ZAPISNIK
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 15. ožujka 2019. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-02/05, URBROJ: 2137/03-01-01/0319-1 od 8. ožujka 2019. 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 - izašla tijekom glasovanja o točki 3. dnevnog reda,
12. Damir Lacković,
13. Rajko Gašparić – izašao tijekom glasovanja o točki 4. i 5. dnevnog reda,
14. Marko Kolarević.
Sjednici Gradskog vijeća nije nazočan 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. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
6. Matija Markešić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
7. Matija Bažulić, predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca,
8. Anita Giba, viši stručni suradnik za proračun,
9. Mirjam Markač, viši stručni suradnik za riznicu,
10. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
11. Katarina Bartolić Globan, viši referent za poslove gradonačelnika,
12. Andreja Brozović, RKC,
13. Valentino Štefanek, PRIGORSKI.HR,
14. Jurica Karan, ePodravina.hr,
15. Mladen Prevedan, Podravski radio.
Na zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 14 glasova „za“.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2018. godine .
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija
za 2020. i 2021. godinu.
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2019. godini.
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2019. godini.
6. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2019. godini.
7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2019. godini.
8. Donošenje Plana zaštite od požara za Grad Đurđevac.
9. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2018.
godinu.
10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2019.
godinu.
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu.
12. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada, s prijedlogom Zaključka.
14. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada.
15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za
potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Salvadora Dalija RECETTES D’
IMMORTALITE (Recepti za besmrtnost).
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada
Đurđevca za 2018. godinu.
17. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 14 glasova „za“,
Točka 1.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković upozorio je nazočne na članak 11. Odluke
o javnim priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/98., 2/02.,
1/03., 1/10. i 5/18. – pročišćeni tekst), koji glasi:
„U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o
javnim priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida javnosti.“, stoga je
zamolio novinare i ostale nazočne, osim članova Gradskog vijeća i stručnih službi Grada
Đurđevca da za vrijeme rasprave o prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja iziđu iz
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dvorane, a da će Odluku koju je donijelo Gradsko vijeće dobiti odmah po završetku rasprave
u pisanom obliku.
Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković
napomenuo je članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu primili Odluku o
dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, s obrazloženjem, koju je utvrdio Odbor za dodjelu
javnih priznanja na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine.
Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca kada se s
rasprave o nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se
obrazloženje Odbora, rasprava i tijek glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u
odvojenom zapisniku.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković utvrdio je nakon pojedinačnog glasovanja
za svako predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Grada
Đurđevca) da je Gradsko vijeće većinom glasova, donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Grada Đurđevca Počasni građanin Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković utvrdio je nakon pojedinačnog glasovanja
za svako predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Grada
Đurđevca) da je Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
(Zlatna plaketa „Sveti Juraj“, Nagrada za životno djelo i Povelja Grada Đurđevca).
Nakon što je pojedinačno glasovanje za svako predloženo javno priznanje završeno,
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković odredio je kratak prekid sjednice kako bi u
daljnjem tijeku sjednice prisustvovali novinari i ostali koji su napustili dvoranu, kojima je
podijeljena Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca u tekstu koji je donijelo Gradsko
vijeće.
Točka 2.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je 2018. godina bila rekordna po
realizaciji Proračuna – 74.000.000,00 kuna prihoda je ostvareno. Veliki doprinos svemu
ovome donosi projektna aktivnost u Gradu Đurđevcu, gdje se konstantno radi na provedbi i
pripremi projekata. Prate se natječaji, surađuje se s udrugama, ustanovama s područja Grada
Đurđevca. Grad Đurđevac je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca imao 30 projekata u
provedbi ukupne vrijednosti cca 70.000.000,00 kuna (udio Grada Đurđevca 15.317.547,18
kuna).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKTI U PROVEDBI
Naziv projekta

Napomena

ENERGETSKA OBNOVA
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- Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
- Područne škole za djecu s teškoćama
Nadogradnja Osnovne škole Grgura Karlovčana
iznad postojeće sportske dvorane
Energetska obnova zgrade Doma kulture

Prihvaćeno završno izvješće 28.01.2019.
Poslano završno izvješće 30.01.2019.
Završetak do kraja mjeseca ožujka 2019.
godine
Proveden je postupak javne nabave

INFRASTRUKTURA
Poduzetnički inkubator
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste MičetinacČepelovac – trasa 5

Rok za završetak – 01.09.2019.
Dobivena Uporabna dozvola 11.03.2019.

