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu,
- projekt Izgradnja zgrade za Udrugu Mali princ.
Ukupna vrijednost nabrojenih projekata iznosi 39.720.535,43 kuna.
Predsjednika Gradskog vijeća Željka Lackovića zanimalo je koliki je ukupan broj
zaposlenih u Gradu Đurđevcu s obzirom na navedenu količinu prijavljenih projekata. Ujedno
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je pohvalio rad gradonačelnika i zaposlenika Gradske uprave.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su u Gradu Đurđevcu zaposlene 22
osobe (uključujući i osobe na stručnom osposobljavanju). Naglasio je kako Grad Đurđevac
svega 6% izvornih prihoda troši na plaće zaposlenika.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je izrazio zadovoljstvo zbog iznesenih
podataka. Pohvalio je rad gradonačelnika i gradskih službi. Naglasio je kako je iz prethodno
navedenog vidljivo da Đurđevac ide u dobrom smjeru.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović istaknula je kako se u posljednje vrijeme
osjeća kao ponosna Đurđevčanka. Posebice je zahvalila g. Željku Lackoviću na svemu što je
dosada učinio za Đurđevac. Pokazao je da je vjerodostojan, odnosno kad kaže da će nešto
napraviti on to i napravi. Čestitala je gradonačelniku i zaposlenicima Grada na požrtvovnom
radu, što je vidljivo i iz prethodno navedenog izvješća gradonačelnika. Istaknula je kako bi se
svi ostali gradovi trebali ugledati u rad i ostvarene rezultate Grada Đurđevca.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
Z AK L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
Točka 2.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su ukupni prihodi i primici ostvareni u
iznosu 18.298.415,19 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu 18.703.592,41
kuna. U razdoblju od 6 mjeseci ostvaren je manjak u iznosu 405.177,22 kuna, međutim
prenesen je višak u iznosu 6,8 milijuna kuna, tako da se ne radi o stvarnom manjku već se
samo prenosi rashod koji se plaća iz viška od prošle godine (prihodi su na račun Grada sjeli
krajem 2017. godine, a računi su plaćani u 2018. godini). Tek na kraju godine će se vidjeti
realizirana sredstva iz projekata u provedbi. Očekuje se najveći dosada realizirani Proračun,
a ovisit će o dinamici projekata u provedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako će završetkom
projekata i realizacija biti veća.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

6

Točka 3.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2018. godine, s prijedlogom Zaključka
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel istaknula je kako je
Muzej Grada Đurđevca u prvih šest mjeseci poslovao pozitivno. Osvrnula se na izložbu
Homage a Piccaso, te zahvalila gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća na
konstantnoj podršci prilikom postavljanja izložbe. Prema obrađenim podacima do 28.
kolovoza 2018. godine, Muzej Grada Đurđevca bilježi rast u prihodima u odnosu na cijelu
2017. godinu u prihodima od prodaje ulaznica na blagajni. Izložba Homage a Piccaso sama
premašuje prihode od prodanih ulaznica u 2017. godini. Za isti vremenski period, zarada od
prodanih ulaznica za izložbu Piccasa premašuju zaradu od prodaje ulaznica, za isti
vremenski period, za ICP i ILC za 90%. Prihodi za izložbu do 28. kolovoza 2018. godine
ukupno iznose 140.803,00 kuna. Uz ostale izložbene projekte, vodi se briga i o revitalizaciji
utvrde Stari grad. Osvrnula se na suradnju s Ministarstvom kulture – redovito se aplicira na
natječaje za program kulturne baštine.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su u Muzeju Grada
Đurđevca zaposlena samo dva djelatnika. uz ravnateljicu Muzeja. Ovakav primjer
rukovođenja Muzejom i briga oko ekonomičnosti kulture i kulturne promidžbe Grada
pokazuje da se može održivo gospodariti i doprinositi kulturnom životu zajednice. Pohvalio
je rad ravnateljice i njezinih zaposlenika.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
Točka 4.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka
Ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber ukratko se predstavila
članovima Gradskog vijeća. Pohvalila je dosadašnji rad Gradske knjižnice Đurđevac.
