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Z A P I S N I K  
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 26. studenoga 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/18, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
18-1 od 21. studenoga 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. Kristina Benko Markovica, 
3. Marijan Ružman,  
4. Dajana Milodanović, 
5. Ivan Radoš,  
6. Katica Blažok, 
7. Zoran Jančijev,  
8. Maja Hrvatić Padovan, 
9. Danijela Jelušić, 
10. Gabriela Kralj Bartovčak, 
11. Marija Markuš, 
12. Damir Lacković, 
13. Marko Fucak, 
14. Rajko Gašparić. 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nije nazočan Marko Kolarević, član. 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Dejan Đud, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, 
4. Tatjana Trogrlić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte, 
5. Anita Giba, viši stručni suradnik za proračun, 
6. Tea Zobunđija, viši  stručni suradnik za odnose s javnošću, 
7. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika, 
8. Andreja Brozović, RKC, 
9. Valentino Štefanek, GLAS PODRAVINE, 
10. Sanjin Bojić, GLAS PODRAVINE, 
11. Goran Obran, PRIGORSKI.HR, 
12. Jurica Karan, ePodravina.hr, 
13. Martina Sabađija Buđak, Podravski radio, 
14. Hrvoje Kamenetzky, SRCE TV. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Na zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca primjedbe su dali članovi 
Gradskog vijeća Marko Fucak i Damir Lacković.  
 Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na točku 3. Donošenje Odluke o 
kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca na izlaganje predsjednika Gradskog vijeća Željka 
Lackovića o zaduženosti Grada Đurđevca u vrijeme kada je kao gradonačelnik preuzeo 
gradonačelničku dužnost, te naglasio kako smatra da nisu izneseni točni podaci. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je kako se u zapisniku 
konstatira sve ono važno što je rečeno na sjednici Gradskog vijeća, neovisno o tome da li su 
izneseni točni podaci ili ne. 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković izrazio je nezadovoljstvo što nije u zapisnik 
ušao njegov zahtjev o dostavi dokumentacije za projekt ŠRC-a i popis izvođača radova u 
Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac. 
 Viši referent za poslove gradonačelnika Katarina Bartolić Globan istaknula je kako je 
netočna konstatacija da zahtjev g. Lackovića nije uvršten u zapisnik s 14. sjednice Gradskog 
vijeća. Predmetni zahtjev uvršten je pod točkom 8. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
  
 Nakon rasprave, zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno, s 14 
glasova „za“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da 
je nakon slanja materijala, gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se dnevni red 
nadopuni s novom točkom koja glasi „Donošenje Odluke o preuzimanju i kupnji poslovnih 
udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.“. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Donošenje Odluke o 
preuzimanju i kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac 
d.o.o. Đurđevac“ doda kao točka 22. dnevnog reda, a dosadašnja točka 22. Pitanja članova 
Gradskog vijeća postala bi točka 23. dnevnog reda. 
 Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je 
na klupe prije održavanja sjednice. 

 
 Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 14 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Lacković predložio 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 Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 
Đurđevca u 2018. godini. 

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

6. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. 
godinu. 
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7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. 
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca u 2019. godini. 
9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca u  2019. godini. 
10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. 

godini. 
11. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca 

u 2019. godini. 
12.  Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2019. 

godini. 
13. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 

2019. godini. 
14. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada 

Đurđevca  za 2019. godinu. 
15. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 
16. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje 

kapitalnih projekata. 
17. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke   banke 

d.d. 
18. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 
19. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 
20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jednice 

lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Izgradnja dječjeg 
igrališta u Budrovcu“. 

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 

22. Donošenje Odluke o preuzimanju i kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu 
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. 

23. Pitanja članova Gradskog vijeća.  
 
 

