ZAPISNIK
s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 17. srpnja 2020. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-02/11, URBROJ: 2137/03-01-01/0320-1 od 13. srpnja 2020. godine.
Sjednica je održana u prostoru Muzeja Grada Đurđevca – veliki salon na I. katu utvrde
Stari grad, s početkom u 16,00 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. Marijan Ružman,
3. Dajana Milodanović,
4. Ivan Radoš,
5. Katica Blažok,
6. Maja Hrvatić Padovan,
7. Danijela Jelušić,
8. Gabriela Kralj Bartovčak,
9. Rajko Gašparić, (nazočan od 16,07 sati)
10. Marko Kolarević, (nazočan od 16,07 sati)
11. Marija Markuš.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Zoran Jančijev (opravdao),
2. Damir Lacković (opravdao),
3. Marko Fucak (opravdao),
4. Kristina Benko Markovica (opravdala).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalija – Plin d.o.o.
Đurđevac,
3. Bara Čubelić, direktorica Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac,
4. Mario Fuček, viši stručni suradnik – pomoćnik direktora u Turističkom uredu
Turističke zajednice Grada Đurđevca,
5. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
6. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
7. Silvija Lukačin, pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte,
8. Iva Vuk, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije,
9. Tea Zobunđija, viši stručni suradnik za odnose s javnošću,
10. Jurica Karan, ePodravina,
11. Željko Picig, Prigorski.hr,
12. Goran Generalić, RKC,
13. Anja Čorba, Podravski radio,

14. Dinko Borozan, Podravski list
15. Ivona-Emina Igrić, Pitomi radio.
Na zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 9 glasova „za“.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći dnevni red
DNEVNI RED:
1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2019.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
3. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za
2019. godinu, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga
Grada Đurđevca za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Grada
Đurđevca za 2019. godinu.
7. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za nabavu radnih bilježnica i obveznih
radnih materijala za učenike Osnovne škole Đurđevac, sufinanciranje nabave udžbenika za
učenike srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike Područne škole za
djecu s teškoćama.
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću.
10. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 9 glasova „za“.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv.
Budući da je na sjednici nazočan direktor Komunalija d.o.o. Tomislav Kolarić,
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog
vijeća dao kratki osvrt na rad Komunalija d.o.o. Đurđevac u prošloj godini.
Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac naveo je da Komunalije posluju
kao javni isporučitelj vodnih usluga, odnosno obavljaju poslove javne vodoopskrbe, te javne
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Uslužno područje Komunalija d.o.o. obuhvaća: Grad
Đurđevac te Općine: Virje, Molve, Gola, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar
Podravski, Podravske Sesvete i Novigrad Podravski.