Istaknula je da će, kao novoizabrana ravnateljica, svim građanima i nadalje omogućavati
jednaku dostupnost svim vrstama informacija i širokom spektru znanja. Naglasila je kako joj
je cilj da Gradska knjižnica i nadalje bude knjižnica izjednačenih mogućnosti, mjesto učenja i
razvoja svih pismenosti i podloga za stjecanja svih čitateljskih vještina, a naročito centar
kulturnog i informacijskog središta, te pokretač promjena i novih inovacija. Očekuje se i
nadalje suradnja u svim gradskim manifestacijama, te pokretanje nekih novih kulturnih
aktivnosti kako bi se zadovoljile potrebe naše kulturne javnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad Gradske knjižnice, te
napomenuo kako stručni kadar može osigurati još kvalitetniji rad Knjižnice.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je poželio dobrodošlicu novoizabranoj
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ravnateljici. Predložio je da se u proračunu Knjižnice što više sredstava planira za edukacije
zaposlenika.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2018. godine.
Točka 5.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka
V.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Marija Čupen Tomica istaknula
je kako je Vrtić u prvih šest mjeseci ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu 7.236,54
kuna (prihodi su ostvareni u iznosu 1.831.602,91 kuna). Osvrnula se na ostvarene prihode u
razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (opći prihodi, prihodi od posebne
namjene, pomoći, donacije). Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 1.824.366,37 kuna.
Osvrnula se i na početak nove pedagoške godine – 264 djece u 12 odgojnih skupina (5
jasličkih skupina i 7 vrtićkih skupina). Naglasila je kako je zbog velikog broja novoupisane
djece u novoj pedagoškoj godini oformljena nova odgojna skupina (dosad je uvijek bilo 1011 odgojnih skupina), ali i da još uvijek pristižu zahtjevi za upis djece. Posebice je istaknula
kako je ostvaren veliki interes i upis djece iz okolnih općina što ukazuje na kvalitetu rada i
udobnost smještaja u novoopremljenih prostorijama Vrtića. Uz redovni 10-satni program,
djeci će biti ponuđeni i kraći programi, i to: engleski jezik, etno-tradicijski program, program
sportske igraonice, vjerski program i zbor. Osvrnula se na projekt MASLAČAK ZA SVE kojim
će se djeci ponuditi i novi programi. Upisi u program MALE ŠKOLE započinju početkom
mjeseca listopada. Što se tiče radova u Vrtiću, tijekom ljetnih mjeseci prelakirani su svi
podovi (sobe, dvorane, potkrovlje), u planu je zamjena svih stropnih rasvjetnih tijela i
ograde na dječjem igralištu u sklopu Vrtića. Primljena je donacija sprava za dječje igralište
(sponzor: INA d.d.) i donacija klima jedinice u prostoriju u kojoj se tijekom ljetnih mjeseci
konstantno obavljao rad (sponzor: BAUWERK BOEN). Od Hrvatskih šuma zatražena je
donacija sadnica kako bi se uredio vanjski prostor dječjeg igrališta. Nastavlja se i projekt
ZDRAVI DORUČAK – jednom mjesečno djeci će biti ponuđena domaća zdrava hrana.
Namjera je da se početkom sljedeće kalendarske godine (2019.) izmijeni jelovnik Vrtića s
ciljem da se djeci ponudi što više zdravih namirnica. Ujedno se nastavlja i „zdrava proslava
rođendana“, odnosno prilikom proslave rođendana donosi se zdrava hrana (svježe voće i
sušeno voće), a ne slatkiši. Već treću godinu zaredom provodi se i „ROĐENDAONICA“ –
provode se proslave rođendana nakon završetka radnog vremena Vrtića. Ove godine Vrtić će
biti domaćin Državne smotre Dana zahvalnosti za plodove zemlje koji će se održati 14.