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

i Projekcija za 2019. i 2020. godinu 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije i podržao 
predloženi prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je nakon slanja materijala stigao 
odgovor Ministarstva financija vezano uz kreditno zaduženje. Budući da kreditno zaduženje 
neće biti realizirano u 2018. godini, isto je potrebno uvrstiti u Proračun Grada Đurđevca za 
2019. godinu, te maknuti iz Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu. 
Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu Proračun 
Grada Đurđevca za 2018. godinu smanjuje se sa 101.126.221,27 kuna na 85.171.412,21 
kuna. Najvećim dijelom radi se o neizvjesnosti realizacije projekata zbog vremenskih uvjeta. 
Važno je da će započeti projekti biti realizirani, a ovisno o vremenskim uvjetima ili u 2018. 
ili u 2019. godini. Očekuje se realizacija Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu preko 
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65.000.000,00 kuna. Radi se o najuspješnijoj realizaciji Proračuna Grada Đurđevca u 
povijesti. Ukratko se osvrnuo na realizaciju Proračuna kroz godine (2005.g. – 18.792.444,85 
kuna, 2011.g. – 26.264.767,91 kuna, 2015.g. – 35.365.504,71 kuna, 2017.g. – 44.962.113,32 
kuna). U prihodima, stavka predviđena za pomoći iz proračuna smanjena je u iznosu 
11.955.693,69 kuna za sve one projekte koji neće biti realizirani u 2018. godini, a to su: 

- nabava komunalne opreme (spremnici za odvojeno prikupljanje otpada), 
- izgradnja sortirnice i kompostišta, 
- uređenje zgrade Stjepana Radića (zgrada Gradske uprave), 
- poduzetnički inkubator, 
- uređenje Doma u Sirovoj Kataleni, 
- uređenje dječjih igrališta (u prigradskim naseljima), 
- uređenje zgrade MUP-a, 
- projekt Prirodna baština. 

U rashodima se povećava stavka  javnih radova za 596.046,58 kuna, a odnosi se na dobivena 
sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Naglasio je kako Grad Đurđevac trenutno u 
provedbi ima 28 projekata koji su sufinancirani iz EU fondova ukupne vrijednosti 
69.934.000,00 kuna. Udio Grada Đurđevca u provedbi prethodno navedenih projekata iznosi 
11.000.000,00 kuna, dok su za preostala financijska sredstva povučena sredstva. Istaknuo je 
kako 23 zaposlenika rade u Gradskoj upravi, te kako je Grad Đurđevac po zaposleniku 
povukao sredstva u iznosu 2.560.000,00 kuna, odnosno 8.470,00 kuna po stanovniku.  
Naglasio je kako Grad Đurđevac dobro koristi sredstva iz EU fondova. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo da li je u prijedlog Proračuna 
Grada Đurđevca za 2019. godinu uvršteno kreditno zaduženje u iznosu 4.000.000,00 kuna, 
budući da se isto neće realizirati u 2018. godini. Napomenuo je da predmetno kreditno 
zaduženje nije vidljivo u prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. Osvrnuo se 
na projekt K400503 Razvoj infrastrukture Poslovne zone A – sjever, te izrazio zabrinutost 
zbog smanjenja sredstva na 104.000,00 kuna. Predložio je da Grad Đurđevac razmisli o 
parceliranju zone na parcele s manjom površinom od trenutno postojeće sa 23ha. Osvrnuo 
se i na zabrinjavajuću situaciju u gradu Đurđevcu, odnosno o trendu smanjenja broja radnih 
mjesta. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je kreditno zaduženje u iznosu 
4.000.000,00 kuna navedeno u prijedlogu Proračuna, ali kao prenošenje viška iz prethodne 
godine. Nakon što se dobije pismeno obrazloženje Ministarstva financija, kreditno zaduženje 
će se uvrstiti kao stavka u Proračunu. Vezano uz projekt Razvoj infrastrukture Poslovne zone 
A – sjever, istaknuo je kako se radi o europskom projektu, te da Grad Đurđevac ne može prije 
potpisivanja ugovora započeti s aktivnostima, potrebno je osigurati predfinanciranje zbog 
duge administrativne procedure. Započet će se s aktivnostima čim Grad Đurđevac dobije 
potrebne informacije o stanju projekta, a kako bi se stavila u funkciju predmetna zona.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković osvrnuo se na razdoblje kada je u 
Đurđevcu na vlasti bio HDZ i SDP. U tom razdoblju Đurđevac je, osim gospodarskog potopa i 
gubitka radnih mjesta, izgubio i bitne institucije (Općinski i Prekršajni sud, Gruntovnicu, 
Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ispostave državnih inspektorata, Općinsko državno 
odvjetništvo). Dolaskom na vlast nezavisne liste uspješno je vraćena pozitivna slika u gradu 
Đurđevcu. Poslovna zona će biti izgrađena, onog trenutka kada će biti spremna. Postoji 
stalni interes poduzetnika, te Grad Đurđevac izlazi svima u susret. Ukazao je na problem 
izgradnje pogona tvrtki s područja naše Županije na područjima izvan Republike Hrvatske i 
izvan Koprivničko-križevačke županije. Naglasio je kako je predsjedniku Uprave Podravke 
gradonačelnik Grada Đurđevca poslao pismo s ciljem da Podravka gradi svoje objekte u 
Poslovnoj zoni u Đurđevcu, a ne da iste gradi izvan područja naše Županije. Napomenuo je 
kako je nužno razvijati gospodarske potencijale unutar naše Županije. 
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 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić istaknuo je kako će, budući da je zaposlenik 
Podravke, sukladno svojim mogućnostima ukazati na pismo gradonačelnika Grada 
Đurđevca. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(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 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 1. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda.   
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(SDP), 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. 

