
 
Z	A	P	I	S	N	I	K	

s	26.	sjednice	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	
održane	26.	veljače	2020.	godine	

	
	 Sjednica	je	sazvana	sazivom	KLASA:	021-05/20-02/02,	URBROJ:	2137/03-01-01/03-
20-1	od	21.	veljače	2020.	godine.		
	 Sjednica	je	održana	u	prostoru	Gradske	knjižnice	Đurđevac,	Trg	sv.	Jurja	1,	s	početkom	
u	17,00	sati.		
	

	Sjednicu	 Gradskog	 vijeća	 Grada	 Đurđevca	 otvorio	 je	 predsjednik	 Gradskog	 vijeća	
Grada	Đurđevca	Željko	Lacković	koji	je	konstatirao	nazočnost	većine	članova	Gradskog	vijeća.	

	
Sjednici	Gradskog	vijeća	su	nazočni:		
1. Željko	Lacković,	
2. Dajana	Milodanović,	
3. Marijan	Ružman,		
4. Ivan	Radoš,		
5. Katica	Blažok,	
6. Zoran	Jančijev,		
7. Maja	Hrvatić	Padovan,	
8. Danijela	Jelušić,	
9. Rajko	Gašparić,	
10. Damir	Lacković,	
11. Marko	Fucak,	
12. Marko	Kolarević.		
13. Kristina	Benko	Markovica	(nazočna	od	17,35	sati)		
	

	
	 Sjednici	Gradskog	vijeća	nisu	nazočni:	

1.	Gabriela	Kralj	Bartovčak	(opravdala)	
2.	Marija	Markuš	(opravdala)	

	
	

	 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. Iva	Vuk,	privremena	pročelnica	Upravnog	odjela	za	gospodarstvo	i	financije,	
6. Tea	Zobunđija,	viši	stručni	suradnik	za	odnose	s	javnošću,	
7. Jurica	Karan,	ePodravina,	
8. Valentino	Štefanek,	Prigorski.hr,	
9. Andreja	Brozović,	RKC,	
10. Silvia	Zidar,	Podravski	radio,	
11. Dinko	Borozan,	Podravski	list,	
12. Dean	Vitanović	,	Bjelovar	live.	

	
	 Na	zapisnik	s	25.	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	Hrvoje	Janči	predložio	da	se	dnevni	
red	nadopuni	s	novim	točkama	koje	glase:	

„-	Donošenje	Odluke	o	otpisu	nenaplativih	potraživanja.	
		-	Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	koeficijentima	za	obračun	plaće	službenika	

i	namještenika	u	upravnim	tijelima	Grada	Đurđevca.	
		-	 Donošenje	 Zaključka	 o	 davanju	 suglasnosti	 na	 Pravilnik	 o	 izmjeni	 Pravilnika	 o	

plaćama	u	Gradskoj	knjižnici	Đurđevac.	
			-	 Donošenje	 Zaključka	 o	 davanju	 suglasnosti	 na	 Pravilnik	 o	 izmjeni	 Pravilnika	 o	

plaćama	 i	 drugim	 materijalnim	 pravima	 iz	 radnog	 odnosa	 zaposlenika	 Muzeja	 Grada	
Đurđevca.“		

Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković,	 predložio	 je	 da	 se	 predmetne	 točke	
uvrste	u	dnevni	red	kao	točke	broj	16.,	17.,	18.	i	19.,	a	dosadašnja	točka	16.	da	postane	točka	
20.	dnevnog	reda.		
	 Navedeni	materijal	za	dopunu	dnevnog	reda	članovima	Gradskog	vijeća	dostavljen	je	
prije	održavanja	sjednice.	
	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	predložio	je	sljedeći	
	

	D	N	E	V	N	I		R	E	D	:	
	

1. Donošenje	Plana	rada	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu.	
2. Donošenje	 Izmjena	 i	 dopuna	 Proračuna	 Grada	 Đurđevca	 za	 2020.	 godinu	 i	

Projekcija	za	2021.	i	2022.	godinu.	
3. Donošenje	Programa	o	izmjenama	Programa	građenja	komunalne	infrastrukture	

na	području	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	
4. Donošenje	Programa	o	izmjenama	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	

Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	
5. Donošenje	Plana	o	izmjenama	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	

Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	
6. Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	izvršavanju		proračuna	Grada	Đurđevca	

za	2020.	godinu.	
7. Donošenje	 Odluke	 o	 kreditnom	 zaduživanju	 Grada	 Đurđevca	 za	 financiranje				

kapitalnih	projekata.	
8. Donošenje	 Odluke	 o	 kreditnom	 zaduživanju	 Grada	 Đurđevca	 kod	

Erste&Steiermärkische	bank	d.d.	
9. Donošenje	Statutarne	odluke	o	izmjenama		Statuta	Grada	Đurđevca.	
10. Donošenje	 Poslovničke	 odluke	 o	 izmjenama	 Poslovnika	 Gradskog	 vijeća	 Grada	

Đurđevca.	
11. Donošenje	Odluke	o	izmjeni	i	dopunama	Odluke	o	ustrojstvu	upravnih	tijela	Grada	

Đurđevca.	
12. Donošenje	Odluke	o	agrotehničkim	mjerama	i	mjerama	za	uređenje	i	održavanje	

poljoprivrednih	rudina	te	mjerama	zaštite	od	požara	na	poljoprivrednom	zemljištu	
na	području	Grada	Đurđevca.	

13. Donošenje	Odluke	o	raspoređivanju	sredstava	za		financiranje	političkih	stranaka	
iz	Proračuna	Grada		Đurđevca	za	2020.	godinu.	