listopada. U suradnji s Gradom Đurđevcom prijavljen je projekt MASLAČAK ZA SVE kojim će
se omogućiti poslijepodnevni boravak djece u Vrtiću, te unaprjeđenje i uvođenje programa provođenjem ovog programa zaposlit će se 10 osoba (6 odgojitelja, stručni suradnik,
koordinator projekta, te kuharica i spremačica na pola radnog vremena), unaprijedit će se
pet postojećih programa i uvesti će se šest novih programa (njemački jezik, likovna grupa,
informatika, igraonica za darovitu djecu, eko grupa i radionica za roditelje). Novi programi
će biti besplatni za sve polaznike. Poslijepodnevni rad Vrtića planira se u vremenu od 11:00
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– 21:00 h u jednoj skupini sa 20-ero djece. Zahvalila se svima koji su sudjelovali u pripremi
projekta.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su unazad tri godine u potpunosti
promijenjeni materijalni uvjeti u Vrtiću. Osvrnuo se na projekt MASLAČAK ZA SVE – traje 30
mjeseci, ukupna vrijednost projekta iznosi 5.135.406,40 kuna, a intenzitet potpore iznosi
100%. Osim novih zapošljavanja, ostvarit će se brojne edukacije zaposlenika. V.d.
ravnateljica Vrtića i odgojiteljice u Vrtiću pokazale su interes za projekt, te su i same
sudjelovale u pripremi sadržaja projekta. Dobar pokazatelj kvalitetnog rada u Vrtiću i
roditelja koji su zaposleni je i sve veći broj novoupisane djece s područja Grada Đurđevca i
okolnih općina.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad v.d. ravnateljice i svih
zaposlenih u Vrtiću. Osvrnuo se na cijenu Vrtića i projekt MASLAČAK ZA SVE. U odnosu na
preostala dva grada u našoj Županiji, Grad Đurđevac osim riješenog pitanja dnevnog
boravka, provođenjem projekta MASLAČAK ZA SVE, imat će i riješeno pitanje
poslijepodnevnog boravka kojim će se djeci-polaznicima omogućiti istovjetan program kao i
u redovnom 10-satnom programu. Istaknuo je kako cijena Vrtića treba biti pristupačna
roditeljima. Ekonomska cijena Vrtića iznosi 1.300,00 kuna. Grad Đurđevac subvencionira sa
800,00 kuna boravak djece u Vrtiću.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je kako
je u razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine zaprimljeno 95 dojava, a interveniralo
se u 84 slučaja (37 puta na području Grada Đurđevca, a ostatak na području okolnih općina),
i to:
- požarne intervencije – 16 (16,84%),
- tehničke intervencije – 35 (36,84%),
- ostale intervencije – 38 (40,00%),
- vatrogasna vježba – 6 (6,32%).
Smanjen je broj požara zbog povoljnih meteoroloških uvjeta. Od 21. lipnja 2018. godine
vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac bili su na dislokaciji na otoku Lastovo (2
profesionalna interventna vatrogasca, kombi vozilo i šumsko vozilo). Sezona je dosada
protekla bez požara, te nije bilo potrebe ni za izvanredne dislokacije. Troškovi dislokacije
redovno se refundiraju od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Prema ugovoru s
JANAF-om, na terminalu Virje Javna vatrogasna postrojba Đurđevac pruža s dva vatrogasca
24-satnu uslugu. U razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018. godine, obavljen je servis
vatrogasnih aparata na 1.000 aparata i prodano je 100-njak aparata. Sve navedene
intervencije i radnje obavljane su sa 34 zaposlena djelatnika (27 stalno zaposlenih i 7 na
određeno vrijeme). Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 4.350.313,14 kuna, a rashodi
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3.568.113,94 kuna. Osvrnuo se na preseljenje Policijske postaje Đurđevac u zgradu Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac. Pohvalio je dinamiku izvođenja radova na adaptaciji
potkrovlja u zgradi Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2018. godine.
Točka 7.