Društvo obavlja navedene djelatnosti u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o
vodnim uslugama te Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.
U 2019. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 17.616.483,00 kuna te
rashode u iznosu od 16.987.814,00 kuna i ostvarilo je dobit nakon oporezivanja u iznosu od
493.816,47 kuna, što je u odnosu na 2018. godinu rast prihod od 8,82% te rast dobiti za
5,48%.
(U 16,07 sati na sjednicu su stigli članovi Gradskog vijeća Rajko Gašparić i Marko
Kolarević.)
Povećanje ukupnog prihoda u odnosu na prošlu godinu rezultat je veće priključenosti
korisnika na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, odgođene amortizacije, te vlastitih radova
i ostalih usluga.
Nekada veliki problem Komunalija koji narušavao likvidnost društva, a to su velika
potraživanja, već nekoliko godina je na zadovoljavajućoj razini pa je naplata potraživanja
preko 90%, (u 2019. iznosi 95%). Kvalitetna naplata omogućuje visoku likvidnost i
solventnost društva u podmirivanju u dospjeću svih svojih obveza prema dobavljačima kao i
kreditnih obveza prema bankama. Na dan 31.12.2019. godine preostali iznos obveze po
kreditima iznosi 1.599.785,50 kn. Svi krediti su investicijski.
Za poslovanje djelatnosti javne vodoopskrbe ključan je prihod od prodaje vode
korisnicima usluga, kojim se pokrivaju troškovi djelatnosti. Broj kvarova je u stalnom
opadanju zbog redovnih zamjena dotrajalih dionica na vodoopskrbnoj mreži. Društvo je u
2019. godini prodalo 745.000 m3 vode.
Pored osnovnih djelatnosti u javnoj vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih
voda, veliki angažman je na investicijama u vodnokomunalnu infrastrukturu kojih je trenutno
10-tak. Najznačajnija je Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac,
Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, vrijednosti 282 milijuna kuna bez PDV-a za koju je
24.07. predviđeno otvaranje ponuda i postupak odabira najpovoljnijeg izvođača radova.
Sredstva za ovaj projekt osigurana su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji
je potpisan 16.12.2019. godine uz nazočnost Predsjednika Vlade RH i nadležnog ministra.
Izvori sufinanciranja su:
EU Kohezijski fond
196.280.281,42 kn
Državni proračun i Hrvatske vode 80.014.356,38 kn
Proračuni lokalne samouprave
5.718.373,04
kn
(Grad
Đurđevac
=
1.119.226,64).
U tijeku je priprema natječajne dokumentacije i javnog savjetovanja za Izgradnju
sustava odvodnje sa pročišćavanjem naselja Suha Katalena, te ćemo do kraja 7. mjeseca
objaviti nabavu radova i za ovaj projekt. Vrijednost projekta je 6.690.891,25 kn. Sredstva su
osigurana 20. siječnja 2020. potpisom Ugovora o financiranju sa Agencijom za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 100%-tnom iznosu. Ishođene su građevinske
dozvole za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja i u prigradskim naseljima Sirova
Katalena, Mičetinac i Sveta Ana u vrijednosti od 11,5 milijuna kuna koje se planira realizirati
u suradnji sa Hrvatskim vodama koje bi sufinancirale projekt sa 80%.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu.
Za riječ se je javila članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović koja je direktoru
čestitala na ostvarenim rezultatima posebice vezano uz rast prihoda od preko 8% u 2019. u
odnosu na 2018. godinu. Zanima je koliki je udio plaća u prihodu.

Tomislav Kolarić naveo je da je svake godine rast prihoda za oko 1%, no porast broja
korisnika ne generira automatsko povećanje prihoda. Pored osnovne djelatnosti Komunalije
obavljaju i radove na priključenju korisnika što također dovodi do povećanja prihoda. Udio
plaća u ukupnom prihodu su oko 15%.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković upitao je kako se kreće cijena vode u
odnosu na okruženje.
Tomislav Kolarić naveo je da je cijena vode u Gradu Đurđevcu 7,28 kn te da je
najpovoljnija u odnosu na gradove u okruženju.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić naveo je da je iskazana dobit u prošloj
godini dobra osnova za smanjene cijene vode.
Tomislav Kolarić odgovorio je da smatra da ne bi trebalo doći do smanjenja cijene vode
jer moramo jačati postojeću infrastrukturu. Cijena vode u budućnosti bit će definirana
sukladno izrađenoj Studiji.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković upitao je da li se dobit isplaćuje, a
direktor Tomislav Kolarić odgovorio je da se ne isplaćuje.
Kako više nije bilo prijavljenih članova Gradskog vijeća za raspravu, predsjednik
Gradskog vijeća Željko Lacković dao je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu na glasovanje.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv.
Budući da je na sjednici nazočan direktor Komunalija - Plin d.o.o. Tomislav Kolarić,
predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog
vijeća dao kratki osvrt na rad Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac u prošloj godini.
Direktor Komunalija - Plin d.o.o. Tomislav Kolarić naveo je da Komunalije – Plin d.o.o.
obavljaju energetsku djelatnost distribucije i opskrbe prirodnim plinom na području Grada
Đurđevca i općina: Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski i
Podravske Sesvete.
Drustvo obavlja navedene djelatnosti u skladu s nizom zakona, odluka , pravilnika i
metodologija koje su propisane od strane ministarstava i Hrvatske energetske regulatorne
agencije.

