ZAPISNIK
s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 30. studenoga 2020. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-02/13, URBROJ: 2137/03-01-01/0320-1 od 25. studenoga 2020. godine.
Sjednica je održana u velikom galerijskom salonu u utvrdi Stari grad u Đurđevcu,
Starogradska 21, s početkom u 12,00 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. Dajana Milodanović,
4. Ivan Radoš,
5. Katica Blažok,
6. Zoran Jančijev,
7. Maja Hrvatić Padovan,
8. Danijela Jelušić,
9. Gabriela Kralj Bartovčak,
10. Marija Markuš.
Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni:
1. Marijan Ružman (opravdao),
2. Damir Lacković (opravdao),
3. Marko Fucak (opravdao),
4. Marko Kolarević (opravdao),
5. Rajko Gašparić (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, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti Grada Đurđevca,
4. Iva Vuk, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije,
5. Tea Zobunđija, zamjenica pročelnice Ureda gradonačelnika,
6. Jurica Karan, ePodravina,
7. Željko Picig, Prigorski.hr,
8. Anja Čorba, Podravski radio,
9. Dinko Borozan, Podravski list.
Na zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je
zapisnik usvojen jednoglasno, s 10 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 izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2020.
godinu.
- Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. za
refinanciranje dugoročnih kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. i Societe Generale –
Splitske banke d.d.“
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, predložio je da se predmetne točke uvrste u
dnevni red kao točke broj 7. i 8., a dosadašnje točke 7. – 24. da postanu točke 9. do 26. dnevnog
reda.
Navedeni materijal za dopunu dnevnog reda članovima Gradskog vijeća dostavljen je
prije održavanja sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći dnevni red
DNEVNI RED:

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i
Projekcija za 2021. i 2022. godinu.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2020. godini.
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2020. godini.
5. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2020. godini.
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Grada Đurđevca za 2020. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2020. godinu.
8. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke
banke d.d. za refinanciranje dugoročnih kredita kod Hrvatske poštanske banke
d.d. i Societe Generale – Splitske banke d.d.
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca
kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca
kod ZAGREBAČKE BANKE d.d.
11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca
za financiranje kapitalnih projekata.
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
13. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023.
godinu.
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu.
15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2021. godini.

16. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca za 2021. godinu.
17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2021.
godini.
18. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca
u 2021. godini.
19. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2021.
godini.
20. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2021. godini.
21. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada
Đurđevca za 2021. godinu.
22. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2021. godini.
23. Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca u 2021.
godini.
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Đurđevca za
razdoblje od 2014.-2017. godine.
25. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o
izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
26. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 10 glasova „za“.
Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i
Projekcija za 2021. i 2022. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da je
Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022.
godinu, kao i točke od 2. do 6. i od 9. do 12. dnevnog reda, razmatrao Odbor za proračun i
financije koji je podržao donošenje predloženih akata. Ujedno je predložio da gradonačelnik
tijekom izlaganja točke 1. dnevnog reda obuhvati i točke 2. do 12. dnevnog reda, a članovi
Gradskog vijeća složili su se s prijedlogom.
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se rebalansom Proračun povećava sa 129.928.996,42
kuna na 131.986.390,75 kuna. Najznačajnije izmjene u prihodima odnose se na Tekuće
pomoći koje se povećavaju za 382.000,00 kuna zbog novog programa javnih radova, nadalje
imamo smanjenje Kapitalnih pomoći za cca 13 mil kuna, što je sukladno realizaciji europskih
projekata, a ova stavka se prenosi u proračun za iduću godinu, imamo promjenu na stavci
Primici od zaduživanja budući da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o
refinanciranju kredita, odnosno o promjeni banke zbog refinanciranja kredita na kamatu od
0,99%, a zbog procedure refinanciranja kredita potrebno je te stavke imati u rebalansu.
Mijenjaju se i stavke koje se odnose na Dječji vrtić gdje se povećava stavka projekta „Maslačak
za sve“ sukladno realizaciji u ovoj godini, a kod Osnovne škole Đurđevac povećava se stavka
temeljem novih izdataka iz kolektivnih ugovora.

