ZAPISNIK
s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 20. svibnja 2019. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-02/09, URBROJ: 2137/03-01-01/0319-1 od 15. svibnja 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. Marko Fucak,
11. Rajko Gašparić,
12. Marko Kolarević.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Gabriela Kralj Bartovčak, članica (opravdala),
2. Marija Markuš, članica (opravdala),
3. Damir Lacković, 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. Silvija Lukačin, privremena pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte,
5. Bernarda Ferderber, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
6. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca,
7. Matija Markešić, zapovjednik JVP-a Đurđevac,
8. Danijel Domišljanović , ravnatelj Osnovne škole Đurđevac,
9. Mirjam Markač, viši stručni suradnik za riznicu,
10. Anita Giba, viši stručni suradnik za proračun,
11. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
12. Goran Generalić, RKC,
13. Sanjin Bojić, Glas Podravine,
14. Martina Sabađija Buđak, Podravski radio,
15. Jurica Karan, ePodravina,
16. Željko Picig, Prigorski.hr,
17. Dinko Borozan, Podravski list.
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Na zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 12 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 dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću “.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se „Donošenje Odluke o
dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću “ doda kao točka
16. dnevnog reda, a dosadašnja točka 16. Pitanja članova Gradskog vijeća postala bi točka 17.
dnevnog reda.
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je
na klupe prije održavanja sjednice.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 12 glasova „za“, te je predsjednik Gradskog vijeća
Željko Lacković predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Imenovanje potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz reda predstavničke
većine.
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2018.
godinu.
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za
2018. godinu.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2018. godini.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
6. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2018. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Đurđevac.
8. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2018. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Muzeja Grada Đurđevca.
10. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2018. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
11. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2019. godini.
12. Donošenje Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.
13. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2018. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka.
14. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2019.
godini.
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15. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2018. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
16. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.
17. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Točka 1.
Imenovanje potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca
iz reda predstavničke većine
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je sukladno članka 9.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca potpredsjednika bira Gradsko vijeće, javnim
glasovanjem, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Jedan potpredsjednik bira se iz
predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine. Prijedlog
članova Gradskog vijeća iz reda predstavničke većine i predstavničke manjine mora biti
podnesen u pismenom obliku i potvrđen potpisima članova Gradskog vijeća. Budući da je
dosadašnji potpredsjednik Ivan Juričić stavio mandat u mirovanje, predsjednička većina
predlaže da nova potpredsjednica bude KRISTINA BENKO MARKOVICA.
Predložena kandidatkinja za potpredsjednicu Gradskog vijeća prihvatila je
kandidaturu.
Drugih prijedloga nije bilo.
Gradsko vijeće bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz reda predstavničke
većine.
Točka 2.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca
za 2018. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je da se točke 2.-5. objedine
prilikom davanja obrazloženja i u raspravi, a svi prisutni su se složili. Ujedno je istaknuo kako
je o predmetnoj točki razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Godišnjeg
izvještaja.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o najvećem izvršenju Proračuna
dosada (gotovo 65.000.000,00 kuna) – čak 31.000.000,00 kuna sufinanciranje iz sredstava
EU. Sve gradske ustanove, tvrtke i sam Grad Đurđevac posluju pozitivno i izvršavaju svoje
obveze. Dodatno se pojačavaju usluge za korisnike što je realizacija dobivenih sredstava iz
fondova EU (predškolski odgoj, školstvo, komunalna i prometna infrastruktura, sportski
objekti, poduzetništvo, gospodarstvo, projektna dokumentacija). Vezano uz izvješća o
izvršenju komunalne infrastrukture, istaknuo je kako se podiže standard građana unazad već
nekoliko godina.
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Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
javio član Gradskog vijeća Marko Fucak kojega je zanimalo na što se odnose potraživanja Prihodi za posebne namjene u iznosu 2.498.105,00 kuna.
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović pohvalila je rad gradonačelnika i stručnih
službi što je rezultiralo izvršenjem Proračuna u tako velikom iznosu. Posebice jer se polovica
sredstva odnosi na sredstva dobivena iz sredstava EU. Pohvalila je racionalno korištenje
sredstava što je vidljivo ostvarenim viškom.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zamolio je člana Gradskog vijeća Marka
Fucaka da pismenim putem zatraži stavku Proračuna za koju traži detaljnije obrazloženje,
kako bi stručne službe Grada Đurđevca mogle dati konkretan i precizan odgovor.
Članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica osvrnula se na komunalnu
infrastrukturu i konstatno uređenje i održavanje iste, te ju je zanimalo koliko je udio
kućanstva s područja Grada Đurđevca u troškovima održavanja komunalne infrastrukture.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako održavanje komunalne infrastrukture u
gradu Đurđevcu podrazumijeva čišćenje, košnju, javnu rasvjetu i male komunalne zahvate.
Podnesenim Izvješćem po stavkama je razrađena financijska konstrukcija. Ukratko je
obuhvatio stavke navedene u Izvješću o izvršenju, i to:
- Javna rasvjeta
334.147,78 kuna,
- Održavanje nerazvrstanih cesta
452.016,90 kuna,
- Održavanje javne rasvjete (popravak) 700.355,44 kuna,
- Čišćenje i košnja javnih površina
1.100.000,00 kuna,
- Održavanje javnih površina
1.200.000,00 kuna.
Naglasio je kako fizičke osobe godišnje participiraju komunalnu naknadu u iznosu
1.400.000,00 kuna. Iz prethodno navedenog proizlazi da Grad mora osigurati dodatna
financijska sredstva za osiguranje osnovnih elemenata uređenja i održavanja javnih površina
u gradu Đurđevcu. Osim toga, dodatno se iz drugih izvora financiranja osigurava izgradnja i
održavanje dječjih igrališta. U Gradu Đurđevcu se trenutno radi na najvećim dosada
komunalnim investicijama (uređenje Ciglenske ulice – dosada uloženo 1.000.000,00 kuna, još
je potrebno 1.000.000,00 kuna za završno uređenje)
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 1
glasom „protiv“ (SDP) donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 3.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca
za 2018. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Odluke.
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 2. obuhvatio je i točku 3. dnevnog
reda.
Rasprava o predmetnoj Odluci je vođena tijekom rasprave točke 2. dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“
(SDP) donijelo je
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ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izvješća.
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 2. obuhvatio je i točku 4. dnevnog
reda.
Rasprava o predmetnom Izvješću je vođena tijekom rasprave točke 2. dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“
(SDP) donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izvješća.
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 2. obuhvatio je i točku 5. dnevnog
reda.
Rasprava o predmetnom Izvješću je vođena tijekom rasprave točke 2. dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“
(SDP) donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2018. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izvješća.
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Ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber ukratko je članovima
Gradskog vijeća iznijela kratak osvrt na rad Gradske knjižnice u protekloj 2018. godini.
Istaknula je kako je Gradska knjižnica Đurđevac i kroz 2018. godinu ostala afirmirano središte
informacijskog, kulturno i kreativnog života grada Đurđevca i okolice. Organizirano je čak 264
knjižnična događanja na kojima je sudjelovalo 4.775 korisnika. Bilježi se porast broja članova
Gradske knjižnice – u 2018. godini učlanjeno je novih 272 korisnika (10% više u odnosu na
2017. godinu). U porastu je broj učlanjenih učenika viših razreda i srednjih škola. Nabavljeno
je 2.125 svezaka knjižnične građe. U 2018. godini fond Gradske knjižnice iznosi 57.065 knjižne
i neknjižne građe. Nastavljena je suradnja i provođenje aktivnosti s kulturnim i obrazovnim
ustanovama, udrugama i pojedincima na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Provođeno
je čak 5 programa s inkluzivnim skupinama, koje su prepoznali Grad Đurđevac i Ministarstvo
kulture te su pružili i financijsku potporu. Radi se o programima koji uključuju rad sa socijalno
isključenim osobama našega društva. Radilo se na popularizaciji izdavačke djelatnosti
Knjižnice koja je bitan segment u radu i poslovanju knjižnica, te se radilo na pripremama za
izdavanje slikovnica što je rezultiralo i izdavanjem u 2019. godini (slikovnice Pjesko – pješčani
dječak, Legenda o Picoku, O devama i velikom srcu Đurđevca). Članarina je za sve korisnike
besplatna. Misija Knjižnice će i dalje biti da Knjižnica bude kulturna ustanova koja svojim
radom i djelovanjem nastoji zadovoljiti kulturne, informacijske i obrazovne potrebe lokalne
zajednice, a usluge koje pruža, programi i aktivnosti će biti namijenjene korisnicima svih
dobnih skupina.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić pohvalio je rad Gradske knjižnice Đurđevac.