14. Donošenje	Odluke	o	stavljanju	van	snage	Odluke	o	osnivanju	 i	ustroju	postrojbi	
civilne	zaštite	Grada	Đurđevca.	
	
	



	
15. Donošenje	Zaključka	o	prihvaćanju	Ugovora	o	sufinanciranju	Projekta	„Izgradnja	

vodnokomunalne	 infrastrukture	 aglomeracija	 Đurđevac,	 Virje,	 Ferdinandovac	 i	
Podravske	Sesvete“.	

16. 	Donošenje	Odluke	o	otpisu	nenaplativih	potraživanja.	
17. 	Donošenje	 Odluke	 o	 izmjenama	 Odluke	 o	 koeficijentima	 za	 obračun	 plaće	

službenika	i	namještenika	u	upravnim	tijelima	Grada	Đurđevca.	
18. 	Donošenje	 Zaključka	 o	 davanju	 suglasnosti	 na	 Pravilnik	 o	 izmjeni	 Pravilnika	 o	

plaćama	u	Gradskoj	knjižnici	Đurđevac.	
19. 	Donošenje	 Zaključka	 o	 davanju	 suglasnosti	 na	 Pravilnik	 o	 izmjeni	 Pravilnika	 o	

plaćama	 i	 drugim	materijalnim	 pravima	 iz	 	 radnog	 odnosa	 zaposlenika	Muzeja	
Grada	Đurđevca.“	

20. Pitanja	članova	Gradskog	vijeća.		
	
Dnevni	red	usvojen	je	jednoglasno,	s	12	glasova	„za“.	
	

	
Točka	1.		

Donošenje	Plana	rada	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu.	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	

Kako	nije	bilo	prijavljenih	članova	Gradskog	vijeća	za	raspravu,	predsjednik	Gradskog	
vijeća	Željko	Lacković	dao	je	Plan	rada	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	na	
glasovanje.	

Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno		s	12	glasova	„za“	donijelo	je	
	

PLAN	
rada	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	

	
Točka	2.	

Donošenje	Izmjena	i	dopuna	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	i	Projekcija	
za	2021.	i	2022.	godinu.	

	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv.	Ujedno	je		izvijestio	članove	Gradskog	
vijeća	da	je	ovu	točku	kao	i	točke	od	3.	do	8.	dnevnog	reda	razmatrao	Odbor	za	proračun	i	
financije	Gradskog	vijeća	koji	je	podržao	donošenje	predloženih	akata.	Ujedno	je	predložio	da	
gradonačelnik	tijekom	izlaganja	točke	2.	dnevnog	reda	obuhvati	i	točke	od	3.	do	6.	dnevnog	
reda	koje	su	vezane	uz	predložene	 izmjene	 i	dopune	Proračuna,	a	članovi	Gradskog	vijeća	
složili	su	se	s	prijedlogom.		
	 Dodatno	obrazloženje	prijedloga	 Izmjena	 i	dopuna	Proračuna	dao	 je	 gradonačelnik	
Hrvoje	Janči.		
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	se	rebalans	Proračuna	donosi	radi	usklađenja	
s	realizacijom	projekata	u	prošloj	godini,	a	izdvojio	je	pet	najvažnijih	projekata.	Stavka	koja	je	
nova	odnosi	se	na	projekt	izgradnje	Poduzetničkog	inkubatora	u	iznosu	od	311.000,00	kuna.	
Nakon	 što	 je	 projekt	 završen	 i	 dobiveno	 završno	 izvješće	 o	 odobrenim	 sredstvima	 za	
izgradnju	 Poduzetničkog	 inkubatora,	 utvrđeno	 da	 je	 t.d.	 Stari	 grad,	 koje	 vodi	 projekt,	
potrebno	prebaciti	još	311.000,00	kuna	za	dovršetak	projekta.	Kod	izgradnje	prometnice	u	
Poslovnoj	zoni	A	povećana	je	vrijednost	radova	sa	10.822.000,00	kn	na	11.165.000,00	kn,	što	
je	 povećanje	 za	 343.000,00	 kuna.	 Napomenuo	 je	 da	 će	 se	 za	 jednu	 od	 narednih	 sjednica	