Rashodi prate promjene u prihodima, a tu je i smanjenje stavke za otkup nekretnina sukladno
realizaciji u ovoj godini, nadalje, mijenja se stavka održavanja komunalne infrastrukture i
rekonstrukcija gradskih ulica, nogostupa i cesta. Imamo povećanje stavke energetske obnove
kuća na 250.000,00 kuna, sukladno predanim zahtjevima kojih za sada ima 8 i to je ono što bi
se trebalo realizirati do kraja ove godine. Povećava se stavka dječjih igrališta za 200.000,00
kuna jer je nakon završetka u Budrovcu u tijeku izgradnja dječjih igrališta u Sirovoj Kataleni,
Čepelovcu, Mičetincu, Grkinama, a u Svetoj Ani je postavljena nova sprava.
Izmjene Programa javnih potreba prate izmjene stavki u Proračunu, dvije točke dnevnog reda
odnose se na smanjenje kamata na postojećim kreditima i to se smanjuje kamata dugoročnog
kredita kod Erste banke s 2,62% na 0,99% i dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke za
javnu rasvjetu sa 1,60% na 0,99%, a sa tim smanjenjem kamata i onim koje su smanjene kod
refinanciranja kredita Hrvatske poštanske banke d.d. i Societe Generale – Splitske banke d.d.,
ukupna ušteda s osnova kamata iznosi 900.000,00 kuna.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je smanjenja kamata po postojećim
dugoročnim kreditima, što dovodi do 900.000,00 kuna manjih troškova. Naglasio je da se radi
o zatvaranju postojećih kredita i smanjenju kamata, a ne o novim kreditnim zaduženjima i
otvorio raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je na glasovanje
Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022.
godinu.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno je s 10 glasova „za“ donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i
Projekcija za 2021. i 2022. godinu
Točka 2.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja 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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 2. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2020. godini
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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 3. dnevnog reda te je otvorio raspravu.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
Točka 4.
Donošenje Programa o izmjeni 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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 4. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na
području Grada Đurđevca u 2020. godini
Točka 5.
Donošenje Plana o izmjeni 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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 5. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PLAN
o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca u 2020. godini
Točka 6.
Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području 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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 6. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na
području Grada Đurđevca u 2020. godini

Točka 7.
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 prije sjednice, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 7. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2020. godinu
Točka 8.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke
d.d. za refinanciranje dugoročnih kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. i Societe
Generale – Splitske banke d.d.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku dnevnog
reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 8. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
za refinanciranje dugoročnih kredita kod Societe Generale – Splitske banke d.d. i
Hrvatske poštanske banke d.d.

Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama 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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 9. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
ZAGREBAČKE BANKE d.d.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku dnevnog
reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 10. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
ZAGREBAČKE BANKE d.d.
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za
financiranje kapitalnih projekata
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku dnevnog
reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 11. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje
kapitalnih projekata

Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama 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, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 1. obuhvatio je i točku 12. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Točka 13.
Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu i
Projekcija za 2022. i 2023. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da su