Posebice se osvrnuo na izdavanje slikovnica koje prezentiraju Grad Đurđevac.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno, s 12 glasova „za“,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2018. godinu.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Đurđevac
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o zakonskom usklađenju.
je

Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Đurđevac.
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Točka 8.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2018. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izvješća.
Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel ukratko je članovima
Gradskog vijeća iznijela kratak osvrt na rad Muzeja u protekloj 2018. godini. Naglasila je kako
je 2018. godina bila iskorak Muzeja s obzirom na ponuđene sadržaje. Održano je 12 izložaba
domaćih autora i 2 gostujućih autora, 10 radionica i predavanja te 5 koncerata. Održane su 2
inozemne izložbe (Piccaso i Chagall) koje su polučile izvanredne rezultate – 16.000
posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske i stranih zemalja. O aktivnostima Muzeja objavljeno je
185 članaka, uz medijsku zastupljenost sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama
na lokalnoj i nacionalnoj razini. Posebno valja istaknuti aktivnosti Muzeja prema zaštiti
spomenika kulture utvrdi Stari grad, konzervatorsko-restauratorskim radovima na
bedemima, uređenju okoliša s jezerom, te uz pripremne projekte u suradnji s Gradom
Đurđevcom i resornim ministarstvom. Uz redovne muzejske aktivnosti, Muzej je sudjelovao
u osmišljavanju programa i aktivnostima tijekom događanja u Gradu Đurđevcu u suradnji s
Turističkom zajednicom Grada Đurđevca, gradskim ustanovama, obrazovnim institucijama,
udrugama i pojedincima s područja Grada Đurđevca i šire. Izložbeni projekti su pokriveni
prihodima Muzeja (ulaznicama, prodajom suvenira, sponzorstvima).
je

Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Točka 9.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Muzeja Grada Đurđevca
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se radi o zakonskom usklađenju.

je

Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Muzeja Grada Đurđevca.
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Točka 10.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2018. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Godišnjeg izvještaja. Predložio
je da se točke 10.-12. objedine prilikom davanja obrazloženja i u raspravi, a svi prisutni su se
složili.
Ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović ukratko
je članovima Gradskog vijeća iznio kratak osvrt na rad Osnovne škole u protekloj 2018. godini.
Osvrnuo se na sljedeće:
- Aktivnosti u Osnovnoj školi – svakodnevno se radi sukladno nastavnom planu i
programu. Provodi se nastava i izvannastavne aktivnosti, koji su nositelji nastavnih
procesa koji su definirani školskim kurikulumom. Osnovna škola sudjeluje u
aktivnostima Grada Đurđevca i Škole (smotre, natjecanja, …). Posebno je za napomenuti
kako Osnovna škola u 2019. godini ima državnog prvaka Davida Kuzmića, te je 12
učenika sudjelovalo na državnim natjecanjima i osvojilo zapažene rezultate, na što je
Škola izuzetno ponosna. Osvrnuo se na volonterski Filantropski klub Izvor dobrote koji
sudjeluje u radu sa župnim Caritasom, te sve priredbe u Školi imaju humanitarni
karakter. Škola je iznijedrila veliku volontersku akciju u suradnji s INA d.d. u svrhu
čišćenja i uređenja Škole. Prate se modni trendovi – uvođenje Flash mode-a u predvorju
Škole. Obilježen je i Dan Roma. Organizirana je završnica natjecanja u karateu gdje je
Škola bila domaćin svim školama s područja Hrvatske. Isto tako, Škola je organizirala
održavanje Sportskih igara mladih.
- Projekti u Osnovnoj školi – provedeni su projekti:
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, Energetska
obnova Odjela za učenike s teškoćama u razvoju i Nadogradnja škole, u koje je Osnivač
uložio preko 10.000.000,00 kuna. Uređeni su sportski tereni oko Škole, posađeno drveće.
Osvrnuo se na uštedu u odnosu na 2017./2018. godinu, nakon energetske obnove Škole
zabilježena je ušteda od 57,34% - 77,03%, ovisno o mjesecu na segmentu grijanja.
Ukazao je na opravdanost i potrebitost energetske obnove od strane Osnivača.
- Otvorena je Senzorna soba u zgradi Odjela za učenike s teškoćama u razvoju
(vrijednost projekta – 100.000,00 kuna).
- Realiziran je projekt Bilo kuda, Hrvati svuda – gosti su bili učenici iz mađarskog
grada Koljnofa (vrijednost projekta – 19.000,00 kuna).