Gradskog	vijeća	pripremiti	prodajne	cijene	zemljišta	u	zoni	te	mjere	i	poticaji	za	ulazak	u	zonu.	
Interes	za	proširenje	i	ulazak	u	zonu	od	strane	investitora	postoji.	Projekt	energetske	obnove	
zgrade	MUP-a	 smanjuje	 se	 za	 600.000,00	 kuna	 budući	 je	 prošle	 godine	 izvedeni	 radovi	 u	
većem	iznosu.	Uvodi	se	Projekt	uređenja	prostora	u	Poslovnom	centru	radi	osiguranja	uvjeta	
za	 otvaranje	 preddiplomskog	 studija	 računarstva	 i	 informatike	 u	 suradnji	 sa	 Sveučilištem	
Sjever.	Pripreme	za	otvaranje	studija	teku	punim	intenzitetom,	a	značaj	otvaranja	studija	u	
Đurđevcu	je	izuzetno	velik,	radi	zadržavanja	mladih	i	otvaranja	radnih	mjesta	u	IT	sektoru.	
Također	se	uvodi	novi	Projekt	Vidikovac	–	iz	mjera	ruralnog	razvoja	objavljen	je	natječaj	za	
mjeru	8.5.2.	za	vidikovce,	poučne	staze	i	trim	staze.	Na	njega	smo	ranije	prijavili	trim	stazu	u	
Boriku	koja	je	odobrena,	pa	ćemo	ove	godine	prijaviti	vidikovac	ili	štetnicu	u	Boriku	ili	Svetoj	
Ani.		
	 Izmjenama	i	dopunama	Proračun	se	povećava	sa	134.450.000,00	kn,	za	2.140.000,00	
kn	 i	 sada	 iznosi	 136.590.000,00	 kn.	 Po	 izvorima	 prihoda	 –	 najveći	 iznos	 planira	 se	 iz	 EU	
Fondova	–	gotovo	60.000.000,00	kn,	dodaju	se	nova	3.000.000,00	kn	iz	kreditnog	zaduženja,	
što	 je	 s	 ranije	 planiranim	 iznosom	 kreditnog	 zaduženja	 od	 9.500.000,00	 kn	 povećanje	 na	
ukupno	12.500.000,00	kn.	Tekuće	pomoći	ostale	su	na	istom	iznosu	od	20.000.000,00	kn,	a	
kapitalne	pomoći	su	u	iznosu	od	57.000.000,00	kn.	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	je	raspravu.	
	 Za	raspravu	se	javio	potpredsjednik	Gradskog	vijeća	Rajko	Gašparić.	Postavio	je	upit	
vezano	uz	 	prihode	od	nefinancijske	imovine	-	stavka	6.4.2.	Proračuna		koji	su	smanjeni	za	
20%,	kao	i	rashode	za	usluge	koji	s	povećanjem	od	200.000,00	kn	iznose	ukupno	7.000.000,00	
kn.	 	 Zatražio	 je	 dostavu	 razrade	 stavke	 3.2.3.	 u	 pismenom	 obliku.	 Privremena	 pročelnica	
Upravnog	odjela	za	gospodarstvo	i	financije	Iva	Vuk	navela	je	da	je	renta	ostvarena	u	manjem	
iznosu	 od	 planiranog,	 a	 rashodi	 za	 usluge	 odnose	 se	 na	 rashode	 za	 energiju	 i	 održavanje.	
Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	dodao	je	da	 je	renta	 	u	Proračunu	za	2020.	godinu	planirana	u	
većem	 iznosu	 za	 1.000.000,00	 kuna,	 jer	 se	 očekivalo	 povećanje	 prihoda	 jedinica	 lokalne	
samouprave	sa	3%	na	4%	od	početka	2020.	pa	budući	da	se	to	nije	dogodilo,	vraća	se	iznos	na	
realizaciju	iz	2019.	godine.	
	 Potpredsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Rajko	 Gašparić	 postavio	 je	 upit	 vezano	 uz	 dodatna	
ulaganja	na	građevinskim	stavkama	te	da	li	naknadni	radovi	utječu	na	odabir	izvođača.	
	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naveo	 je	 da	 se	 upit	 odnosi	 na	
vantroškovničke	 radove,	 no	 u	 svim	 takvim	 slučajevima	 potrebna	 je	 suglasnost	 nadzornog	
inženjera	kao	i	ostalih	sudionika	u	gradnji.	Na	žalost,	takve	se	situacije	događaju	zbog	potrebe	
naknadnih	neugovorenih	radova	koje	nije	bilo	moguće	unaprijed	predvidjeti,	a	nužni	su	za	
dovršetak	projekta.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	napomenuo	je	da	nikakvih	pritužbi	izvođača	nije	bilo,	a	radi	
se	o	povećanju	od	nekoliko	postotaka,	što	se	događa	kod	većih	radova.	Ako	se	hoće	dovršiti	
projekt	kako	treba,	potrebno	je	izvesti	sve	radove,	pa	i	one	koje	nije	bilo	moguće	predvidjeti.	
	 	Potpredsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Rajko	 Gašparić	 naveo	 je	 da	 je	 planirana	 stavka	 od	
5.000,00	kn	za	opremu	tržnice	premala	i	predložio	je	da	se	u	narednim	izmjenama	i	dopunama	
Proračuna	ona	poveća.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	pojasnio	je	da	se	planirana	stavka	odnosi	na	popravke	na	
tržnici,	 a	 projektna	dokumentacija	 za	 rekonstrukciju	 tržnice	 kojom	bi	 se	 tržnica	 zatvorila,		
nalazi	se	na	posebnoj	stavci.		
	
	 U	17,35	minuta	na	 sjednicu	 je	 stigla	potpredsjednica	Gradskog	vijeća	Kristina	Benko	
Markovica.	
	
	 Za	 riječ	 se	 javio	 član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak.	Naveo	 je	da	 će	 članovi	Gradskog	
vijeća	 iz	 SDP-a,	 on	 i	 Damir	 Lacković	 kod	 ove	 točke	 biti	 suzdržani	 zbog	 novog	 kreditnog	
zaduženja	Grada.	Naveo	 je	da	su	zadovolji	opremanjem	zemljišta	u	Poduzetničkoj	zoni,	no	



potrebne	su	daljnje	aktivnosti	da	se	privuku	potencijalni	 investitori.	Zanima	ga	 i	 cijena	po	
kojoj	će	se	zemljište	prodavati.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	je	procjena	tržišne	vrijednosti	zemljišta	u	zoni	
oko	65,00	kn/m2.	Napravit	će	se	procjena	od	strane	sudskih	vještaka.	Ujedno	će	se	predložiti	
poticajne	mjere	temeljem	kojih	će	se	moći	kupiti	zemljište	s	poticajem	do	99%.	
	 Član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	izrazio	je	žaljenje	zbog	dizanja	kredita	i	predložio	je	
da	se	razmisli	o	smanjenju	pojedinih	 investicija.	Smatra	da	dizanje	kredita	nije	rješenje	na	
duge	staze.	Trebalo	bi	napraviti	reviziju	projekata	jer	nisu	svi	jednako	važni	i	neće	svi	donijeti	
prihode	Gradu.	
	 Predsjednik	Gradskog	vijeća	naveo	je	da	se	na	troškove	jako	pazi,	radi	se	s	vrhunskim	
nivoom	 ekonomske	 održivosti	 i	 efikasnosti.	 Teško	 je	 smanjivati	 donacije	 udrugama,	
povećavati	cijenu	vrtića	i	slično.	Grad	normalno	funkcionira	i	nema	probleme	sa	likvidnošću.	
	