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, s prijedlogom Zaključka
Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović
istaknuo je kako je na prvi dan početka školske godine 683 učenika krenulo u Osnovnu školu
Grgura Karlovčana Đurđevac, te naglasio kako je nakon dugo vremena upisan jedan učenik
više. Pohvalio je inicijativu Grada Đurđevca da se ulaže u obrazovanje. Posebice se osvrnuo
na dugoiščekivanu jednosmjensku nastavu te na investicije, i to:
- otvaranje informatičke učionice koja je u potpunosti modernizirana i u skladu s
uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja,
- postavljanje ograde oko Područne škole u Budrovcu,
- postavljanje lifta kako bi se uklonile zapreke za učenike koji imaju poteškoća sa
kretanjem,
- postavljanje grijanja na solarne panele.
Osvrnuo se na početak školske godine, te istaknuo kako je unatoč radovima bilo sve
spremno za početak nastave. Posebice se osvrnuo na projekte koji se odnose na
obrazovanje, a koje je već gradonačelnik spomenuo u svojem izlaganju (10 pomoćnika u
nastavi, produženi boravak za učenike, projekt Školska shema, projekt Zdravi doručak).
Budući da su radovi na uređenju zgrade Odjela za djecu s teškoćama pri kraju, započela je
realizacija/postavljanje Senzorne sobe sa didaktičkim spravama. Vanjski radovi na zgradi
Osnovne škole nastavit će se u narednom periodu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad ravnatelja i zaposlenika
Osnovne škole.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
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Točka 8.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija
za 2019. i 2020. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetnom točkom dodaje stavka u
iznosu 1.000.000,00 kuna za Izgradnju i opremanje Poduzetničkog inkubatora Đurđevac.
Proveden je postupak javne nabave s procijenjenom vrijednosti nabave na iznos od
7.267.726,00 kuna bez PDV-a. Na temelju provedene nabave dobivene su ponude veće od
procijenjene vrijednosti (niža ponuda je veća za 1.683.894,62 kuna, a viša ponuda za
2.837.823,68 kuna). Pročelnik Dejan Đud napravio je usporedbu dostavljenih ponuda s
dobivenim iznosima za nedavno izvršene radove. S obzirom da trgovačko društvo Stari grad
d.o.o. nema planirana sredstva za izgradnju i opremanje Poduzetničkog inkubatora u iznosu
kako je to dobiveno u postupku javne nabave, donesena je Odluka o poništenju postupka. U
novom postupku povećat će se procijenjena vrijednost za 1.000.000,00 kuna, što se
procjenjuje da bi bila realna cijena za izvođenje navedenih radova. Predmetna sredstva
planiraju se u Proračunu Grada Đurđevca kao transfer trgovačkom društvu Stari grad d.o.o..
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je natječaj proveden
prema procijenjenoj vrijednosti od prije nekoliko godina. Vidljivo je kako Hrvatska kasni u
povlačenju sredstava iz fondova Europske unije – projekt, troškovnici i projektna
dokumentacija izrađena je prije 2,5 godine i tada je utvrđena vrijednost radova koji su bili
znatno niži nego što su danas. Projekt je odobren u 100% iznosu, ali u granicama
procijenjene vrijednosti, što rezultira činjenicom da će se sada projekt morati sufinancirati
budući da je sada prijavitelj projekta trgovačko društvo, a ne jedinica lokalne samouprave.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.
Točka 9.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, za Projekt „Izgradnja sustava
odvodnje naselja Suha Katalena s uređajem za pročišćavanje“
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je potrebna suglasnost Gradskog vijeća
za prijavu predmetnog projekta. Izrazio je zadovoljstvo što i trgovačko društvo Komunalije
d.o.o. Đurđevac povlači dosta sredstava iz fondova Europske unije za raznovrsne projekte.
Ovakvim i sličnim projektima želi se riješiti pitanje sustava odvodnje na području Grada
Đurđevca i prigradskih naselja. Projektom Aglomeracije obuhvaćena su dva prigradska
naselja – Čepelovac i Budrovac, a za preostala prigradska naselja priprema se dokumentacija
kako bi se riješilo pitanje sustava odvodnje na području Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je dobra prilika
skrenuti pažnju medija na mogućnosti i spremnost vodnih opskrbljivača na području naše
Županije za povlačenje europskih sredstava.
Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić istaknuo je
kako je predmetni projekt nastavak definiranja obuhvata projekta Priprema projektnog
prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja komunalne infrastrukture na
11

području Grada Đurđevca, odnosno Aglomeracije na području Grada Đurđevca, Novigrada
Podravskog, Virja i Podravskih Sesveta. Komunalije d.o.o. Đurđevac su javni isporučitelj javne
usluge na području 10 jedinica lokalne samouprave u našem okruženju. U ovaj projekt
krenulo se još krajem 2014. godine. Prošli tjedan Komunalije d.o.o. Đurđevac imale su
kontrolu predstavnika Hrvatskih voda i resornog ministarstva koji su potvrdili da je status
projekta pri kraju realizacije. U sklopu projekta radit će se sljedeće:
- kanalizacijska mreža naselja Šemovci,
- kanalizacijska mreža naselja Hampovica,
- kanalizacijska mreža naselja Delovi,
- ostatak kanalizacijskog sustava u naselju Novigrad Podravski,
- dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Virju,
- kanalizacijska mreža u naseljima Čepelovac i Budrovac,
- izgradnja kompletne kanalizacijske mreže u Kloštru Podravskom,
- izgradnja kompletne kanalizacijske mreže u Ferdinandovcu,
- izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ferdinandovcu,
- spoj cijelog naselja Kloštar Podravski sa Prugovcom i Kozarevcom na uređaj
za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama,
- izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama,
- mreža u Novom Virju i drugo.
Vrijednost svih ovih radova veća je za 12% u odnosu na razdoblje (2015. godine) kad su
rađeni tenderi za projekt, a iznosi 282.000.000,00 kuna. Trgovačkom društvu Komunalije
d.o.o. Đurđevac preostaje čekati poziv na prijavu projekta i potpisivanje Ugovora o
dobivanju bespovratnih sredstava Europske unije sa Hrvatskim vodama i nadležnim
ministarstvom, kako bi se moglo krenuti u postupak javne nabave za izvođenje radova.
Izvođenje radova zamišljeno je u šest grupa po jedinicama lokalne samouprave kako bi se
moglo pratiti plaćanje. Predmetni projekt Izgradnje sustava odvodnje naselja Suha Katalena
spreman je za prijavu na natječaj, budući da isti nije bio obuhvaćen studijom projekta
Aglomeracije na području Grada Đurđevca, Novigrada Podravskog, Virja i Podravskih Sesveta.
Projektom se planira izgraditi 4.259 m gravitacijskog cjevovoda i 255 m tlačnog cjevovoda s
jednom crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Planira se 167
priključaka na sustav odvodnje, koji će biti besplatni. Na taj način zaštitit će se okoliš i
spriječiti mogućnost zagađenja podzemnih voda, a krajnji cilj projekta je podizanje
standarda i poboljšanje uvjeta života stanovnika u ruralnim sredinama. Vrijednost projekta
iznosi 6.829.133,25 kuna bez PDV-a, te će gotovo u cijelosti biti financiran iz mjere 7 iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Prijava projekta očekuje se sljedeći tjedan
nakon dobivanja pravomoćnosti građevinske dozvole i odluke o davanju suglasnosti koju
donosi Gradsko vijeće Grada Đurđevca. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ostala
naselja (Mičetinac, Sirova Katalena i Sveta Ana) koja su gotovo pri kraju, ali se čeka
raspisivanje natječaja. Spojevi i gradnja objekata vodne infrastrukture prema Bjelovarskobilogorskoj županiji su u tijeku. Projektna dokumentacija se financira sredstvima Hrvatskih
voda. Komunalije d.o.o. Đurđevac su već prva sredstva na tom projektu povukli, te se planira
da će Hrvatske vode financirati i radove na tom projektu, kako bi se spojila krajnja točka
Vodosprema Budrovac sa Vodospremom Banov stol.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad direktora i rezultate koje
postiže, te ukazao na spretnost i sposobnost vođenja trgovačkog društva. Naglasio je kako je
bitno realizirati jedan takav veliki projekt na vrijeme. Ujedno je napomenuo kako je
trgovačko društvo Komunalije d.o.o. Đurđevac barem 2 godine naprijed u odnosu na
planirane projekte ostalih vodnih opskrbljivača u našoj Županiji.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Gabriela Kralj Bartovčak koja je pohvalila rad direktora i
zaposlenika trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac. Zahvalila se u ime svih svojih
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sumještana na prepoznavanju problema i rješavanju ove problematike u naselju Suha
Katalena, te je pozvala sve članove Gradskog vijeća da podrže predmetni projekt.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020, za Projekt „Izgradnja sustava odvodnje
naselja Suha Katalena s uređajem za pročišćavanje“.