 
 

Točka 3. 
 

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

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 1. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda.   
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

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

 
 

Točka 4.  
 
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Đurđevca u 2018. godini 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 1. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda.   
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 
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P L A N 

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

 
 

Točka 5. 
 

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

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 1. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda.   
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 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 6.  
 

Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i   
Projekcija za 2020. i 2021. godinu 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako su o predmetnoj točki razmatrali sljedeći Odbori: 

- Odbor za proračun i financije, 
- Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje, 
- Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, 
- Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu, 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 
- Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj, 
- Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade, 
te su podržali predloženi prijedlog Proračuna.  

 Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako je Proračun Grada Đurđevca za 2019. 
godinu planiran u iznosu 126.562.094,69 kuna, dok su projekcije za 2020. godinu planirane 
u iznosu 80.337.558,88 kuna i za 2021. godinu u iznosu 71.279.511,38 kuna. Projekcije su 
planirane u nižem iznosu budući da su navedeni samo projekti za koje su već potpisani 
ugovori. Projekti koje će Grad Đurđevac tek prijavljivati na natječaje nisu uvršteni u 
projekcije, već će se isti uvrštavati prema potrebi. Osvrnuo se na najznačajnije prihode 
(renta, opći prihodi – porez na dohodak, vlastiti prihodi Grada, pomoći). Pomoći su planirane 
u iznosu 68.933.313,12 kuna, i to: 

 kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna za projekte: 
- izgradnja zgrade za Udrugu Mali princ, 
- energetska obnova Doma kulture, 
- KUĆA OSMIJEHA, 
- krajobrazno uređenje okoliša oko Starog grada - jezero, 
- dom u Sirovoj Kataleni, 
- energetska obnova zgrade Stjepana Radića, 
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- energetska obnova zgrade MUP-a, 
- kružni tokovi 

 
 tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna za projekte: 

- ZAŽELI, 
- Maslačak za sve, 
- LOADSTAR – projekt razvoja i analize turističke ponude u gradu, 
- Održive misli, 
- šumski putevi. 

Cilj Grada Đurđevca je kroz povlačenje sredstava iz EU fondova poboljšati uvjete života 
građana na području Grada Đurđevca, i to: 

1. poboljšanje socijalnih uvjeta života: 
- naknade rodiljama, pomoć umirovljenicima, sufinanciranje ogrjeva – konstantno 

se provodi,  
- projekt ZAŽELI – poboljšanje socijalnih uvjeta za starije građane, 
- projekt „Maslačak za sve“ – produženi boravak u vrtiću s uvođenjem novih 

programa, 
- projekt Izgradnja zgrade Udruge Mali princ, 
- projekt KUĆA OSMIJEHA – zbrinjavanje udomljene djece, 
- produženi boravak djece u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac – jedina 

škola u našoj Županiji koja provodi ovakav projekt. 
 

2. gospodarstvo 
- projekt Razvoj infrastrukture poslovne zone A-sjever čija ukupna vrijednost iznosi 
  10.822.804,40 kuna, od toga udio Grada 487.026,20 kuna. 

 
3. razvoj prometne infrastrukture 

- suradnja sa Županijskom upravom za ceste KKŽ i Centrom za vozila Hrvatske na 
rješavanju prometne sigurnosti 

  
Projekti koji nisu uvršteni u Proračun Grada Đurđevca, a uvelike podižu standard su: 
 
- Picoki za sport – osigurano je 999.993,12 kuna, 

 
- Sport 2 – vrijednost projekta iznosi 1.500.000,00 kuna, a 

odnosi se na uključivanje u sportske aktivnosti djece 
s teškoćama 
 

- Poduzetnički inkubator – očekuje se realizacija projekta – gradnje u 2019. 
godini, 
 

- Aglomeracija – vrijednost projekta iznosi 282.000.000,00 kuna. 
 