U 2019. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 15.731.892,69 kuna te
rashode u iznosu od 14.094.174,22 kuna i ostvarilo je dobit nakon oporezivanja u iznosu od
1.330.798,97 kuna.
U razdoblju od 01.01.do 31.12.2019. godini nabavljeno je 57.011.882 kWh plina
(1,30% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prodano je 53.891.473 kWh plina
(0,48% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine). Prihodi od prodaje plina – TG
Poduzetništvo povećali su se u odnosu na prethodno razdoblje zbog rasta nabavne cijene
plina na tržištu i veće prodaje plina, dok su se prihodi od prodaje plina - TG Kućanstvo također
povećali u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog veće prodaje plina i rasta cijene.
Kao i kod Komunalija, naplata u t.d. Komunalije – Plin d.o.o. također je na
zadovoljavajućoj razini, te društvo nema uopće dospjelih obveza prema svojim dobavljačima,
a isto tako na vrijeme podmiruje sve svoje kreditne obveze.
Društvo kontinuirano vrši ulagana u plinsku mrežu te je obnovljeno 11,5 km mreže
vrijednosti 4,2 mil. kuna, sa ukupno 481 priključkom.
U 2019. godini gubitci u plinskoj mreži su iznosili u Đurđevcu oko 3%, a na cijelom
opskrbnom području oko 5,05%. Za 2020. godinu procjenjuju se gubitci u Đurđevcu oko
1,33%. Sav novac iz dobiti ulaže se u rekonstrukciju plinske mreže.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković pohvalio je direktora na
ekonomičnosti rada i poslovanja.
Kako nije bilo prijavljenih članova Gradskog vijeća za raspravu, predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković dao je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija – Plin
d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu na glasovanje.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu

Točka 3.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za
2019. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv.
Budući da je na sjednici nazočna direktorica Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Bara
Čubelić, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao joj je riječ kako bi članovima
Gradskog vijeća dala kratki osvrt na rad Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac u
prošloj godini.

Direktorica Bara Čubelić navela je da je društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o,
koje je počelo sa radom 01.01.2013. godine, u 2019. godini, osim dosadašnjih djelatnosti
krenulo i s obavljanjem dimnjačarske djelatnosti. Sve djelatnosti obavljaju se na području
Grada Đurđevca i prigradskih naselja, a manjim dijelom okolnih JLS-a.
Tijekom 2019. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 11.950.790,00 kn, rashodi u
iznosu od 11.906.304,00 kn, tako da je Društvo završilo poslovnu godinu sa ostvarenom bruto
dobiti od 44.486,00 kn.
U 2019. godini ostvaren je značajan pad prihoda i rashoda iz razloga što je bio smanjen
obim građevinskih poslova na izvođenju radova na izgradnji komunalne infrastrukture u
odnosu na 2018. godinu. Od ukupno ostvarenih prihoda, cca 35% je ostvareno iz građevinskih
radova na poslovima izgradnje komunalne infrastrukture ili radova na uređenju javnih
površina u Gradu i prigradskim naseljima. Nabavljeni su novi strojevi i oprema (mini bager,
vozilo Dacia Doker, oprema i alat za dimnjačarske usluge, kosilice i dr.), kako bi tvrtka bila što
efikasnija i fleksibilnija u obavljanju poslova.
Jačim intenzitetom radio je rasadnik te su gotovo sve sadnice i cvijeće, koje sadimo
po našem Gradu i prigradskim naseljima, proizvedene u rasadniku Komunalnih usluga. U
djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, kao i reciklažnom dvorištu, također je
ostvaren znatan porast odvojeno sakupljenog reciklažnog otpada, znatno veće količine se
sortiraju i predaju na daljnju obradu i oporabu, a sve sa ciljem održivog gospodarenja
otpadom na području našeg Grada.
Ove godine društvo je prijavilo na Natječaj financiran iz EU fondova nabavku dva nova
komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, uz sufinanciranje 85%, kontejneri od
1100 l za odvojeno sakupljanje su stigli, a očekuju se i novi spremnici za odvojeno prikupljanje
korisnog otpada na kućnom pragu (spremnici za papir i plastiku).
Ovih dana Komunalne usluge Đurđevac prijavit će na natječaj, također financiran iz
sredstava EU- fondova – Projekt Izgradnje i opremanja postrojenja za biološku obradu
odvojeno sakupljenog bio otpada (kompostanu), projekt vrijedan cca 6.000.000,00 kn.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
je javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić. Postavio je upit vezano uz iskazana
velika potraživanja Komunalnih usluga na dan 31.12.2019. te naročito potraživanja prema
Gradu Đurđevcu u iznosu od 827.507 kn, Poduzeću za ceste 91.452 kn i Starom gradu d.o.o. u
iznosu od 82.716 kn.
Direktorica Bara Čubelić odgovorila je da da su navedena potraživanja naplaćena u
siječnju 2020. godine.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić osvrnuo se na iskazani mali udio
vlastitog financiranja Komunalnih usluga.
Direktorica Bara Čubelić odgovorila je da su Komunalne usluge Đurđevac u 2019.
godini kupile novu upravnu zgradu putem kredita te je to razlog iskazanog malog udjela
vlastitog financiranja.
Gradonačelnik, a ujedno i predsjednik Skupštine Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.
Hrvoje Janči naveo je da tvrtka Komunalne usluge ima široku lepezu djelatnosti i značajni su
napori uloženi da bi se svaki segment posložio. Naročito se to odnosi na gospodarenje
otpadom za što su napravljene prijave na natječaje za sredstva iz fondova EU – sortirnicu,
nabavu vozila i kompostanu. U narednom razdoblju tvrtku očekuju značajne investicije.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković postavio je upit vezano uz cijenu otpada
u odnosu na okolne gradove i općine.
Direktorica Bara Čubelić odgovorila je da je cijena u Gradu Đurđevcu najpovoljnija u
odnosu na okolne jedinice lokalne samouprave.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić postavio je upit zašto su Komunalne
usluge najčešće podizvođači, a ne glavni izvođači radova?
Direktorica Bara Čubelić odgovorila je da se radi o velikim projektima na kojima su
Komunalne usluge podizvođači.
Kako nije bilo prijavljenih članova Gradskog vijeća za raspravu, predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković dao je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnih
usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu na glasovanje.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu, s
prijedlogom Zaključka
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 11 glasova „za“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2019. godinu
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca za 2019. godinu, s prijedlogom Zaključka