Točka 10.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Suha Katalena
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je za izgradnju biorotora u okviru
realizacije projekta izgradnje sustava odvodnje u naselju Suha Katalena na predmetnoj
čestici potrebno ukinuti status javnog dobra i upisati je u vlasništvo Grada Đurđevca. Na taj
način bi se predmetna čestica prenijela u vlasništvo trgovačkog društva Komunalije d.o.o.
Đurđevac, koji će na istoj izvoditi radove.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine u k.o. Suha Katalena.
Točka 11.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Rekonstrukcija i
opremanje Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o ponovnoj prijavi projekta,
budući da prvi puta projekt nije prošao. Vrijednost projekta iznosi 4.282.050,00 kuna.
Planira se uređenje objekta društvenog doma na način da se prikaže tradicionalna gradnja u
Podravini zamjenom postojeće stolarije te fasaderskim radovima na objektu i izvedbom
unutarnjih i vanjskih radova. Ujedno se planira i nabava opreme za potrebe boravka
predškolaca i djece nižih razreda osnovne škole, uređenje sportskih sadržaja i uređenje
kušaonice domaćih podravskih proizvoda OPG-ova i izložbenog prostora.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je vidljivo da se vodi
briga o svim prigradskim naseljima na području Grada Đurđevca, te da se pokušava na
ravnomjeran način udovoljiti željama stanovnika, a sve s ciljem unapređenja životnog
standarda i kvalitete života stanovnika u prigradskim naseljima.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
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ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave
Grada Đurđevca za provedbu projekta „Rekonstrukcija i opremanje
Društvenog doma u Sirovoj Kataleni“.
Točka 12.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju
pisanog ugovora – hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja
lutalica i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je na Poziv na dostavu ponuda za
obavljanje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih životinja lutalica i
higijeničarsku službu pristigla samo jedna ponuda – Veterinarske stanice Koprivnica. Za
obavljanje prethodno navedenih poslova pristigla je ponuda na iznos od 24.774,40 kuna
+PDV za jednogodišnje razdoblje. Troškovnikom je predviđeno zbrinjavanje deset životinja
godišnje.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je predmetno
postupanje propisano zakonskim odredbama. Velik broj neodgovornih vlasnika ostavlja
svoje ljubimce u neadekvatnim uvjetima i nezbrinute, a to stvara značajan trošak jedinicama
lokalne samouprave. Uputio je poziv svim vlasnicima kućnih ljubimaca da vode brigu o
svojim ljubimcima i da ih ne ostavljaju bez nadzora prije godišnjih odmora, nakon okota i na
javnim površinama.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora –
hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarska
služba na području Grada Đurđevca.
Točka 13.
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2018. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva 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 10 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
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Točka 14.
Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i
školskog pribora za učenike Područne škole za djecu s teškoćama
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Odlukom o socijalnoj skrbi Grada
Đurđevca predviđena mogućnost sufinanciranja nabave knjiga za učenike osnovne škole, o
čemu zaključak donosi gradonačelnik. Predmetnim Zaključkom za školsku godinu
2018./2019. odobreno je sufinanciranje nabave knjiga za učenike osnovne škole koji imaju
prebivalište na području Grada Đurđevca, i to:
- za učenike1. razreda nabava udžbenika i radnih bilježnica u 100% iznosu,
- za učenike 2. do 8. razreda u iznosu od 300,00 kuna. Pored navedenog za
obitelj s troje ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, srednju školu ili
fakultet, Grad Đurđevac sufinancira nabavu knjiga u cijelosti za jednog
osnovnoškolca.
Kako postoji potreba da se pomoć u nabavi udžbenika odobri i za učenike srednjih škola,
kao i da se učenicima Područne škole za djecu s teškoćama pomogne u nabavi školskog
pribora, potrebno je donijeti predmetnu Odluku kojom će se sufinancirati nabava udžbenika
za srednjoškolce i nabava školskog pribora za učenike Područne škole za djecu s teškoćama
u iznosu od 300,00 kuna po učeniku. Napomenuo je kako je učenike na klupama prvi dan
škole dočekao mali poklon – četkica za zube i jabuka. Intencija ovog poklona je da Grad
Đurđevac bude grad sa najljepšim dječjim osmijesima.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su, po uzoru na Grad
Đurđevac, uvođenje ove mjere sufinanciranja nabave udžbenika počeli primjenjivati i okolni
gradovi i općine. Vodi se briga i o osnovnoškolcima i o srednjoškolcima. Ideja da poklon na
klupe umjesto dosadašnjih pernica bude četkica za zube proizašla je iz objavljenih podataka
da se ukidanjem specijalističke djelatnosti dječje i preventivne dentalne medicine dogodio
značajan gubitak u kvaliteti dentalno medicinske skrbi dječje populacije.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
sufinanciranju nabave knjiga za učenike srednjih škola i školskog pribora za učenike
Područne škole za djecu s teškoćama.
Točka 15.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. za
kreditno zaduživanje
Direktor trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac Zdravko
Lenardić istaknuo je da trgovačko društvo ima potrebu za kupnjom upravne zgrade koju
trenutno koristi, budući da se ista prodaje. Kupnjom upravne zgrade riješio bi se problem
nedostatka poslovnih prostora za redoviti rad tvrtke. Sredstva u iznosu 1.300.000,00 kuna
osigurala bi se iz kredita.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je zatražio da se u materijalima uz zahtjev
članovima Gradskog vijeća dostavi i mišljenje Nadzornog odbora. Istaknuo je kako se radi o
smislenom zahtjevu i kako će podržati predmetni zahtjev.
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Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović istaknula je kako će podržati podneseni
zahtjev, posebice jer će uvelike doprinijeti jačanju njihove financijske pozicije.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 10 glasova „za“, donijelo je
Z A K L J U ČA K
o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o.
za kreditno zaduživanje.
Točka 16.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 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 10 glasova „za“, donijelo je
Z A K L J U ČA K
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
Točka 17.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li će Grad Đurđevac
subvencionirati ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu i za divljač, budući da je to od velikog
interesa za Lovačko društvo „Jelen“ Đurđevac. Ujedno je ukazao na nastanak rupe na cesti
kod kružnog toka u Ulici Đure Basaričeka u Đurđevcu (kod Magme).
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Grad Đurđevac surađuje s Lovačkom
udrugom „Jelen“ Đurđevac. Napomenuo je kako je ispitivanje uzoraka mesa na trihinelu za
divljač financijski prihvatljivo podnošenjem zahtjeva unutar programa za udruge.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je potrebno prilikom
uočavanja neke problematike obavijestiti komunalnog redara. Konkretno, nastalu rupu
potrebno
je
poslikati
i
poslati
na
mail
adresu
komunalnog
redara
(komunalni.redar@djurdjevac.hr), a isti će u roku 24 sata otići na teren i pokušati riješiti
nastalu problematiku.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 13. sjednicu Gradskog vijeća u 19,00 sati.

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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