Osvrnuo se na javno savjetovanje o nacrtu Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. 
Pristigao je jedan zahtjev, i to Gradske organizacije SDP-a Đurđevac, a odnosilo se na: 
 
1. prijedlog: 
Smanjenje: 200.000,00 kn 
K200208 Razvoj infrastrukture širokopojasnog 
interneta – 100.000,00 kn 
K400908 Adaptacija obrtničkog doma – 100.000,00 kn 

GRADONAČELNIK HRVOJE JANČI: 
Ovogodišnjim Proračunom već je 
povećana stavka za 200.000,00 kn 
za potpore u poljoprivredi i 
poduzetništvu, te sada iznosi 
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Povećanje: 200.000,00 kn 
A200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva – 
200.000,00 kn 

ukupno 600.000,00 kn. Nema 
potrebe za dodatnim povećanjem, 
ukoliko će postojati potreba 
sredstva će se povećati 
rebalansom. 

 
2. prijedlog: 
Smanjenje: 200.000,00 kn 
A200209 Projektna dokumentacija 
 
Povećanje: 200.000,00 kn 
A200203 Potpora poljoprivredi 

GRADONAČELNIK HRVOJE JANČI: 
Ovogodišnjim Proračunom već je povećana stavka za 
200.000,00 kn za potpore u poljoprivredi i poduze-
tništvu, te sada iznosi ukupno 600.000,00 kn. Nema 
potrebe za dodatnim povećanjem, ukoliko će 
postojati potreba sredstva će se povećati 
rebalansom. 
Projektna dokumentacija je potrebna kako bi Grad 
Đurđevac mogao prijavljivati projekte. Štoviše, 
potrebno je što više ulagati u projektnu 
dokumentaciju kako bi mogli konkurirati na 
natječajima. 

 
3. prijedlog: 
Smanjenje: 600.000,00 kn 
K400210 Izgradnja kružnih tokova na području Grada 
 
Povećanje: 600.000,00 kn 
projekt Izgradnja staračkog doma 

GRADONAČELNIK HRVOJE JANČI: 
Jedinice lokalne samouprave 
čekaju donošenje novog zakon-
skog prijedloga kojim će se 
regulirati pitanje financiranja 
staračkih domova – cijena 
boravka korisnika.  
Cilj Grada Đurđevca je da se 
nakon obnove zgrade Gradske 
uprave, taj prostor prenamjeni za 
prostor Staračkog doma. 
Izgradnja kružnih tokova 
preduvjet je za realizaciju 
povećanja sigurnosti u prometu 
na području Grada Đurđevca s 
ciljem smanjenja brzine vozila 
unutar naseljenog područja. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se pri izradi Proračuna 
Grada Đurđevca za 2019. godinu javnim savjetovanjem i sastankom s predsjednicima 
mjesnih odbora na području Grada Đurđevca nastojalo usuglasiti i uvrstiti u Proračun 
prijedlozi sudionika. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je istaknuo kako vijećnici SDP-a neće podržati 
predloženi prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. Naglasio je kako je 
potrebno izdvojiti više financijskih sredstva u razvoj i poticanje gospodarstva.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako Grad Đurđevac svojim 
socijalnim mjerama brine o starijim građanima. Intencija je da se kroz javno-privatno 
partnerstvo riješi pitanje staračkog doma u Đurđevcu. Uostalom, SDP je u svojoj 12-
godišnjoj vladavini imao prilike i mogućnosti izgraditi starački dom u Đurđevcu. 
Napomenuo je da je Grad Đurđevac otvoren kako za sve prijedloge, tako i za prijedloge 
oporbe. Naglasio je kako Grad Đurđevac nije zadužen za otvaranje radnih mjesta, već za 



 9 

stvaranje preduvjeta za otvaranje radnih mjesta. Izgradnjom servisne ceste i boljom 
prometnom povezanosti sa Zagrebom, Grad Đurđevac privući će kvalitetnije poduzetnike. 
 Članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica istaknula je da ukoliko g. Fucak 
ima neki konkretan prijedlog programa za razvoj i poticanje gospodarstva sada je pravi 
trenutak da članove Gradskog vijeća upozna s istim. 
   