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv.
Budući da se predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca nalazi na
bolovanju, dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca
okuplja 23 aktivne članice sa preko 600 aktivnih sportaša, iz čega se može zaključiti da je Grad
Đurđevac uistinu sportski grad.
U 2019. godini ostvareni su veći prihodi u odnosu na 2018. godinu u iznosu od 40%,
što je prije svega rezultat provedbe Projekta „Picoki za sport“. Kroz projekt kupljena je
sportska oprema za djecu, opremljena je teretana te je povećan broj djece i mladih koji su
uključeni u sportske aktivnosti.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2019. godinu
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2019. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv.
Budući da je na sjednici nazočan Mario Fuček, viši stručni suradnik – pomoćnik
direktora u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca, predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća dao kratki osvrt na
poslovanje Turističke zajednice Grada Đurđevca u prošloj godini.
Viši stručni suradnik – pomoćnik direktora u Turističkom uredu Turističke zajednice
Grada Đurđevca Mario Fuček naveo je da je primarni cilj rada Turističke zajednice, promocija
turističke destinacije, na čemu se je u protekloj godini intenzivno radilo.
U 2019. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 1.908.815,00 kn te rashodi u iznosu
od 1.741.490,00 kn. Najveći stavka u rashodovnoj stani je organizacija manifestacija.
Turistička zajednice u prošloj godini organizirala je preko 150 raznih događanja, od čega je
najznačajnija „Picokijada“ koja je i financijski bila zaokružena.
Istaknuo je važnost Projekta revitalizacije prirodne baštine u što su uključeni
Posjetiteljski centar i Hostel, zatim projekt Srednjevjekovnog sajmišta i postavljanje smeđe
signalizacije. U 2019. godini u suradnji s turističkim agencijama Đurđevac je posjetio
rekordan broj organiziranih skupina, naročito u proljetnom i jesenskom periodu. Ove godine,
na žalost, jednodnevni izleti su zbog epidemije virusom COVID 19, znatno smanjeni.
Naglasio je brojne promotivne aktivnosti Turističke zajednice za što je u 2019. godini,
putem online i offline kampanja utrošeno preko 240.000,00 kuna.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio raspravu, za riječ se
je javio član Gradskog vijeća Marijan Ružman.