	 Nakon	rasprave,		Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	11	glasova	„za“	i	2	
glasa		„suzdržan“		(SDP)		donijelo	je		
	 	
	

IZMJENE	I	DOPUNE	
	Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	i	Projekcija	za	2021.	i	2022.	godinu.		

	
	 Točka	3.	 	
	

Donošenje	Programa	o	izmjenama	Programa	građenja	komunalne	
infrastrukture	na	području	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 2.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 3.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	11	glasova	„za“	i	2	glasa	
„suzdržan“		(SDP)		donijelo	je		
	

PROGRAM	
	o	izmjenama	Programa	građenja	komunalne	infrastrukture	na	području	Grada	

Đurđevca	u	2020.	godini	
	
	

Točka	4.		
	

Donošenje	Programa	o		izmjenama	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	
Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 2.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 4.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	11	glasova	„za“	i	2	glasa	
„suzdržan“		(SDP)		donijelo	je		
	

	
PROGRAM		



o		izmjenama	Programa	javnih	potreba	u	kulturi	na	području	Grada	Đurđevca		
u	2020.	godini.	

	
	

Točka	5.		
	

Donošenje	Plana	o	izmjenama	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	
području	Grada	Đurđevca	u	2020.	godini.	

	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 2.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 5.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	11	glasova	„za“	i	2	glasa	
„suzdržan“		(SDP)		donijelo	je		
	
	
	
	

PLAN	
o	izmjeni	Plana	javnih	potreba	u	socijalnoj	skrbi	na	području	Grada	Đurđevca	

u	2019.	godini.	
	
	

Točka	6.		
Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	izvršavanju	proračuna	Grada	

Đurđevca	za	2020.	godinu	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	

Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 2.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 6.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	s	11	glasova	„za“	i	2	glasa	
„suzdržan“		(SDP)		donijelo	je		
	

	
ODLUKU	

	o	izmjenama	Odluke	o	izvršavanju	proračuna	Grad	Đurđevca	za	2020.	godinu	
	

	
Točka	7.	

Donošenje	Odluke	o	kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	za	
financiranje	kapitalnih	projekata	

	
	Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	napomenuo	je	da	su	materijale	za	ovu	

točku	dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv.	
Dodatno	 obrazloženje	 dao	 je	 gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 koji	 je	 u	 obrazloženju	

obuhvatio	 i	 točku	 8.	 dnevnog	 reda.	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 naveo	 je	 da	 se	 planirano	
kreditno	zaduženje	u	iznosu	od	12.500.000,00	kn		odnosi	na	projekt	otkupa	zemljišta	u	iznosu	
od	1.000.000,00	kn,	projekt	vanjskog	i	unutarnjeg	uređenja	Doma	kulture	i	zgrade	MUP-a	u	
iznosu	od	3.500.000,00	kn,	projekt	rekonstrukcije	i	uređenja	gradskih	ulica,	nogostupa	i	cesta	



u	iznosu	od	2.000.000,00	kn,	projekt	Prirodne	baštine	u	iznosu	od	4.000.000,00	kn,	projekt	
Dogradnje	Dječjeg	vrtića	Maslačak	u	iznosu	od	1.000.000,00	kn	te	projekt	Uređenja	prostora	
u	Poslovnom	centru	u	iznosu	od	1.000.000,00	kn.	Realizacijom	navedenih	projekata	želi	se	
postići	 jednaki	 standard	 na	 cijelom	 području	 Grada	 Đurđevca,	 povećati	 kapaciteti	 Dječjeg	
vrtića	zbog	povećanog	broja	djece	i	dovršiti	projekt	Prirodne	baštine.	

Dizanjem	 kredita	 bit	 će	 Grad	 zadužen	 15%	 izvornih	 prihoda	 no	 do	 kraja	 godine	
zatvorit	će	se	dva	kredita	i	zaduženost	će	ponovo	biti	12%.	Pozivi	za	dostavu	ponuda	poslani	
su	na	14	banaka,	a	pristigle	su	4	ponude.	Najpovoljnija	je	ponuda	Erste&Steiermärkische	bank	
d.d.		

Nakon	dodatnog	obrazloženja,	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	je	
raspravu.	

Za	 riječ	 se	 javio	 potpredsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Rajko	 Gašparić	 koji	 je	 pohvalio	
projekte	koji	su	predviđeni	za	financiranje	iz	kreditnog	zaduženja.	Zanimalo	ga	je	koliko	iznosi	
15%	izvornih	prihoda,	a	zanimalo	ga	je	i	ukupno	zaduženje	Grada	i	zaduženje	t.d.	Stari	grad	
d.o.o.		

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	15%	izvornih	prihoda	iznosi	4.422.000,00	kn	
na	godišnjoj	razini.	Radi	se	o	godišnjoj	rati	kredita.	

Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 naveo	 je	 da	 će	 krajem	 2020.	 godine	
zaduženost	Grada	ponovno	iznositi	12%	izvornih	prihoda.	Eventualni	problem	moglo	bi	nam	
predstavljati	 drugačije	 financiranje	 jedinica	 lokalne	 samouprave,	 ukoliko	dođe	do	 izmjene	
zakona	i	smanjenja	prihoda.	Iz	izvornih	prihoda	Grad	može	trošiti	20%	na	plaće,	a	troši	7%,	a	
kada	se	pokriju	svi	nužni	troškovi,	od	izvornih	prihoda	ostaje	još	1.000.000,00	kuna	koji	se	
investira.	Iz	tog	razloga	neće	biti	problem	servisiranje	kredita.	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	t.d.	Stari	grad	d.o.o.	nema	kreditnog	zaduženja.	
Moramo	pratiti	investicije	za	koje	sredstva	dobivamo	iz	europskih	fondova,	jer	će	u	novom	
programskom	razdoblju	biti	manje	sufinanciranje.		

