
 
Z A P I S N I K 

s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 5. svibnja 2020. godine u 12,00 sati 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
20-1 od 30. travnja 2020. godine.  

Članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca uz saziv dostavljeni su materijali za 
pojedine točke dnevnog reda kao i obrazac za izjašnjavanje.  

Sjednica je održana elektroničkim putem. 
 
 
Očitovanja po pojedinim točkama dnevnog reda putem e-maila  dostavili su sljedeći 

članovi Gradskog vijeća te se utvrđuje njihova nazočnost sjednici: 
1. Željko Lacković, 
2. Marijan Ružman,  
3. Dajana Milodanović, 
4. Ivan Radoš,  
5. Katica Blažok, 
6. Zoran Jančijev,  
7. Maja Hrvatić Padovan, 
8. Danijela Jelušić, 
9. Gabriela Kralj Bartovčak, 
10. Damir Lacković, 
11. Marko Fucak, 
12. Rajko Gašparić, 
13. Kristina Benko Markovica, 
14. Marija Markuš. 

 
 Očitovanje po pojedinim točkama dnevnog reda putem e-maila nije dostavio član 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca te se time utvrđuje njegova odsutnost sa sjednice: 

1. Marko Kolarević. 
 

 
 Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći 
 

 D N E V N I  R E D : 
 

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

za 2021. i 2022. godinu. 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2020. godini. 

3. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2019. 

 godinu. 



6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini. 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i  Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice 

Đurđevac za 2019. godinu. 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2019. 

godinu. 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2019. 

godinu. 

11.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   

 prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac za 2019.  

 godinu. 

12.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2019. godinu i Izvješća o 

intervencijama za 2019. godinu. 

13. Donošenje Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u 

poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu. 

14. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2020. godini. 

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju stana u vlasništvu Grada Đurđevca. 

16. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova. 

18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih prava 

i obveza u vezi otvaranja preddiplomskog stručnog studija računarstva i informatike u 

Gradu Đurđevcu. 

19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o korištenju poslovnih prostora 

u Poslovnom centru u Đurđevcu za potrebe održavanja preddiplomskog stručnog studija 

računarstva i informatike. 

20. Donošenje Zaključka vezano uz zahtjev Grada Đurđevca kao naručitelja prema 

izvođačima radova i isporučiteljima roba i usluga, za neizvođenje radova te neisporuku 

roba i usluga po već zaključenim ugovorima, uslijed situacije nastale proglašenjem 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2. 

21. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2019. 

godinu. 

22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2020. 

godinu. 

23. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Đurđevca za period 2020.-2023. 

24. Donošenje Programa potpora za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači na području 

Grada Đurđevca. 



 
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 14 glasova „za“. 
 

 
Točka 1.  

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i 

Projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova  s 12 glasova „za“  i 2 glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo  
 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i 

Projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 

 
Točka 2. 

Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2020. godini 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova  s 12 glasova „za“  i 2 glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo  
 

PROGRAM  

o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture  

na području Grada Đurđevca u 2020. godini. 

  
 
                                                                                   Točka 3.  

Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2020. godini. 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova  s 12 glasova „za“  i 2 glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo  
 

 
PROGRAM  

o izmjeni Programa održavanja 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 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

PROGRAM  
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na 

                                           području Grada Đurđevca u 2020. godini 

 
 

Točka 5.  
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 

za 2019. godinu. 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova  s 12 glasova „za“  i 2 glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo  
 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 

 o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu 

 

 
Točka 6.  

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini 

 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova  s 12 glasova „za“  i 2 glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo  
 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 

Točka 7. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja, utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova  s 12 glasova „za“  i 2 glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo  



 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2019. godini 

 
 

    Točka 8. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i  Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac 

 za 2019. godinu 

 
 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i  Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2019. godinu 

 
 
 

Točka 9. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca  

za 2019. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca  

za 2019. godinu 

 
 

Točka 10. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 

 za 2019. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  



 
ZAKLJUČAK 

prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   prihoda, primitaka i rashoda, 

izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 

 za 2019. godinu 

 

 
Točka 11. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac 

 za 2019. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac 

 za 2019. godinu 

 

 
Točka 12. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2019. godinu i Izvješća o 

intervencijama za 2019. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Javne 

vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2019. godinu i  

Izvješća o intervencijama za 2019. godinu 

  
  

Točka 13. 
Donošenje Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u 

poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

većinom glasova s 12 glasova „za“  i 2 glasa „protiv“ (SDP) donijelo  



 
ODLUKU 

 o  uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u 

 poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu  

 

 

Točka 14. 
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2020. godini 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

PLAN 
 motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2020. godini  

 
 

Točka 15. 
Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju stana u vlasništvu Grada Đurđevca 

 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju ponude za kupnju stana u vlasništvu Grada Đurđevca  

 
 

Točka 16. 
Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području 

Grada Đurđevca 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ODLUKU 
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području 

Grada Đurđevca 

 

 
 



Točka 17. 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 
 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova 
  

 
 

Točka 18. 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih prava i 

obveza u vezi otvaranja preddiplomskog stručnog studija računarstva i informatike u 

Gradu Đurđevcu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
 o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi otvaranja 

preddiplomskog stručnog studija računarstva i informatike u Gradu Đurđevcu 

  

 
Točka 19. 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o korištenju poslovnih prostora u 

Poslovnom centru u Đurđevcu za potrebe održavanja preddiplomskog  

stručnog studija računarstva i informatike 

 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
 o o davanju suglasnosti na Ugovor o korištenju poslovnih prostora u Poslovnom centru u 

Đurđevcu za potrebe održavanja preddiplomskog  

stručnog studija računarstva i informatike  

 
 
 
 



Točka 20. 
Donošenje Zaključka vezano uz zahtjev Grada Đurđevca kao naručitelja prema izvođačima 

radova i isporučiteljima roba i usluga, za neizvođenje radova te neisporuku roba i usluga po 

već zaključenim ugovorima, uslijed situacije nastale proglašenjem epidemije bolesti 

COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 

 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 

ZAKLJUČAK 
 vezano uz zahtjev Grada Đurđevca kao naručitelja prema izvođačima radova i 

isporučiteljima roba i usluga, za neizvođenje radova te neisporuku roba i usluga po već 

zaključenim ugovorima, uslijed situacije nastale proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS-COV-2  

 

 
Točka 21. 

Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca 

za 2019. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

ANALIZU STANJA 
 sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca 

za 2019. godinu  

 
 

Točka 22. 
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2020. godinu 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

PLAN 
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2020. godinu  

 
 
 
 
 



Točka 23. 
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Đurđevca za period 2020.-2023. 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

SMJERNICE 
 za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca  

za period 2020.-2023.  

 
 

Točka 24. 
Donošenje Programa potpora za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači  

na području Grada Đurđevca 

 

 
Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
 
Temeljem dostavljenih očitovanja utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

jednoglasno  s 14 glasova „za“  donijelo  
 
 

PROGRAM 
 potpora za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači  

na području Grada Đurđevca 

  

 
  

 
   
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća  
  Jadranka Švaco, dipl.iur.                                                            Željko Lacković, dipl.iur.                                
 

 

 