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA
Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti
Đurđevačkih pijesaka
Nadogradnja Interpretacijskog centra
Picokijada
Obnova oltara u Rozaliji

Vrijednost projekta: 17.319.657,97 kuna,
raspisane su nabave
Provedena nabava za proširenu stvarnost
Napravljene istražne radnje koje se koriste
za prijavu na prekograničnu suradnju

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM I ODRŽIVI RAZVOJ
Održive misli

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada

Uključuje brojne edukacije, reklame i
kazališne predstave u vrtićima i školama u
Đurđevcu i okolnim općinama. Provođenje
projekta do prosinca 2019. godine
Prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost – nabava je u
tijeku (očekuje se dobivanje 2.500
spremnika)

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izrada idejnog i glavnog projekta krajobraznog
uređenja okoliša Starog grada

Projekt prekogranične suradnje s
Mađarima

OBRAZOVANJE
Pomoćnici u nastavi
Osiguravanje besplatne prehrane za učenike OŠ
u riziku od siromaštva
Maslačak za sve
Unaprjeđenje uvjeta u dječjim vrtićima

U provedbi do 2021. godine
Poslijepodnevni boravak, vrijednosti
5.135.406,40 kuna – u provedbi do ožujka
2021. godine
Odobreno završno izvješće – projekt
završen

Program školskog mednog dana
Školska shema
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PROJEKTI ZA PODIZANJE SOCIJALNOG STANDARDA
Snaga pomoći – gerontodomaćice

U provedbi do 2021. godine

SPORT I SPORTSKA INFRASTRUKTURA
Picoki za sport

U provedbi do 2021. godine

E-JAVNA UPRAVA I INFORMATIZACIJA
Uvođenje e-računa

U provedbi do mjeseca rujna 2019. godine

Na projektima koji su u provedbi zaposlene su 34 osobe (15 gerontodomaćica, 10 pomoćnika
u nastavi, dok su ostali zaposleni – voditelji i administratori projekata). Udio plaća
zaposlenika koji sudjeluju u projektima iznosi 743.770,50 kuna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVLJENI PROJEKTI
Naziv projekta

Napomena

Razvoj infrastrukture poslovne zone A-sjever

Prijavljen 2017. godine – čeka se
potpisivanje ugovora
Kuća za zbrinjavanje udomljene djece –
projekt prošao administrativnu kontrolu
Uspostava i uređenje poučne i trim staze u
Boriku (financiranje iz Programa ruralnog
razvoja) – projekt je prijavljen
financiranje iz Programa ruralnog razvoja
– rekonstrukcija i opremanje Doma u
Sirovoj Kataleni

Kuća osmijeha
Mjera 8.5.2.
Mjera 7.4.1.
Konzervatorsko-restauratorski radovi na
obnovi oltara u kapeli svete Rozalije
Aktivi(g)raj se!
Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Sportske aktivnosti za djecu s teškoćama –
suradnja s Odjelom za djecu s teškoćama u
razvoju
Suradnja s Klasterom pčelara –
organizacija rada i nastupa na tržištu

Izgradnja dječjih igrališta u prigradskim
naseljima
Ukupna vrijednost nabrojenih projekata iznosi 19.050.760,49 kuna (udio Grada Đurđevca
iznosi 2.166.973,69 kuna).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grad Đurđevac ima 16 projekata u pripremi vrijednosti cca 135.000.000,00 kuna (predviđeni
udio Grada Đurđevca iznosi cca 10.000.000,00 kuna), i to:
- Mjera 4.3.3. Šumski putevi,
- Izgradnja zgrade Mali princ,
- Izgradnja sortirnice,
- Izgradnja kompostišta,
- Širokopojasni Internet na područjima na kojima ne postoji komercijalni interes,
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-