Član	Gradskog	vijeća	Damir	Lacković	naveo	je	da	nisu	protiv	ulaganja	i	razvoja	Grada	
no	 boje	 se	 prevelikog	 zaduženja	 Grada.	 Zanimalo	 ga	 je	 koliko	 iznosi	 trenutna	 zaduženost	
Grada.		

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	je	trenutna	zaduženost	Grada	24.000.000,00	
kuna.	

Član	Gradskog	vijeća	Damir	Lacković	naveo	 je	da	ne	možemo	znati	 što	 će	biti	 kroz	
dvije,	tri	godine,	a	prihodi	od	razvoja	poduzetništva	ne	prate	taj	razvoj.	Izrazio	je	zabrinutost	
zbog	eventualne	nove	gospodarske	krize.	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	se	financiranje	Grada,	ustanova	i	tvrtki	vodi	
odgovorno	 i	 znamo	 za	 svaki	 projekt	 što	 se	 financira.	 Grad,	 ustanove	 i	 tvrtke	 nemaju	
nepodmirenih	obveza,	a	plaće	se	isplaćuju	na	dan.	Iz	tog	razloga	donosi	se	ova	Odluka,	jer	se	
moraju	znati	izvori	financiranja	za	sve	projekte.	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	u	Gradu	bila	razdoblja	kad	
nije	bilo	novaca	za	plaće	i	kad	su	roditelju	u	školu	i	vrtić	nosili	krede,	ubruse	i	slično.	Sada	
imamo	mogućnost	na	1	uloženu	kunu	dobiti	9	kuna	 iz	Europskih	 fondova	 i	 to	 se	ne	smije	
propustiti.	Ako	bi	došlo	do	30%	pada	izvornih	prihoda,	još	uvijek	bi	se	moglo	sve	servisirati.	
Postavio	je	pitanje	od	kojih	bi	se	projekata	trebalo	odustati?	Neke	se	stvari	moraju	napraviti,	
a	 u	 novom	 programskom	 razdoblju	 bit	 će	 manje	 sufinanciranje.	 Naši	 građani	 plaćaju	
najjeftiniji	odvoz	smeća	i	vodu.	Ako	ne	osiguramo	sportske	sadržaje,	vrtić	i	školu	neće	mladi	
ostajati	živjeti	u	Gradu.	Sada	je	trenutak	za	preuzeti	odgovornost	i	ostvariti	uvjete	za	budući	
razvoj.	

Član	Gradskog	vijeća	Damir	Lacković	naveo	je	da	SDP	nije	protiv	kreditnog	zaduženja,	
ali	iskazuje	bojazan.	Projekt	dogradnje	Dječjeg	vrtića	je	odličan	jer	je	u	vrtiću	sve	više	djece.	

Članica	 Gradskog	 vijeća	 Dajama	Milodanović	 izrazila	 je	 mišljenje	 da	 nema	 bojazni	
vezano	uz	vraćanje	kredita.	Dobiveni	su	odlični	uvjeti	kreditiranja	jer	banke	vjeruju	Gradu.	



Svim	planiranim	projektima	poboljšavaju	se	uvjeti	života	građana.	
Član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	smatra	da	 treba	napraviti	prioritetne	programe.	

Zanima	ga	Projekt	prirodne	baštine	–	da	li	će	hostel	biti	financijski	isplativ?		
Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	Projekt	prirodne	baštine	obuhvaća	izgradnju	

hostela	za	školu	u	prirodi	i	Posjetiteljskog	centra	„Đurđevački	pijesci“.	Ukupna	vrijednost	je	
22.000.000,00	kn,	a	16.500.000,00	kn	je	osigurano	iz	EU	fondova.	Hostel	će	se	organizirati	da	
bude	 samoodrživ.	 Trenutno	 upisanih	 dolazaka	 u	 Stari	 grad	 i	 Hrvatsku	 Saharu	 u	 travnju	 i	
svibnju	samo	iz	jedne	turističke	agencije	ima	90	dolazaka	po	50	osoba	u	autobusu.	Trenutno	
su	popunjeni	kapaciteti	do	kraja	6.	mjeseca.	Hostel	i	Posjetiteljski	centar	bit	će	sastavni	dio	
turističke	ponude.	

Član	Gradskog	vijeća	Marijan	Ružman	naveo	 je	da	mu	je	teško	razabrati	 	s	kojim	bi	
projektima	 trebalo	 usporiti,	 a	 s	 kojima	 ići	 dalje.	 Prije	 šest,	 sedam	 godina	 kada	 se	 počelo	
razgovarati	o	asfaltiranju	vinogradarskih	cesta	izgledalo	je	to	nemogućim,	no	danas	se	tamo	
otvaraju	novi	smještajni	kapaciteti.	Đurđevac	je	prepoznat	na	razini	države,	a	promjene	na	
bolje	su	velike.	Pozdravlja	ono	što	se	radi,	a	trenutno	je	situacija	da	se	s	projektima	mora	ići	
dalje.	

Potpredsjednik	Gradskog	vijeća	Rajko	Gašparić	naveo	je	da	HDZ	nije	protiv	niti	jednog	
projekta,	smatra	da	je	cilj	10%	zaduženost	Grada,	pa	će	zbog	navedenog	razloga		biti	suzdržan	
kod	glasanja	o	ovoj	točki	dnevnog	reda.	
							Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca,	većinom	glasova	s	9	glasova	„za“,	2	glasa	
„protiv“	(SDP)	i	2	glasa	„suzdržan“	(HDZ)		donijelo	je		

	
ODLUKU		

o	kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	za	financiranje	kapitalnih	projekata	
	
	

	
				Točka	8.	