- Učenici sudjeluju u projektu Večernjeg lista Mala akademija financija gdje se radi
na financijskoj pismenosti učenika (učenici 5. i 8. razreda nalaze se u finalu projektnih
aktivnosti) – glavna nagrada iznosi 15.000,00 kuna.
- projekt Školska shema – vrijednost projekta 30.000,00 kuna,
- projekt Šareni kotač – vrijednost projekta 630.000,00 kuna,
- projekt Osiguravanje prehrane za djecu u riziku od siromaštva – besplatna prehrana
za 220 učenika,
- projekt Pomoćnici u nastavi - vrijednost projekta 400.000,00 kuna,
- edukativno-odgojno-obrazovni projekti,
- projekt Zdravi doručak,
- projekt Zelena čistka – sakupljanje otpada u kojem sudjeluju učenici od 1. – 8.
razreda,
- projekt Eko-modna revija – učenici od recikliranih materijala izrađuju modne
kreacije.
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Osvrnuo se na planove u 2019. godini (projektiranje unutar Škole - uređenje učionica, podova,
kuhinje, energetska obnova područnih škola, opremanje učionica nastavnim pomagalima,
uključivanje u e-škole, projekt Prepoznavanje darovitih učenika, projekt Produženi boravak za
učenike s teškoćama u razvoju, projekt Organiziranje boravka u Školi učenika preko praznika,
izrada biciklističkih garaža za učenike). Pohvalio je suradnju s Osnivačem, te konstantno
ulaganje u Školu. Grad Đurđevac ulaže u stručni kadar, pa tako učitelji imaju pravo
napredovanja. Naposljetku, pozvao je sve prisutne na proslavu Dana škole.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad ravnatelja Danijela
Domišljanovića što je izuzetno vidljivo iz iscrpnog izvješća. Vidljiva je izuzetna motiviranost
kako ravnatelja tako i zaposlenika Osnovne škole što je garancija za kvalitetni rad s djecom.
Gradonačelnik Hrvoje Janči pohvalio je rad ravnatelja Danijela Domišljanovića.
Napravljen je veliki iskorak u Školi – ulaže se puno truda i znanja što rezultira tako dobrim
rezultatima na natjecanjima. Osvrnuo se na točku 12. dnevnog reda, te istaknuo kako se već
duže vrijeme razmišlja o promjeni naziva Osnovne škole. Provođenjem i ulaganjem prethodno
navedenih projekata pravo je vrijeme da se i promjeni naziv Škole. Školski odbor je
jednoglasno dao prijedlog prema Gradskom vijeću o promjeni naziva. Naglasio je kako je
mišljenja da Osnovna škola treba nositi naziv po svom Osnivaču.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je zatražio da stručne službe Grada Đurđevca u
pismenom obliku detaljno na što se odnosi u Godišnjem izvještaju stavka A300601 RASHODI
ZAKONSKOG STANDARDA – Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, 3299 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja u kojoj je planirano 100,00 kuna, a realizirano 91.976,76
kuna.
Člana Gradskog vijeća Marka Fucaka zanimalo je čija inicijativa je promjena naziva
Osnovne škole. Ujedno ga je zanimalo zašto gradonačelnik nije predložio promjenu naziva
Škole u vrijeme dok je obnašao dužnost ravnatelja Škole nego je sada prilikom obnašanja
gradonačelničke dužnosti promijenio mišljenje.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako Grad Đurđevac želi i ima
svoja prava da Škola nosi naziv po svom Osnivaču. Osvrnuo se na natpise u medijima, te
naglasio kako ideološka opredjeljenost i mjesto rođenja pjesnika Grgura Karlovčana ne
predstavljaju razloge zbog kojih se mijenja naziv Škole. Zanimalo ga je zašto i kome smeta
promjena naziva Škole, odnosno da Škola nosi naziv po svom Osnivaču.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako nije promijenio mišljenje o nazivu Škole
u odnosu na vrijeme kada je obnašao dužnost ravnatelja Škole.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić istaknuo je kako bi o promjeni naziva Škole
građani trebali dati svoje mišljenje. Naglasio je kako su članovi Gradskog vijeća izabrani
ispred HDZ-a protiv promjene naziva Škole. Naša Škola je prepoznatljiva po svom imenu, te
smatra da ime nije potrebno mijenjati. Predložio je da se ubuduće prilikom promjene naziva
utvrdi razlog i svrha promjene. Napomenuo je kako prihvaća argumente gradonačelnika i
Školskog odbora, ali ipak smatra da to nije dovoljno za promjenu naziva Škole. Predložio je da
se donošenje ovakve odluke odgodi za neki drugi puta, nakon što se čuje mišljenje građana o
promjeni.