Proračun Grada Đurđevca za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu razmatrali
sljedeći Odbori Gradskog vijeća: Odbor za proračun i financije, Odbor za turizam, kulturnu i
prirodnu baštinu, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbor za prosvjetu, predškolski
odgoj, sport i mlade, Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno
gospodarstvo, Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje i Odbor za zdravstvo i socijalnu
skrb koji su podržali donošenje predloženog Proračuna. Ujedno je predložio da gradonačelnik
tijekom izlaganja točke 13. dnevnog reda obuhvati i točke 14. do 22. dnevnog reda, a članovi
Gradskog vijeća složili su se s prijedlogom.
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je Proračun za 2021. godinu planiran u iznosu
106.752.132,45 kuna. Projekcije su planirane za 2022. godinu u iznosu 83.535.935,00 kuna i
za 2023. godinu u iznosu 69.055.935,00 kuna. U Proračun su u punom iznosu ušli projekti koji
su trenutno u provedbi, koji su započeli u ovoj ili prethodnoj godini i koji će se nastaviti i u
2021. godini, poput izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni A, projekta Prirodne
baštine - Izgradnje hostela u Boriku i Posjetiteljskog centra, te oni koji su prijavljeni, kao što
je sortirnica koja je u postupku ocjene kvalitete projekta, a ostali za koje je izrađena projektna
dokumentacija i koje planiramo prijavljivati na natječaje kad se oni otvore, nisu planirani u
punim iznosima jer iz iskustva znamo da je dinamika provedbe duža od jedne godine.
U Proračunu su predviđena značajna sredstva za projektiranje i to u predškolskom odgoju i
školstvu: izgradnja Glazbene škole, dogradnja Dječjeg vrtića, unutarnje uređenje Osnovne
škole, u gospodarstvu: projektiranje hala u Poslovnoj zoni A, čime se želi omogućiti
poduzetnicima da brže povuku sredstva iz europskih fondova, u sportskoj infrastrukturi to je
projektiranje multifunkcionalne sportske dvorane, a navedenim projektiranjima Grad se
priprema za novo financijsko razdoblje koje je predviđeno od 2023. godine, kao i za natječaje
koji su predviđeni u mjerama za otpornost i oporavak, takozvana Covid sredstva, koja bi se
trebala u značajnoj mjeri realizirati tijekom 2021. i 2022. godine, a samo oni koji će imati
pripremljenu dokumentaciju moći će povući ta sredstva.
Projektiraju se, nadalje, nerazvrstane ceste na području grada u duljini od 25 kilometara i
biciklističke staze do svih prigradskih naselja. Sve su to projekti koje bi mi htjeli realizirati.
Od općih prihoda Proračuna, gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je planirani porez na
dohodak u iznosu od 17.638.450,00 kn, od čega se iznos od 8.000.561,00 kuna odnosi na
fiskalna izravnavanja, zatim prihod od rente u iznosu 2.500.000,00 kuna te ostale opće
prihode u iznosu 2.072.000,00 kn. Gradonačelnik je naglasio da se od iduće godine očekuju
novi porezni zakoni, no ne očekuje značajnije promjene u financiranju grada, osim utjecaja
pandemije koji još ne možemo predvidjeti do kraja. Također je napomenuo da se prihodi od
rente iz godine u godinu smanjuju, što zbog smanjenja proizvodnje kao i smanjenja cijene
energenata. Naglasio je planirani prihod od pomoći u iznosu 60.013.585,00 kuna od čega su
kapitalne pomoći u iznosu 46.211.585,00 kn, a tekuće pomoći u iznosu 13.802.000,00 kuna.
U odnosu na rashode istaknuo je projekte koji su u provedbi ili su prijavljeni na natječaje:
pomoćnici u nastavi, Prirodna baština, Poduzetnička zona, Maslačak za sve, izgradnja
kompostane, sortirnice, nabavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, pomoć
gerontodomaćica II. faza, zatim projekt Đurđevački STEM za popularizaciju prirodnih
znanosti, koji se nastavlja na školu u prirodi i kojim se planira škola u robotici i programiranju,
ne samo za đurđevačke učenike, već i za cca 3.000 učenika iz cijele Hrvatske koji bi boravili u
hosteli i učili u školi u prirodi. Istaknuo je nadalje nastavak uređenja prostora u Boriku projekt šetnice u krošnjama te uređenje okoliša oko utvrde Stari grad.
Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da je bilo otvoreno javno savjetovanje vezano uz
Proračun za 2021. godinu, a naglasio je i dobru suradnju s mjesnim odborima. U kontaktima
s mjesnim odborima kao najvažnija utvrđena je tzv. mala komunalna infrastruktura, koja je
stoga detaljno obrađena u programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture te
ostalim programima javnih potreba, od prigradskih naselja do pojedinih ulica u Đurđevcu.