Donošenje	Odluke	o		kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	kod	
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	BANK	D.D.	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	
U	18,45	sati	iz	dvorane	je	izašao	član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak.	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 7.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 8.	

dnevnog	reda.	
												Bez	 rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova	 s	11	glasova	 „za“	 i	 1	
glasom		„protiv“		(SDP)		donijelo	je		

ODLUKU	
o		kreditnom	zaduživanju	Grada	Đurđevca	kod		

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	BANK	D.D.	
	
	

Točka	9.	
	

Donošenje	Statutarne	odluke	o	izmjenama	Statuta	Grada	Đurđevca	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv.	Napomenuo	je	da	su	ovu	točku	kao	i	
točku	 10.	 dnevnog	 reda	 razmatrao	Odbor	 za	 statut	 i	 poslovnik	 koji	 je	 podržao	 donošenje	
predloženih	akata.	



Dodatno	 obrazloženje	 dao	 je	 gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 koji	 je	 u	 obrazloženju	
obuhvatio	i	točku	10.	dnevnog	reda.	

Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je	da	se	predmetne	odluke	donose	zbog	usklađenja	
sa	 Zakonom	 o	 izmjenama	 i	 dopunama	 Zakona	 o	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	
samoupravi	koji	je	stupio	na	snagu	1.	siječnja	2020.	godine.	Predmetnim	Zakonom	propisana	
je	obveza	usklađenja	statuta	i	drugih	općih	akata	jedinicama	lokalne	samouprave	u	roku	60	
dana	od	njegovog	stupanja	na	snagu.	

Radi	se	o	usklađenju	s	odredbama	Zakona	o	sustavu	državne	uprave	kojim	su	pojedini	
poslovi	 državne	 uprave	 koje	 su	 do	 sada	 obavljali	 Uredi	 državne	 uprave	 ustrojeni	 po	
županijama,	povjereni		županijama,	a	dio	poslova	preuzela	su	nadležna	tijela	državne	uprave.		

Poslove	nadzora	zakonitosti	općih	akata	obavljat	će	nadležna	tijela	državne	uprave,	pa	
se	izmjenama	predloženih	akata	radi	usklađenje.	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	je	raspravu.	
Kako	nije	bilo	rasprave,	dao	je	na	glasovanje	Statutarnu	odluku	o	izmjenama	Statuta	

Grada	Đurđevca.	
Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	12	glasova	„za“		donijelo	je	

	
STATUTARNU	ODLUKU		

o	izmjenama	Statuta	Grada	Đurđevca	
	

	
	
	
	
	

															Točka	10.	
	

Donošenje	Poslovničke	odluke	o	izmjenama	Poslovnika	Gradskog	vijeća	
Grada	Đurđevca	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	
	Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	 obrazloženja	 točke	 9.	 obuhvatio	 je	 i	 točku	 10.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	12	glasova	„za“		donijelo	je	
	
	

POSLOVNIČKU	ODLUKU		
o	izmjenama	Poslovnika	Gradskog	vijeća	Grada	Đurđevca	

	
Točka	11.	

	
Donošenje	Odluke	o	izmjeni	i	dopunama	Odluke	o	ustrojstvu	upravnih	

tijela	Grada	Đurđevca	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv	te	je	otvorio	raspravu.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	12	glasova	„za“			donijelo	je		
	

ODLUKU		
o	izmjeni	i	dopunama	Odluke	o	ustrojstvu	upravnih	tijela	Grada	Đurđevca	



	
Točka	12.	

	
Donošenje	Odluke	o	agrotehničkim	mjerama	i	mjerama	za	uređenje	i	
održavanje	poljoprivrednih	rudina	te	mjerama	zaštite	od	požara	na	

poljoprivrednom	zemljištu	na	području	Grada	Đurđevca	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	 reda	 članovi	 Gradskog	 vijeća	 primili	 uz	 saziv.	 Napomenuo	 je	 da	 je	 ovu	 točku		
razmatrao	 Odbor	 za	 poljoprivredu	 i	 ruralni	 razvoj	 koji	 je	 podržao	 donošenje	 predložene	
Odluke.		

Dodatno	obrazloženje	dao	je	gradonačelnik	Hrvoje	Janči.	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 naveo	 je	 da	 se	 predlaže	 nova	Odluka o agrotehničkim 

mjerama koja je usklađena sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i novim Pravilnikom o 
agrotehničkim mjerama donesenim 2019. godine.  

U Gradu Đurđevcu od sredine 2018. godine radi poljoprivredni redar koji poseban 
naglasak stavlja na uređenje zemljišta oko Starog grada i Borika. 

	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	12	glasova	„za“			donijelo	je		
	

ODLUKU	
	o	agrotehničkim	mjerama	i	mjerama	za	uređenje	i	održavanje	poljoprivrednih	

rudina	te	mjerama	zaštite	od	požara	na	poljoprivrednom	zemljištu	
na	području	Grada	Đurđevca	

	
	

Točka	13.	
	

Donošenje	Odluke	o	raspoređivanju	sredstava	za	financiranje	političkih	stranaka	iz	
Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv.	
Član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	vratio	se	je	u	dvoranu	u	18,55	sati.	
Dodatno	obrazloženje	dao	je	gradonačelnik	Hrvoje	Janči.	
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se predmetna Odluka  donosi za svaku 

kalendarsku godinu i u proračunu su osigurana sredstva u jednakom iznosu kao i ranijih godina.  
Novim Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
donesenim 2019. godine ispravljena je nepravda u odnosu na povećanje naknade za 
podzastupljeni spol u visini od 10% jer je povećanje naknade sada predviđeno i za svaku  
članicu predstavničkog tijela ispred nezavisnih vijećnika, što ranijim Zakonom nije bilo 
propisano. 
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je	
	

ODLUKU	
o	raspoređivanju	sredstava	za	financiranje	političkih	stranaka	iz	

Proračuna	Grada	Đurđevca	za	2020.	godinu	
	

	



Točka	14.	
	