Članica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica pohvalila je rad ravnatelja Danijela
Domišljanovića. Osvrnula se na rad i uvjete koje zaposlenici Osnovne škole imaju, budući da
je zaposlenik Osnovne škole. Naglasila je kako svi zaposlenici moraju biti ponosni što čine
kolektiv jedne od boljih škola kako u Županiji tako i šire. Budućnost Škole, a i samog Grada
kao Osnivača su učenici, a njihov uspjeh je već sada vidljiv na natjecanjima. Kvaliteta i način
rada s učenicima će ostati, mijenja se samo naziv Škole.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 3
glasa „protiv“ (HDZ i SDP), donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
za 2018. godinu.
Točka 11.
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2019. godini
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 10. obuhvatio je i točku 11.
dnevnog reda.
Rasprava o predmetnoj Odluci je vođena tijekom rasprave točke 10. dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 11 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržan“ (SDP) donijelo je
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području Grada Đurđevca u 2019. godini.
Točka 12.
Donošenje Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac
Gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom izlaganja točke 10. obuhvatio je i točku 12.
dnevnog reda.
Rasprava o predmetnoj Odluci je vođena tijekom rasprave točke 10. dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova, s 9 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“
(HDZ i SDP) donijelo je
ODLUKU
o promjeni naziva Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2018. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izvješća.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić ukratko je
članovima Gradskog vijeća iznio kratak osvrt na rad Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u
protekloj 2018. godini. Napomenuo je kako su osnivači Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
uz Grad Đurđevac i sedam okolnih općina, te je obveza JVP-a djelovanje na području svih
osnivača. JVP ima 28 stalno zaposlenih profesionalnih vatrogasaca raspoređenih po
smjenama, dok broj ostalih zaposlenih vatrogasaca ovisi o potrebi prilikom izvršavanja
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ugovornih obveza s pravnim osobama, JANAF-om i sl., 2 administrativna radnika i spremačica.
Financiranje se provodi iz sredstava RH preko decentraliziranih sredstava iz proračuna Grada
Đurđevca i iz sredstava vlastite djelatnosti. Iz sredstava RH dobiveno je 3.400.000,00 kuna.
Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu 3.087.000,00 kuna. Prihodi od prodaje robe
i vatrogasnih aparata iznose 50.000,00 kuna. Prosječna neto plaća zaposlenika u 2018. godini
iznosila je 6.741,oo kunu. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 7.741.000,00 kuna, te rashodi
u iznosu 6.500.000,00 kuna. Početkom 2018. godine u zgradu JVP-a premještena je Policijska
postaja Đurđevac čime je većina prostora prenamjenjena za nove funkcije. Dodatnim
radovima uređeno je potkrovlje zgrade i stavljeno u funkciju – smještena je uprava JVP-a, DVD
Đurđevac s Puhačkim orkestrom, Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca i HGSS Koprivnica,
Ispostava Đurđevac. U 2018. godini nabavljeno je i malo zapovjedno vozilo, te se radilo na
apliciranju za mala vatrogasna vozila iz općekorisnih funkcija šuma kao i za vatrogasno
nabavno vozilo iz MUP-a. Nabavljena je i kamp-kućica za potrebe neprekidnog vatrogasnog
dežurstva na bušotinama. Zabilježeno je 166 intervencija što je u odnosu na 2017. godinu
manje za 31 intervenciju. Broj požara je smanjen sa 84 na 54, te broj požara na otvorenom sa
51 na 21. Održano je 6 javnih vatrogasnih vježbi. Analizom je utvrđeno da je od dojave do
dolaska na intervenciju potrebno 8,5 minuta. Ukupni troškovi svih intervencija iznose
291.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine JVP je bila dislocirana na otoku Lastovu s dva
profesionalna vatrogasca, kombi vozilom i šumskim vozilom u periodu od 21.06.-13.09.2018.
godine. Godina 2018. bila je uspješna godina u kojoj je realizirana većina planova.
Kontinuirano se radi na osposobljavanju zaposlenika.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je rad zapovjednika JVP-a Matije
Markešića. Obavljanje samostalne djelatnosti omogućilo je najveću prosječnu plaću
zaposlenika JVP-a u odnosu na zaposlenika ostalih gradskih ustanova. Vidljiva je i dobra
suradnja JVP-a s Policijskom postajom Đurđevac.
je

Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2018. godinu i Izvješća o
intervencijama za 2018. godinu.