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(SDP), donijelo je 
 

P R O R A Č U N  
Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

 
 

Točka 7. 
 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(SDP), donijelo je 
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. 

 
 

Točka 8.  
 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  
Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(SDP), donijelo je 
 

P R O G R A M 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 

 
 

Točka 9.  
 

Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području  
Grada Đurđevca u  2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
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 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ 
(SDP), donijelo je 

 
P R O G R A M 

građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2019. godini. 
 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području  
Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 
 
 

Točka 11. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području  
Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 
 
 

Točka 12. 
 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području  
Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 
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Točka 13. 
 

Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  
Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ 
(SDP), donijelo je 

 
P L A N 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 
 
 

Točka 14. 
 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 
Grada Đurđevca  za 2019. godinu 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca  za 2019. godinu. 
 
 

Točka 15. 
 

Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 6. obuhvatio je i obrazloženje 
predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 

 
P R O G R A M 

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 

 
 

Točka 16. 
 

Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za  
financiranje kapitalnih projekata 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o kreditnom zaduženju za 
rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete. Radi se o kompletnoj zamjeni javne rasvjete u 
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Đurđevcu i prigradskim naseljima u iznosu 3.500.000,00 kuna (1.199 svjetiljki).  
Projektantska vrijednost projekta iznosi 3.672.000,00 kuna, dok je preostali iznos od 
kreditnog zaduživanja predviđen za izgradnju javne rasvjete na obilaznici grada Đurđevca.  
Hrvatske ceste su raspisale javnu nabavu za izgradnju javne rasvjete na našoj obilaznici, ali 
na dijelovima raskrižja. Grad Đurđevac, kao partner, je izradio projektnu dokumentaciju 
kako bi se izgradila javna rasvjeta na nadvožnjaku, kod izlaza prema Virju i na dijelu ceste 
kod zgrade Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Za preostali središnji dio obilaznice Grad 
Đurđevac bi iz kreditnog zaduživanja osigurao sredstva za izgradnju javne rasvjete. Godišnji 
troškovi postojećeg sustava javne rasvjete iznose 587.000,00 kuna (100.000,00 kuna 
održavanje, 487.000,00 kuna računi za utrošak električne energije). Nakon rekonstrukcije, 
ušteda bi iznosila 66%, odnosno godišnje bi se uštedilo u iznosu 401.000,00 kuna. Kredit će 
se vraćati iz uštede na utrošku električne energije. Grad Đurđevac provodi objedinjenu 
nabavu električne energije za Grad Đurđevac, gradske ustanove i komunalne tvrtke, te 
sklapa sporazum na rok od dvije godine. Zatražene su ponude od svih poslovnih banaka na 
području Republike Hrvatske. Najbolji uvjeti dobiveni su od strane Zagrebačke banke d.d. – 
kamatna stopa iznosi 1,6% godišnje, naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,10%. Predmetno 
kreditno zaduženje spada u kreditno zaduženje za energetsku učinkovitost, a sukladno 
zakonskim odredbama isto ne ulazi u kreditnu zaduženost Grada Đurđevca. Istaknuo je kako 
je Grad Đurđevac imao mogućnost financiranja predmetnog projekta preko ESKO modela, ali 
bi takvo financiranje predstavljalo izdvajanje većih financijskih sredstava. 
 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se 
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić kojega je zanimalo koliko će iznositi održavanje 
mreže nakon rekonstrukcije javne rasvjete. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da je predviđena garancije u roku od 10 
godina za kompletnu mrežu. Naglasio je kako troškovi postojećeg sustava javne rasvjete na 
godišnjoj razini iznose 587.000,00 kuna (od toga 100.000,00 kuna iznosi održavanje), dok bi 
nakon rekonstrukcije troškovi javne rasvjete na godišnjoj razini iznosili 185.000,00 kuna 
(od toga 20.000,00 kuna iznosi održavanje). 
 Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je zašto se Grad Đurđevac s 
predmetnim projektom nije prijavio na neki natječaj ministarstava. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da Grad Đurđevac prati otvaranje natječaja iz 
područja svih ministarstava. Nije postojala mogućnost prijave projekta na natječaj, da je 
postojala mogućnost, Grad Đurđevac bi odmah prijavio predmetni projekt. Osvrnuo se na 
podnošenje prijava nekih jedinica lokalne samouprave na natječaje Ministarstva 
graditeljstva, ali Grad Đurđevac ne spada u predviđenu kategoriju prijavitelja, sukladno 
uputama za prijavitelje. 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da se prilikom izvođenja projekta 
predvidi postavljanje dodatnog rasvjetnog tijela koje će osvjetljavati svaki pješački prijelaz, 
kako bi se dodatno poboljšala sigurnost građana. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči prihvatio je prijedlog člana Gradskog vijeća Rajka 
Gašparića o dodatnom osvjetljavanju pješačkih prijelaza. 
 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa 
„suzdržan“ (SDP), donijelo je 
 

O D L U K U 
 o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata. 
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Točka 17. 
 

Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca  
kod Zagrebačke banke d.d. 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 16. obuhvatio je i 
obrazloženje predmetne točke dnevnog reda. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ 
(SDP), donijelo je 

O D L U K U 
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.. 

 
 

Točka 18. 
 

Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 
 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, 
komunalno i vodno gospodarstvo, te podržao predloženi prijedlog Odluke.  
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je novim Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu određen rok za donošenje nove Odluke o vrijednosti boda komunalne 
naknade. Rok za donošenje predmetne Odluke je kraj studenoga 2018. godine. Predloženom 
Odlukom ne mijenja se dosadašnja vrijednost boda, a iznosi 0,50 kn/m2. 
  
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o vrijednosti boda komunalne naknade. 

 
 

Točka 19. 
 

Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća kako je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, 
komunalno i vodno gospodarstvo, te podržao predloženi prijedlog Odluke. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetna Odluka donosi sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Grad Đurđevac vodi brigu o sprječavanju 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Postavljeni su i 
videonadzori. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i  

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 
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Točka 20. 
 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području  
jednice lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta 

„Izgradnja dječjeg igrališta u Budrovcu“ 
 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je potrebna suglasnost Gradskog vijeća 
za prijavu na natječaj. Radi se o projektu izgradnje dječjeg igrališta u Budrovcu koji će se 
prijaviti ponovno na natječaj budući da je prvotni natječaj poništen od strane Agencije za 
plaćanje u poljoprivredi. Razlog poništenja natječaja leži u činjenici da Strategija LAG-a 
Podravina nije bila usklađena sa Strategijom na razini Republike Hrvatske. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jednice lokalne samouprave 

Grada Đurđevca za provedbu projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u Budrovcu“. 
 
 

Točka 21.  
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se predmetne Izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac donose 
u cilju pripreme za provedbu projekta „Maslačak za sve“.  Ujedno je pozvao sve prisutne na 
konferenciju u svezi početka provedbe projekta „Maslačak za sve“. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac. 
 
 

Točka 22. 
 

Donošenje Odluke o preuzimanju i kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu 
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je Grad Đurđevac većinski vlasnik 
poslovnih udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac. Vidljivo je kako Grad 
Đurđevac brine o zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša, a dobar pokazatelj je projekt 
izgradnje sortirnice i kompostišta. Budući da jedinice lokalne samouprave koje su vlasnice 
poslovnog udjela od 1% u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac ne koriste 
usluge Reciklažnog dvorišta niti ostale komunalne usluge zbog kojih im je preneseno 
vlasništvo u trgovačkom društvu, Grad Đurđevac želi predmetnom Odlukom preuzeti i 
otkupiti njihove udjele po nominalnoj vrijednosti. Ukoliko jedinice lokalne samouprave koje 
su vlasnice poslovnog udjela od 1% u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac neće 
htjeti prodati svoje udjele, tražit će se od njih dokapitalizacija njihovih poslovnih udjela.  
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 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je da je intencija ovakve 
zajedničke brige o održivom gospodarenju otpadom bila činjenica da je zakonom propisano 
da jedno reciklažno dvorište može zajednički koristiti više jedinica lokalne samouprave do 
25.000 stanovnika. Prijedlog je bio da sve okolne općine i prigradska naselja na području 
Grada Đurđevca dobiju pokretna reciklažna dvorišta kao način efikasnog zbrinjavanja. 
Međutim, samo Općina Kalinovac koristi usluge Reciklažnog dvorišta i ostale komunalne 
usluge zbog kojih im je preneseno vlasništvo u trgovačkom društvu. 
 