Ovim Proračunom predviđeno je značajno poboljšanje standarda naših sugrađana – od
najmlađih, preko poduzetnika i radno aktivnog stanovništva pa do najstarijih. Naglasio je da
su jako dobro iskorištavaju europska sredstva kako bi se poboljšao standard stanovnika
našeg grada.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zahvalio je gradonačelniku na opširnom
obrazloženju i otvorio raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je uz socijalni, predškolski i školski
segment Proračuna, vrlo značajne poticaje usmjerene prema poduzetništvu koji iznose cca 1
mil kuna u 2021. godini. U 2020. godini u cijelosti je stavljen u funkciju Poduzetnički
inkubator, koji je u potpunosti popunjen, a iduće godine u funkciju će se staviti Poduzetnička
zona u kojoj će se razviti potpuno novi model u popunjavanju, gdje će poduzetnici dolaziti ne
na praznu ledinu, nego će imati mogućnost da se sa svojim projektom natječe za
isprojektiranu građevinu – halu, u različitim veličinama, s ishođenom projektnom
dokumentacijom i dozvolom za gradnju. Ovo je nešto što gotovo da ne postoji u Hrvatskoj,
postoji u nekim zapadnim zemljama, a ovime će se omogućiti poduzetnicima da od prijave
poslovne ideje do realizacije prođe vrlo kratki period, u kojoj će se imati prilike uključiti
poduzetnici odmah u proizvodnju, ukoliko se odluče za hale koje će Grad projektirati. Naglasio
je da je ulaganje u poduzetništvo temelj ostanka mladih ljudi u gradu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je na glasovanje
Proračun Grada Đurđevca za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PRORAČUN
Grada Đurđevca za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu.
Točka 14.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2021. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 14. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2021. godinu
Točka 15.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2021. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 15. dnevnog reda te je otvorio raspravu.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca
u 2021. godini
Točka 16.
Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca za 2021. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 16. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2020. godinu

Točka 17.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2021. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 17. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2021. godini
Točka 18.
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2021. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 18. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2021. godini
Točka 19.

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca 2021. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 19. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca 2021. godini

Točka 20.
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca
u 2021. godini
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 20. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca
u 2021. godini
Točka 21.
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada
Đurđevca za 2021. godinu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 21. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca
za 2021. godinu
Točka 22.
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca
u 2021. godini

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik Hrvoje Janči tijekom
obrazloženja točke 13. obuhvatio je i točku 22. dnevnog reda te je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Grada Đurđevca u 2021. godini

Točka 23.
Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Grada Đurđevca u 2021. godini.
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 je Zakonom o
upravljanju državnom imovinom propisana
obveza donošenja Godišnjeg plana
upravljanja državnom imovinom. Kako se sukladno članku 35. stavku 8. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na pravo vlasništva jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu
Republike Hrvatske, to postoji obveza donošenja Planova upravljanja imovinom i za
jedinice lokalne samouprave na godišnjoj razini.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
PLAN
upravljanja imovinom u vlasništvu
Grada Đurđevca u 2021. godini
Točka 24.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Đurđevca za
razdoblje od 2014.-2017. godine.
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 je Zakonom o
prostornom uređenju određena obveza jedinica lokalne samouprave za razmatranje izvješća
o stanju u prostoru koje se donosi za razdoblje od 4 godine. Nakon prikupljanja potrebnih
podataka, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti pripremio
je predmetno Izvješće koje se odnosi na izvještajno razdoblje od 2014. – 2017. godine. Novo
Izvješće izrađivat će se za razdoblje od 2018. – 2021., a sa izradom će se započeti nakon
završetka izvještajnog razdoblje, odnosno u 2022. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Đurđevca za
razdoblje od 2014.-2017. godine
Točka 25.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o
izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
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 napomenuo da se Izmjene
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac donose radi usklađivanja s novim Zakonom o
vatrogastvu
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o
izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
Točka 26.
Pitanja članova Gradskog vijeća
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da
postave pitanja.
Za riječ se je javila potpredsjednica Gradskog vijeća Kristina Benko Markovica koja je
istaknula svoje zadovoljstvo rezultatima realizacije projekata u kratkom vremenskom
periodu. Rezultati se vide od centra grada pa do svih prigradskih naselja – od novih zgrada,
do staza, asfaltiranih cesta, uređenog zelenila i cvijeća. Istaknula je da je učinjen veliki
napredak i naglasila da je zadovoljna što živi u Đurđevcu. I dalje moramo raditi na razvoju
grada, a rezultati su vidljivi i biti će sve bolji.
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naglasio je da moramo imati viziju i ideju
što želimo, a onda se i sva vrata otvaraju.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio
je 32. sjednicu Gradskog vijeća u 12,35 sati.
Zapisnik sastavila
Jadranka Švaco, dipl.iur.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Željko Lacković, dipl.iur.