Točka 14.
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2019. godini
Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2019. godini,
članovi Gradskog vijeća dobili su u materijalima, pa je predsjednik Gradskog vijeća Željko
Lacković bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
je

Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
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PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2019. godini.
Točka 15.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac
za 2018. godinu, s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je o predmetnoj točki
razmatrao Odbor za proračun i financije, te podržao prijedlog Izvješća.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako Vrtić korištenjem sredstava EU fondova
podiže standard za svoje korisnike. Naglasio je kako u sklopu projekta „Maslačak za sve“
odgojiteljice pohađaju edukacije/osposobljavanja za provođenje programa, a u 100%-tnom
je iznosu financirano iz projekta. Zahvalio je svim djelatnicima Vrtića, provođenje jednog
takvog europskog projekta zahtjeva velike napore i angažman. Osim zapošljavanja i edukacija,
projektom je osigurana i nova didaktička oprema i oprema za Vrtić. Broj polaznika Vrtića
povećava se iz godine u godinu što je rezultat dobrog i kvalitetnog rada. Unatoč poboljšanja
materijalnih uvjeta, ekonomska cijena vrtića ostala je nepromijenjena. Naglasio je kako je
proveden natječaj za imenovanje ravnateljice Vrtića. V.d. ravnateljica Marija Čupen Tomica će
započeti obnašati dužnost ravnateljice nakon što istekne mandat dosadašnjoj ravnateljici,
točnije od 1. srpnja 2019. godine.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave i jednoglasno, s 12 glasova „za“, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac
za 2018. godinu.
Točka 16.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva
s ograničenom odgovornošću
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je zbog planiranih budućih aktivnosti i
prijave novih projekata potrebno dopuniti Odluku (fitness centri, sportske djelatnosti,
djelatnosti zabavnih i tematskih parkova), odnosno širenje djelatnosti.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
javio član Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji se osvrnuo na kapitalne pomoći namijenjene
Starom gradu. Zanimalo ga je da li je Grad Đurđevac osigurao dodatna sredstva iz Proračuna
Grada Đurđevca za proširenje djelatnosti Starog grada.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je trgovačko društvo Stari grad
samoodrživo kao i ostale gradske ustanove u svom opsegu obavljanja djelatnosti. Kapitalne
pomoći na koje se osvrnuo član Gradskog vijeća Rajko Gašparić odnose se na projekt ŠRC-a –
radilo se o prijenosu investicije.
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Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je iz Proračuna Grada
Đurđevca sve isplaćuje svrsihodno. Trgovačko društvo je nositelj investicije izgradnje ŠRC-a,
te mu je dana koncesija na 99 godina. Dobrim vođenjem društva ne treba se bojati za imovinu.
Trgovačko društvo Stari grad u 100%-tnom je vlasništvu Grada Đurđevca.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić zatražio je od stručnih službi Grada Đurđevca da
se za neku narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremi ukratko imovinska slika Grada
Đurđevca i trgovačkog društva Stari grad.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno, s 12 glasova „za“,
donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću.
Točka 17.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Članica Gradskog vijeća Maja Hrvatić Padovan osvrnula se na dolazak direktorice
Turističke zajednice Grada Zagreba Martine Bienenfeld u Đurđevac. Zanimalo ju je kakve
dojmove je gđa. Bienenfeld stekla o gradu Đurđevcu i našoj turističkoj ponudi.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je kako je gđa. Bienenfeld obišla
naše turističke atribute. Dala je podršku za nastavak rada i razvoj kontinentalnog turizma u
gradu Đurđevcu. Naglasio je kako je gđa. Bienenfeld i kandidat na predstojećim izborima za
EU parlament, te poželio sreću svim kandidatima. Istaknuo je kako se nada da će ista osvojiti
dovoljan broj glasova kako bi svojom pozicijom u Bruxellesu doprinijela prepoznatljivosti i
razvoju kontinentalnog turizma. Naglasio je kako je gđa. Bienenfeld već tri puta potvrdila kako
je njezin projekt Advent u Zagrebu najbolji u Europi.
Član Gradskog vijeća Rajko Gašparić osvrnuo se na dolazak svih kandidata HDZ-a na
predstojećim izborima za EU parlament u grad Đurđevac.

Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je
21. sjednicu Gradskog vijeća u 18,35 sati.

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

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.
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