Marijan Ružman pohvalio je rad Turističke zajednice i čestitao zaposlenicima na trudu
i poslu koji je obavljen u protekloj godini. Uz brojne manifestacije, Turistička zajednica često
odrađuje i posao turističkih agencija. Napravljena je značajna promocija Grada i rezultati toga
će se vidjeti u narednom razdoblju.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pridružio se je čestitkama i naveo da se
nada da će u narednom razdoblju biti prostora za nova zapošljavanja u Turističkoj zajednici.
Kako nije bilo prijavljenih članova Gradskog vijeća za raspravu, predsjednik Gradskog
vijeća Željko Lacković dao je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2019. godinu na glasovanje.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2019. godinu
Točka 7.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za nabavu radnih bilježnica i obveznih
radnih materijala za učenike Osnovne škole Đurđevac, sufinanciranje nabave
udžbenika za učenike srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike
Područne škole za djecu s teškoćama
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 naveo da je Grad
Đurđevac prije šest godina krenuo sa sufinanciranjem udžbenika i radnih materijala za
učenike. U ovoj godini planirano je za te namjene 500.000,00 kuna u Proračunu Grada
Đurđevca.
Za učenike Osnovne škole Đurđevac kupit će se radne bilježnice i obvezni radni
materijali, a učenike prvih razreda prvog dana nastave dočekat će pernice, četkice za zube i
jabuke te motivacijsko pismo.
U odnosu na učenike srednjih škola sufinancirat će se nabava udžbenika u iznosu do
500,00 kuna, koliko će se sufinancirati i nabava školskog pribora za učenike Područne škole
za djecu s teškoćama u razvoju.
je

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca, jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava za nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala za
učenike Osnovne škole Đurđevac, sufinanciranje nabave udžbenika za učenike
srednjih škola i sufinanciranje školskog pribora za učenike
Područne škole za djecu s teškoćama

Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 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 uz saziv.

Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da se sukladno
uputi Ministarstva uprave vezano uz koeficijente službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Đurđevca, predlaže izmjena Odluke, na način da se odrede koeficijenti sukladno Uredbi
o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi tako da radna mjesta s
klasifikacijskim rangom višeg rednog broja budu vrednovana više od radnih mjesta s
klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja.
Posljednja izmjena Odluke bila je na dnevnom redu 26. sjednice Gradskog vijeća
održanoj 26. veljače 2020. kada su promijenjeni koeficijenti za pročelnike, unutarnjeg revizora
i voditelja Odsjeka.
Ovom Odlukom predlaže se određivanje koeficijenata za radna mjesta 2. i 3.
klasifikacijskog ranga: zamjenik pročelnika s koeficijentom „3,50“ i voditelj Odsjeka-viši
rukovoditelj s koeficijentom „3,40“ te usklađenje koeficijenta za radno mjesto unutarnjeg
revizora s klasifikacijskim rangom 4. na „3,30“.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Đurđevca
Točka 9.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću.
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 naveo da se predlaže
dopuna Odluke o osnivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o., s novim djelatnostima
vezanim uz djelatnost prikazivanja filmova, organizaciju kazališnih predstava, umjetničko
stvaralaštvo, fotografske djelatnosti te proizvodnju i distribuciju filmova, videofilmova i
televizijskog programa.
Uređenjem Doma kulture stvoreni su uvjeti za ponovno otvaranje kina u Đurđevcu i
organizaciju kazališnih predstava. Predlaže se stoga donošenje Odluke kojom će se omogućiti
obavljanje ovih djelatnosti koje ne mogu biti u nadležnosti lokalne samouprave.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Točka 10.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da
postave pitanja.
Za riječ se javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je postavio
pitanje vezano uz obnovu Društvenog doma u Sirovoj Kataleni.

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je projekt obnove Društvenog doma u
Sirovoj Kataleni prijavljen na mjeru 7.4. ruralnog razvoja u 2018. i 2019. godini. U 2018.
nismo prošli, a za 2019. godinu nemamo povratnu informaciju. Grad spada u višu razinu
razvijenosti i zato nam ne prolaze projekti na natječajima iz ruralnog razvoja. Građevinska
dozvola za obnovu doma je spremna i čekamo nove natječaje na koje će se izvršiti prijava.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković na kraju sjednice naglasio je da je ovo
bila 30. sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu i zahvalio je svim članovima koji
redovno dolaze na sjednice. Istaknuo je primjer dvoje SDP-ovih članova Gradskog vijeća
kojih nije bilo na deset, odnosno jedanaest održanih sjednica Gradskog vijeća. Smatra
kako nije dobro da članovi SDP-a ne dolaze na sjednice i pozvao je SDP da odredi njihove
zamjene.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 30. sjednicu Gradskog vijeća u 17,13 sati.
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