ZAPISNIK
s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 17. prosinca 2018. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-02/23, URBROJ: 2137/03-01-01/0318-1 od 12. prosinca 2018. godine.
Sjednica je održana u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, s
početkom u 17,15 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. 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. Rajko Gašparić,
13. Marko Kolarević.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Damir Lacković, član (opravdao),
2. Marko Fucak, član (opravdao).
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. Mirjam Markač, viši stručni suradnik za riznicu,
7. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
8. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika,
9. Andreja Brozović, RKC,
10. Valentino Štefanek, GLAS PODRAVINE,
11. Sanjin Bojić, GLAS PODRAVINE,
12. Željko Picig, PRIGORSKI.HR,
13. Jurica Karan, ePodravina.hr,
14. Matija Gudlin, ePodravina.hr,
15. Martina Sabađija Buđak, Podravski radio,
16. Silvija Zidar Lepoglavec, Podravski radio.
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Na zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 13 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 kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Donošenje Odluke o
kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac“ doda kao točka 10. dnevnog reda, a dosadašnja točka 10.
Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 11. dnevnog reda.
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je
na klupe prije održavanja sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 13 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i
Projekcija za 2019. i 2020. godinu.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 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 izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2018. godini.
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada
Đurđevca.
9. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim
građanima prigodom Božićnih blagdana.
10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac.
11. 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 se predmetnom točkom usklađuje
realizacija projekata i stavki Proračuna. Predmetnim izmjenama i dopunama Proračun
Grada Đurđevca za 2018. godinu iznosi 81.309.896,33 kuna.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će se projekti koji nisu
realizirani u 2018. godini prebaciti u 2019. godinu. Nema odstupanja od projekata koji su
planirani.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.
Točka 2.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja 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 jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 3.
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 jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 4.
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 13 glasova „za“, donijelo je
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PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 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
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom obrazloženja točke 1. obuhvatio je i obrazloženje
predmetne točke dnevnog reda.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 6.
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 13 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 7.
Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 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 13 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Grada Đurđevca u 2018. godini.
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Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako sastavni dio predmetne Odluke čini
Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta koja sadrži sve bitne elemente. Predmetnom
izmjenom dodaju se nerazvrstane ceste koje nisu bile upisane. Ujedno Jedinstvenu bazu
potrebno je dopuniti zbog prijave na projekt na mjeru 4.3.3. Šumski putevi u
vinogradarskim predjelima.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se formiranje lokalnih
cesta odnosi na prijavu na projekt. Postoje javne i privatne šume koje nemaju adekvatan
pristup, a Europska unija je otvorila program kojim sufinancira takve projekte. Grad
Đurđevac prati mogućnost prijave projekata i gdje god će biti moguće iste će i prijavljivati.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Grada Đurđevca.
Točka 9.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim građanima
prigodom Božićnih blagdana
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o tradicionalnoj odluci koja se
provodi već nekoliko godina. Predmetna Odluka obuhvaća osobe starije od 65 godina života
koje nemaju nikakvih primitaka, kao i one koji imaju mirovine do 1.000,00 kuna mjesečno. U
2017. godini bile su prijavljene 92 osobe. Dosada je već na raspisani poziv pristiglo 82
zahtjeva. Pored navedenog, zaposlenici Gradske uprave, gradskih ustanova i tvrtki u
vlasništvu Grada prikupljali su sredstva u iznosu 100,00 kuna za poklone socijalno
potrebitim građanima. Ujedno, Grad Đurđevac organizira i podjelu poklona u naravi za
socijalno ugrožene osobe, osobe koje borave u domovima i udomiteljskim obiteljima.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je socijalna osjetljivost
jedan od elemenata kojom se ponosi Grad Đurđevac. Članovi Gradskog vijeća za svoj rad ne
primaju nikakvu naknadu, u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave u kojima članovi
predstavničkog tijela za svoj rad primaju naknadu. Posebno je za pohvaliti činjenicu da su
prethodne godine i članovi Gradskog vijeća novčanim sredstvima sudjelovali u blagdanskom
darivanju socijalno potrebitih građana.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je predložio da se u blagdansko darivanje
socijalno potrebitih građana simboličkim iznosom uključe članovi Gradskog vijeća i prisutni
predstavnici medija.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o odobrenju sredstava za pomoć socijalno ugroženim građanima
prigodom Božićnih blagdana
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Točka 10.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o kupnji nekretnine u šumi Borik
koja je nužna za provedbu projekta „Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti
Đurđevačkih pijesaka“. Nakon slanja materijala, Ministarstvo državne imovine donijelo je
odluku o prodaji predmetne nekretnine Gradu Đurđevcu. Procijenjena vrijednost nekretnine
iznosi 310.000,00 kuna. S ovom nekretninom, Grad Đurđevac će u Boriku imati u svom
vlasništvu površinu od 5 ha, te će Grad Đurđevac moći razvijati u sklopu svog projekta sve
ono što je i planirano.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Borik, prema Zakonu
o šumama, šuma s posebnom namjenom . Kako bi se razvijali bilo kakvi sadržaji, a naročito
za prijavljivanje na natječaje financirane iz sredstava Europske unije, mora se imati strogo
reguliran odnos s Hrvatskim šumama (ovlaštenik koji upravlja tim dijelom šume). Ovaj dio
šume površine 5 ha biti će u vlasništvu Grada Đurđevca, te će Grad Đurđevac moći razvijati i
privoditi namjeni taj dio šume uz ograničenja koja će davati Hrvatske šume.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac.
Točka 11.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li postoji mogućnost da se
sjednice Gradskog vijeća ubuduće održavaju s početkom u 18:00 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će se razmotriti o toj
mogućnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković poželio je svima prisutnima sretne i
uspješne božićne i novogodišnje blagdane s ciljem da se u novu 2019. godinu krene s još
više elana i novih ideja.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić, u ime HDZ-a, poželio je svima prisutnima
uspješnu novu godinu. Zahvalio se na dosadašnjoj uspješnoj suradnji, te poželio da i u
narednoj godini suradnja bude još i bolja.
Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako je 2018. godina bila uspješna godina za
Grad Đurđevac, uz želju da buduća godina bude još uspješnija. Poželio je svim prisutnima
sretne i blagoslovljene božićne i novogodišnje blagdane.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 16. sjednicu Gradskog vijeća u 17,45 sati.
Zapisnik sastavila
Katarina Bartolić Globan, bacc.admin.public.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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