Donošenje	Odluke	o	stavljanju	van	snage	Odluke	o	osnivanju	i	ustroju	
postrojbi	civilne	zaštite	Grada	Đurđevca	

	
	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv.	
Dodatno	obrazloženje	dao	je	gradonačelnik	Hrvoje	Janči.	
Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 naveo	 je	 da	  se predlaže donošenje navedene Odluke, 

budući da bi ustroj postrojbi po novim propisima temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 
zahtijevao značajne financijske iznose, a što bi posljedično smanjilo dosadašnju razinu 
izdvajanja za vatrogastvo-kao temeljnu snagu sustava Civilne zaštite. Popuna postrojbe može 
biti isključivo sposobnim dragovoljcima - volonterima koje moramo sami naći i motivirati, a 
postrojbu je potrebno opremiti osobnom i skupnom opremom, odjećom i obućom. Pripadnike 
postrojbe bilo bi potrebno osigurati kod osiguravajućeg društva. Svi pripadnici postrojbe CZ 
moraju biti osposobljeni, kroz odgovarajući Program osposobljavanja. Stoga je preporuka  da 
se stavi van snage Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite i da se nova postrojba 
Civilne zaštite do donošenja najavljenih novih - pojednostavljenih propisa civilne zaštite– ne 
ustrojava, te da se jača osnovna snaga a to je vatrogastvo Grada. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu. 
Za raspravu se je javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je postavio 

upit vezano uz širenje koronavirusa. Smatra da bi trebalo sazvati Stožer civilne zaštite Grada 
Đurđevca kako bi pripremili određeni scenarij. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je koordinacijski sastanak Stožera civilne 
zaštite održan u Koprivničko-križevačkoj županiji i da ćemo se pridržavati svih uputa. 

Nakon	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	
je 
 

ODLUKU	
o	stavljanju	van	snage	Odluke	o	osnivanju	i	ustroju	postrojbi	civilne	zaštite		

Grada	Đurđevca	
	

Točka	15.	
	

Donošenje	Zaključka	o	prihvaćanju	Ugovora	o	sufinanciranju	Projekta	„Izgradnja	
vodnokomunalne	infrastrukture	aglomeracija	Đurđevac,	Virje,	Ferdinandovac	i	

Podravske	Sesvete“	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	uz	saziv.	

Dodatno	obrazloženje	dao	je	gradonačelnik	Hrvoje	Janči.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	naveo	je			da	je	pored Ugovora o partnerstvu na projektu 
„Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i 
Podravske Sesvete“ dio dokumentacije vezano uz projekt Aglomeracije je i Ugovor o 
sufinanciranju Projekta. Potpisnici Ugovora su pored Grada  i općina i Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike, Hrvatske vode te Komunalije d.o.o. Đurđevac. Trenutno stanje Projekta 
je sljedeće: 
          

Potpisan je Ugovor o pružanju usluge vođenja projekta u vrijednosti 2.857.727,27 kn. 
Ugovori o radovima „Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje“ (FIDIC Crvena knjiga) 



procijenjene su  vrijednosti 197.033.820,20 HRK (bez PDV‐a). Javna nabava predviđena je 
u 6 grupa radova. Dokumentacija o nabavi prošla je sve kontrole te je trenutno u konačnoj 
obradi i pregledu od strane Komunalija d.o.o. Za Ugovore o radovima „Izgradnja jednog i 
dogradnja dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“ (FIDIC Žuta knjiga), procijenjena 
vrijednost nabave iznosi ukupno 29.261.747,20 HRK (bez PDV-a), a dokumentacija za 
nabavu na predpregledu je u Hrvatskim vodama.  Tu su još Ugovor o pružanju usluge 
nadzora gradnje, procjenjene vrijednosti usluge je 8.258.727,00 kn bez PDV-a, Ugovor o 
pružanju usluga promidžbe i vidljivosti projekta, vrijednosti 549.365,00 kn bez PDV-a,  
Ugovor o isporuci opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, procijenjene 
vrijednosti 12.800.000,00 kn (bez PDV‐a), Ugovor o nabavi usluge procjene štete na 
poljoprivrednom zemljištu, procijenjene vrijednosti 300.000,00 kn. 

      Rok završetka svih radova, usluga i isporuke opreme je 31.12.2023. godine. 
            Nakon dodatnog obrazloženja, Gradsko	 vijeće	 Grada	 Đurđevca,	 bez	 rasprave	
jednoglasno	s	13	glasova	„za“	donijelo	je	
	

ZAKLJUČAK	
o	prihvaćanju	Ugovora	o	sufinanciranju	Projekta	„Izgradnja	vodnokomunalne	

infrastrukture	aglomeracija	Đurđevac,	Virje,	
Ferdinandovac	i	Podravske	Sesvete	

	
	

Točka	16.	
	

Donošenje	Odluke	o	otpisu	nenaplativih	potraživanja	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	prije	sjednice.	Napomenuo	je	da	je	ovu	točku	
razmatrao	Odbor	za	proračun	i	financije	koji	je	podržao	donošenje	predložene	Odluke.		

Dodatno	obrazloženje	dao	je	gradonačelnik	Hrvoje	Janči.	
Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 naveo	 je	 da	 se	predlaže otpis dospjelih, a nenaplaćenih 

potraživanja Grada Đurđevca,  radi sprječavanja nepotrebnih troškova u postupcima u kojima 
su potraživanja u  zastari, u slučajevima kada obveznik više ne postoji, jer je brisan iz  sudskog, 
odnosno obrtnog registra ili je obveznik umro te je potraživanje nenaplativo te u ostalim 
slučajevima kada je utvrđena nemogućnost naplate potraživanja, vezano uz porez na potrošnju, 
komunalnu naknadu, najam javnih površina, najam stana, zakup poslovnog prostora i 
komunalni doprinos. Postotci otpisa su po godinama između 0,01% i 0,89% u odnosu na 
naplaćenu komunalnu naknadu. Za navedena potraživanja pokretani su ovršni postupci, 
međutim potraživanja su ostala nenaplativa i više zbog nastupa zastare ne postoji osnov za 
blokadu. 