 Gradsko vijeće bez rasprave i većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ 
(SDP), donijelo je 
 

O D L U K U 
o preuzimanju i kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac 
 
 

Točka 23. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća 
 

 Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li je u Proračun Grada uvršten 
projekt povezivanja Ulice Tina Ujevića i Ulice Đure Basaričeka na obilaznicu grada 
Đurđevca? Istaknuo je kako bi zelenu površinu ispred Dječjeg vrtića „Maslačak“ i Strukovne 
škole Đurđevac trebalo prenamjeniti u miniatletsku stazu. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je projekt povezivanja Ulice Tina Ujevića 
i Ulice Đure Basaričeka na obilaznicu grada Đurđevca uvršten u Proračun Grada Đurđevca. 
Radi se o stavkama K400210 Izgradnje kružnih tokova na području Grada i K400231 
Rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica, nogostupa i cesta. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je u nadležnosti 
Hrvatskih cesta izrada projekta kružnog toka na mjestu spajanja ulica na obilaznicu grada. 
Grad Đurđevac je, u svojoj nadležnosti, mogao samo inicirati izradu takvog jednog projekta 
budući da se predmetne ceste moraju negdje povezati. Predmetni projekt se nalazi u planu 
Hrvatskih cesta.  
 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić predložio je da gradonačelnik prilikom 
iznošenja analiza Proračuna ne uspoređuje trenutni Proračun sa prijašnjim proračunima  
kada nisu bila dostupna sredstva iz EU fondova. Osvrnuo se i na dobru povezanost i 
komunikaciju Grada Đurđevca sa centralnom vlasti (posebice prilikom prepoznavanja 
projekata i vraćanja institucija u Grad Đurđevac).  
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako je dobra povezanost 
i komunikacija Grada Đurđevca sa centralnom vlasti. Najveći otpor realizaciji projekata za 
naš kraj daju lokalni političari na županijskoj razini koji su propustili niz prilika za boljitak 
našeg kraja, budući da su zastupnici u Hrvatskom saboru. Osvrnuo se na odgađanje 
donošenja Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije čime je ugrožena mogućnost 
ugovaranja izrade projektne dokumentacije za cestu Kloštar Vojakovački-Koprivnica i 
Đurđevac-Bjelovar. Te dvije ceste su mogle biti uvrštene u Plan Hrvatskih cesta za 2019. 
godinu, ali realno neće biti budući da neće biti donesen Prostorni plan Koprivničko-
križevačke županije. Suradnjom županijskog HDZ-a Virovitičko-podravske županije i 
saborskog zastupnika Željka Lackovića u Plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu uvrštena je 
cesta Virovitica-Koprivnica (52km) i cesta Farkaševac-Bjelovar. Naglasio je kako je 
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isključivo njegova zasluga za vraćanje Općinskog suda u Koprivnici, Stalna služba u 
Đurđevcu, bez ikakvog sudjelovanja ostalih lokalnih političara.  
 
 Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić izrazio je nezadovoljstvo zbog izjave 
gradonačelnika u medijima o šahtama kao usporivačima brzine, odnosno o načinu 
prikazivanja stanja naših cesta. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su novinari predmetnu izjavu izvukli iz 
konteksta, te da takva izjava nije izjavljena. Govorilo se o prometnoj sigurnosti u gradu 
Đurđevcu, konkretno u Ulici Antuna Radića kod ŠRC-a, o mogućnosti usporavanja prometa u 
vidu „ležećih policajaca“. Razgovorom je obuhvaćena i Ulica kralja Tomislava i problematika 
sa šahtama, ali nije izjavljeno ono što je objavljeno u medijima. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako je Ulica kralja 
Tomislava u nadležnosti Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije, te da 
se vode pregovori s njima oko dobivanja suglasnosti za postavljanje usporivača brzine na 
njihovim cestama u gradu Đurđevcu. Grad Đurđevac ima dobru suradnju sa Županijskom 
upravom za ceste Koprivničko-križevačke županije. 
 
 Član Gradskog vijeća Damir Lacković zatražio je dostavu dokumentacije za projekt 
ŠRC-a i troškovnik rekonstrukcije, odnosno popis izvođača radova u Dječjem vrtiću 
„Maslačak“ Đurđevac, te obrazloženje o razlogu zašto gradske službe ne žele dostaviti 
zatražene podatke (ukoliko se neće dostaviti zatraženi podaci). 
 
 

 

 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 15. sjednicu Gradskog vijeća u 18,55 sati. 
 
 
 
 
                    Predsjednik 
               Zapisnik sastavila                                                                                    Gradskog vijeća  
  Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.              Željko Lacković, dipl.iur.                                


