
 
Z A P I S N I K 

s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 5. veljače  2021. godine 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/02, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
21-1 od 29. siječnja  2021. godine.  
 Sjednica je održana u velikom galerijskom salonu u utvrdi Stari grad u Đurđevcu, 
Starogradska 21,  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. Marijan Ružman, 
3. Ivan Radoš, 
4. Katica Blažok, 
5. Zoran Jančijev, 
6. Maja Hrvatić Padovan, 
7. Danijela Jelušić, 
8.   Marija Markuš, 
9.   Damir Lacković, 
10. Marko Fucak, 
11. Rajko Gašparić, 
12. Marko Kolarević. 
 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

 1. Dajana Milodanović  (opravdala), 
2. Kristina Benko Markovica (opravdala), 

               3. Gabriela Kralj Bartovčak (opravdala), 
 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Tea Zobunđija, zamjenica pročelnice Ureda gradonačelnika, 
4. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću. 
 

 
 Na zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći dnevni red  
 

 D N E V N I  R E D : 
 

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca. 



2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Đurđevca.  

 3. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 
Dnevni red usvojen je jednoglasno, s 12 glasova „za“. 
 
 

Točka 1. 
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  

Statuta Grada ĐurĎevca 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da 

je je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca kao i Poslovničku 
odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca  razmatrao 
Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća koji je podržao donošenje predloženih akata.  
Ujedno je predložio da se obzirom na povezanost točaka  tijekom izlaganja objedine točke 1. 
i 2. dnevnog reda, a članovi Gradskog vijeća složili su se s prijedlogom.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da se predloženim izmjenama 

Statuta i Poslovnika usklađuju predmetni akti s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine, te je naglasio 
odredbe vezano uz održavanje elektroničkih sjednica Gradskog vijeća. Očekivalo se je 
vraćanje na „staro normalno“, no kako se je situacija s pandemijom nastavila, zakonski je 
regulirano pitanje održavanja elektroničkih sjednica Gradskog vijeća. Poslovnikom se 
propisuje mogućnost održavanja sjednica putem elektroničke pošte kao i putem video 
konferencija, ovisno o tehničkim mogućnostima. 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić osvrnuo se je na predloženi članak 

75.a Statuta koji propisuje obvezu Grada da javno objavi informacije o trošenju 
proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako 
dostupne i pretražive. Smatra da objavama koje su bile do sada nije u potpunosti 
zadovoljena transparentnost u načinu prikazivanja trošenja proračunskih sredstava i 
predlaže da se nabave novi informatički programi koji će omogućiti transparentnost 
trošenja do razine računa, kako je to u nekim jedinicama lokalne samouprave. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković složio se je s prijedlogom i podržao 

intenciju da se na što jednostavniji način omogući prikaz trošenja proračunskih sredstava. 
 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je da se predloženim izmjenama Statuta i 

Poslovnika vrši usklađenje sa donesenim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi te izmjenama Zakona o lokalnim izborima. Složio se je s 
prijedlogom povećanja transparentnosti te je napomenuo da će se objave informacija vršiti 
sukladno uputama nadležnog ministarstva. Podržao je nabavu novog programa za objavu 
informacija o trošenju proračunskih sredstava. 

 
Član Gradskog vijeća Damir Lacković napomenuo je da je radio na razvijanju 

programskih rješenja za objavu informacija i ponudio je svoju pomoć kod implementacije. 
 
 



Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić osvrnuo se je na odredbe o 
elektroničkom održavanju sjednica Gradskog vijeća i izrazio zadovoljstvo propisivanjem 
mogućnosti održavanja sjednica putem video konferencije, za što je potrebno osigurati i 
potrebnu infrastrukturu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković ponovio je da su propisane dvije 

mogućnosti održavanja elektroničkih sjednica: putem elektroničke pošte i video 
konferencijom, ovisno o tehničkim mogućnostima. Suglasio se je s potrebom nabave 
kvalitetnije informatičke opreme za članove Gradskog vijeća. 

 
Budući da više nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je 

na glasovanje Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca. 
 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno je  s 12 glasova „za“  donijelo  
 

STATUTARNU ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  

Statuta Grada ĐurĎevca 

 
 

Točka 2.  
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a tijekom obrazloženja točke 1. bila je 
obuhvaćena i točka 2. dnevnog reda, te su članovi Gradskog vijeća raspravom pod točkom 1. 
obuhvatili i točku 2.  

 
Budući da više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Gradskog 

vijeća Željko Lacković dao je na glasovanje Poslovničku  odluku o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

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

 

 
                                                 POSLOVNIČKU ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  

Poslovnika Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca 

 

 
    Točka 3. 

Pitanja članova Gradskog vijeća 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da 
postave pitanja. 
 

 Za riječ se je javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je naveo da je  

u medijima objavljeno da je u proteklih godinu dana iz Dječjeg vrtića „Maslačak“ otkaz 



dalo18 odgojiteljica. Stoga je zamolio pobliže objašnjenje jer je takva objava izazvala veliku 

pozornost. 

 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je nakon objave teksta u novinama, zatražio 

očitovanje od ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ te očitovanje Upravnog vijeća. 

Prisustvovao je sjednici Upravnog vijeća na kojoj su razmotreni navodi iz članka. Nije točan 

podatak da je 18 odgojiteljica dalo otkaz, već je dio odgojiteljica u protekle dvije godine 

otišao u mirovinu, a nekima su istekli ugovori o radu na određeno vrijeme. Radi se o 

kolektivu s 50 zaposlenika u kojem dolazi do zapošljavanja, ali i odljeva djelatnika. Upravno 

vijeće nije primilo niti jednu pritužbu na mobing od strane djelatnika, predstavnik sindikata na 

sjednici Upravnog vijeća naveo je da se niti njemu nije nitko obraćao s problemom mobinga. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković nadovezao se je s podatkom da je 12 

zaposlenika otišlo iz vrtića u posljednjih godinu dana, dio je otišao u mirovinu, dio je bio 

zaposlen na određeno vrijeme, a dvije odgojiteljice otišle su iz stalnog radnog odnosa. Naveo 

je da  je bila jedna prijava koja je obrađena od strane inspekcije te je utvrđena njezina 

neosnovanost. 

 

 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio 
je 34. sjednicu Gradskog vijeća u 17,24 sata. 
 

 

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

 