Prekogranična suradnja – ulaganje u Dom kulture, obnova Rozalije i Krajobrazno
uređenje okoliša Starog grada,
- Prekogranična suradnja – suradnja Muzeja Grada Đurđevca sa Szigetvarom,
- Unutarnje uređenje Osnovne škole i područne škole,
- Sufinanciranje vlastitog udjela u financiranju četiri projekta na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U gradu je zabilježena i konstantna građevinska aktivnost komunalnih tvrtki – zamjena
plinskih i vodovodnih instalacija, prometna sigurnost, izgradnja pješačkih staza, saniraju se
raskrižja, rade se kružni tokovi. Naglasio je kako Grad Đurđevac, gradske ustanove i gradske
tvrtke posluju pozitivno, financijski su stabilne, redovito se podmiruju obveze.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković koji je zatražio da se ne uspoređuje razdoblje prije
2013. godine i sada, budući da tada nisu bila osigurana sredstva iz Europskih fondova.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako su prije 2013. godine
postojali pretpristupni fondovi Europske unije za koje nije bilo potrebno toliko
dokumentacije kao što je sada slučaj. Naglasio je kako prilikom preuzimanja dužnosti
gradonačelnika 2013. godine nije pronađen niti jedan projekt. Pretpristupni fondovi su bili
velika prilika, ali se nažalost nisu koristili.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković osvrnuo se na neriješenu situaciju Ulice kralja
Tomislava.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće je većinom glasova, s 13 glasova „za“ i 1 glasom
„protiv“ (SDP), donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.
Točka 3.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu
i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
raspravljao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako predmetnom točkom Proračun sada
iznosi 126.061.671,22 kuna. Radi se o uskladi sa stvarnim stanjem i procjeni projekata i
njihovom odvijanju tijekom godine.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je podržao prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu. Korektno je da se dade podrška ako je u cilju
dobrobiti građana.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković izrazio je nezadovoljstvo zbog ne uvrštavanja
amandmana koje je SDP predložio prilikom donošenja Proračuna za 2019. godinu, te iz toga
razloga neće ni podržati prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2019.
godinu.
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“
(SDP), donijelo je
IZMJENE i DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu.
Točka 4.
Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2019. godini
reda.

Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 3. obuhvatio je i točku 4. dnevnog

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković izrazio je nezadovoljstvo zbog nesaniranja šahti u
Ulici kralja Tomislava.
Član Gradskog vijeća Ivan Radoš osvrnuo se na projekt trgovačkog društva Komunalije
Plin d.o.o. Đurđevac, vrijednosti 2,7 milijuna kuna, o zamjeni dotrajalih plinskih instalacija po
ulicama u gradu Đurđevcu (zamjena svih čeličnih cijevi i postava plastičnih cijevi). Radi se o
trasi dužine 12 km čime je obuhvaćeno 500-ak priključaka. Pohvalna je i suradnja Grada
Đurđevca i komunalne tvrtke, čime se osim zamjene plinske instalacije uređuje i pješačka
staza i asfaltiraju kolni prilazi.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako se podiže standard
građana.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“
(SDP), donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2019. godini.
Točka 5.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2019. godini
reda.

Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 3. obuhvatio je i točku 5. dnevnog

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica koje je pohvalila prijedlog Programa.
Izrazila je zadovoljstvo zbog unutarnjeg i vanjskog uređenja Doma kulture koji će omogućiti
još veću razinu provođenja rada amaterizma. Osvrnula se na kupnju novih glazbenih
instrumenata, te pohvalila usmjerenje financijskih sredstava Grada Đurđevca na dobrobit
djece i kulturnih sadržaja.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 13 glasova „za“, donijelo je
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PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2019. godini.
Točka 6.
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2019. godini
reda.

Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 3. obuhvatio je i točku 6. dnevnog

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Damir Lacković izrazio je nezadovoljstvo što prijedlog SDP-a o
osiguranju sredstava za izgradnju Staračkog doma u Đurđevcu nije uvršten u Proračun za
2019. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako postoji mogućnost
realizacije izgradnje Staračkog doma u Đurđevcu, ali potrebno je stvoriti preduvjete za
realizaciju ovakvog projekta. Napomenuo je kako se prijedlog SDP-a cijeni.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova, s 13 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržan“ (SDP), donijelo je
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2019. godini.
Točka 7.
Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2019. godini
reda.

Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 3. obuhvatio je i točku 7. dnevnog

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javio član Gradskog vijeća Zoran Jančijev izrazio je zadovoljstvo zbog ulaganja u sport i
sportsku infrastrukturu. Posebice se osvrnuo na Športsko-rekreacijski centar „Vlado Leščan
– Duspe“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je kako je Grad Đurđevac
skroman u prezentaciji svega onoga u što se ulaže i što se radi.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2019. godini.
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Točka 8.
Donošenje Plana zaštite od požara za Grad Đurđevac
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić istaknuo je kako se
radi o zakonskoj odredbi. Naglasio je kako bi građani prije spaljivanja korova, u vrijeme
proljetne i jesenske sezone, morali obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu ili komunalnog
redara o istome (dati lokaciju i obavijest o spaljivanju).
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su pokrenute brojne aktivnosti, odnosno
komunalni i poljoprivredni redar su zatražili od pravnih i fizičkih osoba da adekvatno
održavaju svoje površine kako bi se spriječili neželjeni požari.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PLAN
zaštite od požara za Grad Đurđevac.
Točka 9.
Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Grada Đurđevca za 2018. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o zakonskoj obvezi Grada
Đurđevca kojom je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da vode brigu o planiranju,
razvoju, učinkovitom funkcioniranju i financiranju sustava civilne zaštite.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Danijela Jelušić koju je zanimalo da li Grad Đurđevac ima
namjeru na svom području osnovati HGSS.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je namjera Grada osnovati Ispostavu
HGSS-a u Đurđevcu. U Proračunu je i uvrštena stavka s tom namjerom. Trenutno traju
dogovori oko samog smještaja članova HGSS-a. Intencija je da HGSS bude smješten na istoj
lokaciji kao i Javna vatrogasna postrojba Đurđevac i Policijska postaja Đurđevac. S područja
Grada Đurđevca pronađeno je i 8 članova HGSS-a.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić izrazio je
zadovoljstvo zbog osnivanja HGSS-a u Đurđevcu.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 10.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Đurđevca za 2019. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 9. obuhvatio je i točku 10. dnevnog
reda.
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Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2019. godinu.
Točka 11.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se Odlukom raspoređuju sredstva koja se
osiguravaju u Proračunu Grada Đurđevca za 2019. godinu za redovito financiranje političkih
stranaka, na način da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva u mjesečnim
iznosima razmjerno broju članova u Gradskom vijeću. Iznos planiran Proračunom ostao je isti
u odnosu na prethodnu godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako će uskoro biti donesen i
novi Zakon o financiranju političkih stranaka kojim će biti propisana minimalna sredstva za
financiranje političkih stranaka.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu.
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2018. godini, s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o obvezi Grada Đurđevca s osnova
gospodarenja otpadom. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinica lokalne
samouprave dužna je donijeti do 31. ožujka, do kada postoji i obveza prihvaćanja izvješća o
lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada. Temeljem
navedenog Izvješća donosi se i Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja
otpada kojom se određuju lokacije divljih deponija i mjere kojima će se sprječavati
odbacivanje otpada na istima. Grad Đurđevac ima dobar Plan gospodarenja otpadom, te se
osvrnuo na projekte Grada s osnova gospodarenja otpadom (nabava spremnika, sortirnica i
kompostište). Biti ćemo samodostatni i svojim građanima će se pružati zadovoljavajuća razina
usluge. Cilj je postati „zeleni grad“ koji će samoodrživo gospodariti otpadom. Osvrnuo se na
količine odvojenog otpada koje se iz godine u godinu povećavaju.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović i predsjednica Nadzornog odbora
Komunalnih usluga Đurđevac koja je izrazila nezadovoljstvo što okolne općine, izuzev jedne,
nije prepoznalo velike napore Grada Đurđevca vezano uz gospodarenje otpadom.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je Grad Đurđevac
omogućio svim okolnim općinama, budući da imaju vlasničke udjele u komunalnoj tvrtki,
uključivanje u održivo gospodarenje otpadom. Stvoreni su uvjeti i za okolne općine da tijekom
mjeseca imaju 4 odvoza, kao što je to u gradu Đurđevcu, te da plaćaju manju naknadu troška
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zbrinjavanja otpada. Dobar primjer je zajedničko korištenje reciklažnog dvorišta temeljem
sporazuma, te za to ne plaćaju nikakvu naknadu.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada
Đurđevca u 2018. godini.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada, s prijedlogom Zaključka
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 12. obuhvatio je i točku 13.
dnevnog reda.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje
nepropisno odbačenog otpada.
Točka 14.
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 12. obuhvatio je i točku 14.
dnevnog reda.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada.
Točka 15.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za
potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Salvadora Dalija
RECETTES D’ IMMORTALITE (Recepti za besmrtnost)
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel osvrnula se na prethodne
dvije izložbe – Piccaso i Chagall (razdoblje travanj 2018. – ožujak 2019.). Vidljiv je znatan
pomak u odnosu na isto razdoblje godinu prije, i to:
- prihodi – povećanje za 203,21%,
- prihod od prodaje ulaznica – povećanje za 260,52%,
- prihod od prodaje suvenira – povećanje za 127,67%,
- dolasci posjetitelja – povećanje za 57,77%.
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Broj posjetitelja za vrijeme održavanja inozemnih izložbi iznosi 15.969, dok je za isto
razdoblje godinu ranije broj posjetitelja iznosio 10.122. Obje izložbe je podržalo Ministarstvo
znanosti i obrazovanja što je doprinijelo posjećenosti Muzeja. Osvrnula se na dobru
promidžbu u sredstvima javnog priopćavanja, te na izvrsnu suradnju s Gradom Đurđevcom i
Turističkom zajednicom Grada Đurđevca. Naglasila je kako je ostvarena povećana posjećenost
posjetitelja, bez obzira što se radi o malom muzeju, što je doprinijelo i Restoranu i pivnici Stari
grad i turističkim sadržajima. U radu suvenirnice, uključena je i lokalna zajednica (udruge s
područja Grada Đurđevca i kućna radionost). Iz svega prethodno navedenog, prepoznat je
interes kod publike.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović koja je pohvalila rad Muzeja, te angažman
gradonačelnika Hrvoja Jančija i saborskog zastupnika Željka Lackovića u provedbi izložaba.
Zanimalo ju je tko izrađuje suvenire.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel istaknula je kako
uglavnom suvenire izrađuju udruge s područja Grada Đurđevca. Međutim, Muzej Grada
Đurđevca surađuje i s umjetnicom/dizajnericom Julijanom Rodin Ozimec u izradi suvenira s
motivima đurđevačke etno baštine. Naglasila je kako su u sredstvima javnog priopćavanja (u
programu HRT-a) u 10 dana čak 7 puta emitirane vijesti iz Đurđevca. Suvenir lutke
Đurđevčice izrađuje lutkarica iz Siska. Otvorenje izložbe planirano je za 26. travnja 2019.
godine, a izložba će biti otvorena do kraja mjeseca listopada 2019. godine.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca za potpis
ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe Salvadora Dalija
RECETTES D’ IMMORTALITE (Recepti za besmrtnost).
Točka 16.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada
Đurđevca za 2018. godinu
Predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca Matija Bažulić ukratko je članove
Gradskog vijeća upoznao s aktivnostima Savjeta mladih tijekom 2018. godine.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu za riječ se
javila članica Gradskog vijeća Maja Hrvatić Padovan koja je pohvalila rad Savjeta mladih – vide
se iz Izvješća mnogobrojne aktivnosti. Zanimalo ju je kakve su reakcije mladih na dosadašnje
aktivnosti i rad Savjeta mladih, te detaljnije obrazloženje projekta s volonterskim knjižicama.
Predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca Matija Bažulić istaknuo je kako je kod
mladih „pobuđen“ interes, međutim ima još prostora za dodatnim aktivnostima i napretkom.
Član Gradskog vijeća Damir Lacković pohvalio je dosadašnji rad Savjeta mladih.
Člana Gradskog vijeća Rajka Gašparića zanimalo je da li se Savjet mladih povezao i da
li surađuje s Udrugom AK46.
Predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca Matija Bažulić napomenuo je kako je
Savjet mladih u suradnji s Udrugom AK46 organizirao kviz za mlade. Vezano uz volonterske
knjižice, zamišljena je suradnja s Udrugom volontera Ruka u ruci iz Đurđevca. Savjet mladih
se povezao s Udrugom volontera RH kako bi se što detaljnije i adekvatno pristupilo projektu.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno, s 14 glasova „za“, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca
za 2018. godinu.
Točka 17.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Član Gradskoj vijeća Damir Lacković pohvalio je aktivnost u radu članova Gradskog
vijeća izabranih s liste Željko Lacković-Nezavisne liste.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović pohvalila je rad službenika Gradske
uprave.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad službenika Gradske
uprave, te napomenuo kako je za rad zaposlenika iz fondova Europske unije ostvareno
750.000,00 kuna, odnosno za 3 mjeseca u godini su osigurana sredstva iz fondova Europske
unije za rad zaposlenika.
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je
18. 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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