Nakon	dodatnog	obrazloženja	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	otvorio	je	
raspravu.	

Za	 riječ	 se	 je	 javio	potpredsjednik	Gradskog	vijeća	Rajko	Gašparić	upitao	 je	da	 li	 je	
nekome	otpisan	dug	za	najam,	a	on	se	još	uvijek	nalazi	u	najmu	prostora.		

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	naveo	 je	da	nije,	 a	da	 članovi	Gradskog	vijeća	mogu	na	
sjednici	izvršiti	uvid	u	popis	obveznika i iznosa koji se predlažu. 

Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je sve dužnike da podmire svoje obveze prema 
Gradu jer će se krajem mjeseca pokrenuti ovršni postupci.	

	



Nakon	 rasprave,	 Gradsko	 vijeće	 Grada	 Đurđevca	 jednoglasno,	 s	 13	 glasova	 „za“,	
donijelo	je	
	

ODLUKU	
o	otpisu	nenaplativih	potraživanja	

	
Točka	17.	

	
Donošenje	Odluke	o	izmjenama	Odluke	o	koeficijentima	za	obračun	plaće	službenika	i	

namještenika	u	upravnim	tijelima	Grada	Đurđevca	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	prije	sjednice.		
													Dodatno	 obrazloženje	 dao	 je	 gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 koji	 je	 obrazloženjem	
obuhvatio	i	točke	18.	i	19.	dnevnog	reda.	
	 Gradonačelnik	 Hrvoje	 Janči	 naveo	 je	 da	 se usklada koeficijenata za pročelnike, 
unutarnjeg revizora, voditelja Odsjeka i ravnatelje gradskih ustanova predlaže zbog povećane 
razine odgovornosti na navedenim radnim mjestima. Veliki je broj EU projekata koji se provode 
i koji zahtijevaju posebnu pažnju, a ravnatelji dodatno imaju i fiskalnu odgovornost za  
ustanove.  Prije dvije godine kada je rađeno usklađivanje koeficijenata u gradu i ustanovama, 
nisu povećavani koeficijenti za rukovodeća radna mjesta. 
	
														Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	većinom	glasova,	s	12	glasova	„za“	i	1	
glasom	„suzdržan“	(SDP)	donijelo	je		
	
	

ODLUKU	
o	izmjenama	Odluke	o	koeficijentima	za	obračun	plaće	službenika	i	namještenika	u	

upravnim	tijelima	Grada	Đurđevca	
	

Točka	18.	
	

Donošenje		Zaključka	o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	izmjeni	Pravilnika	o	
plaćama	u	Gradskoj	knjižnici	Đurđevac	

	
Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	

dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	prije	sjednice.		
Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	17.	obuhvatio	 je	 i	 točku	18.	

dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		
	

ZAKLJUČAK	
o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	izmjeni	Pravilnika	o	plaćama	u	Gradskoj	

knjižnici	Đurđevac	
	

	
Točka	19.	

	
Donošenje	Zaključka	o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	izmjeni	Pravilnika	o	

plaćama	i	drugim	materijalnim	pravima	iz		radnog	odnosa	zaposlenika		



Muzeja	Grada	Đurđevca	
	

Predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	naveo	je	da	su	materijale	za	ovu	točku	
dnevnog	reda	članovi	Gradskog	vijeća	primili	prije	sjednice.		

Gradonačelnik	Hrvoje	 Janči	 tijekom	obrazloženja	 točke	17.	obuhvatio	 je	 i	 točku	19.	
dnevnog	reda.	
												Bez	rasprave,	Gradsko	vijeće	Grada	Đurđevca	jednoglasno,	s	13	glasova	„za“,	donijelo	je		

	
ZAKLJUČAK	

o	davanju	suglasnosti	na	Pravilnik	o	izmjeni	Pravilnika	o	plaćama	i	drugim	
materijalnim	pravima	iz		radnog	odnosa	zaposlenika	

Muzeja	Grada	Đurđevca	
	
	
	
	

Točka	20.	
	

Pitanja	članova	Gradskog	vijeća	
	

	 Predsjednik	 Gradskog	 vijeća	 Željko	 Lacković	 pozvao	 je	 članove	 Gradskog	 vijeća	 da	
postave	pitanja.	
	 Za	riječ	se	javio	član	Gradskog	vijeća	Marko	Fucak	koji	je	postavio	pitanje	vezano	uz	
proširenje	parkirališta	kod	Dječjeg	vrtića	kao	 i	pitanje	bandere	na	 „Škurdijevom	zavoju“	u	
Ulici	bana	Jelačića.	
	 Gradonačelnik	Hrvoje	Janči	odgovorio	je	da	je	pitanje	proširenja	parkirališta	vezano	
uz	uređenja	prostora	ispred	vrtića	u	cjelini.	Do	cjelovitog	rješavanja	tog	problema,	i	dalje	će	
se	gužve	stvarati	u	periodu	dolazaka	 i	odlazaka	djece.	Problem	je	detektiran	 i	riješit	će	se.	
Vezano	uz	banderu	na	„Škurdijevom	zavoju“	u	Ulici	bana	Jelačića,	daje	se	nalog	pročelniku	
Upravnog	odjela	za	prostorno	planiranje,	uređenje	i	komunalne	djelatnosti	za	rješavanja	tog	
problema.	

	
	 	
	 Budući	da	više	nije	bilo	pitanja,	predsjednik	Gradskog	vijeća	Željko	Lacković	zaključio	
je	26.	sjednicu	Gradskog	vijeća	u	19,15	sati.	
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											Zapisnik	sastavila																																																																																									Gradskog	vijeća	
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