
 
Z A P I S N I K 

s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 9. rujna 2021. godine  

 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/20, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
21-1 od 3. rujna  2021. godine.  
 Sjednica je održana u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu,  Trg svetog 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 su nazočni: 
 

1. Željko Lacković (Nezavisni) 
2. Dajana Milodanović (Nezavisni) 
3. Mirjana Mišulin (Nezavisni) 
4. Željka Mirović  (Nezavisni) 
5. Matija Bažulić (Nezavisni) 
6. Danijela Jelušić (Nezavisni) 
7. Zvonimir Fusić (Nezavisni) 
8. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni) 
9. Marko Fucak (SDP) 
10. Rajko Gašparić (HDZ) 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Kristina Benko Markovica (opravdala) 
2. Anja Vujčić (opravdala) 
3. Dejan Kutičić (opravdao) 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Iva Vuk, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, 
3. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti, 
4. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, 
5. Danijela Fucak, voditeljica Odsjeka za financije, 
6. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću,   
7. Ivana Majetić, novinarka Pitomog radija, 
8. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
9. Goran Generalić, novinar RKC-a, 
10. Matej Baltić novinar Podravskog radija. 

 
 

 Na zapisnik s 3. 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 pokretanju postupka za prodaju građevinskog zemljišta s  
projektiranim halama u Poslovnoj zoni A – sjever u Đurđevcu.    i 

               - Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu financiranja 
Programa 

Produženog boravka u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.“ 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, predložio je da se predmetne  točke 

uvrste u dnevni red kao točke 4. i 5., a dosadašnje točke  4., 5. i 6..  da postanu točke 6., 7. i 8. 
dnevnog reda.  
  

Budući da nije bilo drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda, predsjednik Gradskog 
vijeća Željko Lacković predložio je sljedeći dnevni red  
 

 D N E V N I  R E D : 
 

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do  
       30. lipnja 2021. godine. 
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda na Javni natječaj za prodaju katastarskih 

čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A – sjever u Đurđevcu. 
4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju građevinskog zemljišta s  
       projektiranim halama u Poslovnoj zoni A – sjever u Đurđevcu. 
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu financiranja 

Programa Produženog boravka u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac. 
6. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Vijeća za Prevenciju 

Grada Đurđevca. 
7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Vijeća za prevenciju 

Grada Đurđevca. 
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.  

 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, s 10 glasova „za“. 
 

Točka 1. 
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća predao je riječ gradonačelniku Hrvoju Jančiju. 
 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je u prvih šest mjeseci ove godine naglasak 

bio na razvoju gospodarstva na području Grada Đurđevca, komunalnim aktivnostima i 
pripremi komunalnih projekata u Gradu, od čega se posebno izdvaja projekt aglomeracije i 
niz projekata koji su usmjereni na gospodarenje otpadom. Grad i gradske ustanove poslovali 
su pozitivno, redovno izvršavaju svoje obveze, a cilj je držati standard i omogućiti jednaku 
dostupnost svih usluga koje se pružaju građanima. Istaknuo je da je i ove godine Dječji vrtić 
unatoč povećanom broju od 80-tero djece upisao svu prijavljenu djecu u vrtić, na način što 



su tri vrtićke skupine preseljene u zgradu škole. Osnovna škola radi u dvije smjene zbog 
poštivanja epidemioloških mjera. 
 U prvih šest mjeseci ove godine završeno je 12 projekata, od čega je gradonačelnik 
Hrvoje Janči istaknuo obnovu zgrade policije, razvoj infrastrukture u Poslovnoj zoni A-
sjever, rekonstrukciju ulica Grkinske i Miroslava Krleže u kružni tok, uređenje okoliša Doma 
kulture, uređenje  dječjih igrališta u prigradskim naseljima, od kojih je nedavno otvoreno 
Dječje igralište u Čepelovcu. 
 
              Od projekata u provedbi istaknuo je projekt Aglomeracije, projekt Prirodne baštine 
koji je u završnoj fazi i predano je završno izvješće na odobrenje, projekti vezani uz 
gospodarenje otpadom i održivi razvoj – nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, 
projekt nabave komunalnih vozila (dva nova smećara), a potrebno je još jedno vozilo kako bi 
se sustav mogao zaokružiti. U ovom području dva su najvažnija projekta – izgradnja 
sortirnice i kompostane koji su se intenzivno pripremali u prvih šest mjeseci ove godine te 
su provedeni postupci javne nabave. Ukupna vrijednost projekta sortirnice je 5,5 mil kuna, 
europska sredstva su u iznosu 5 mil kn, a gradski udio je 500.000,00 kn. U postupcima javne 
nabave došlo je do proboja planiranih sredstava, no analizom cijena na tržištu  došlo se je do 
zaključka da bi se moglo dobiti nižu cijenu građevinskih radova, te će se najvjerojatnije ići s 
poništenjem i ponavljanjem postupka nabave. Projekt kompostane vrijedan je ukupno 8,8 
mil kuna, od čega je 6,6 mil kuna osigurano iz europskih sredstava, a 2,2 mil kuna je naš 
vlastiti udio. U nabavi je došlo do proboja u iznosu 800.000,00 kuna i analizom se je došlo do 
zaključka da to jesu trenutno važeće cijene do kojih je došlo zbog poremećaja na tržištu 
materijala. Sortirnica i kompostana su građevine koje su metalne hale u koje se smješta 
oprema za gospodarenje otpadom. Ovih pet projekata iz područja gospodarenja otpadom u 
provedbi ukupno je vrijedno 18 mil kuna i njihovom realizacijom zaokružit će se sustav za 
gospodarenje otpadom i građanima će se pružiti usluge na visokoj razini uz najnižu cijenu 
usluge u okolici. 
 
            Od ostalih projekata u provedbi gradonačelnik Hrvoje Janči posebno je izdvojio 
projekte koji se odnose na obrazovanje: Dječji vrtić završio je projekt: „Maslačak za sve“, i 
prijavljen je novi projekt te se čekaju rezultati, u Osnovnoj školi u provedbi su projekti 
pomoćnika u nastavi, projekt školske sheme i projekt osiguravanja besplatne prehrane za 
učenike u riziku od siromaštva. U provedbi su i četiri projekta iz područja podizanja 
socijalnih usluga: to su projekti Snaga pomoći (projekt gerontodomaćica), projekt „Kuća 
osmijeha“, projekt „Kuća podrške Mali princ“ i Centar za osobe s invaliditetom, koji su 
ukupne vrijednosti 32 mil kuna i koji su sufinancirani u 100% iznosu. 
 
 U prvih šest mjeseci ove godine prijavljeno je 8 projekata na sufinanciranje iz 
europskih sredstava, a priprema se i projektna dokumentacija za natječaje iz novog 
programskog razdoblja iz sredstava oporavka i otpornosti. 
 

Nakon gradonačelnikovog izvješća, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković 
otvorio je raspravu. 
 
 Za riječ se je javio potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić koji je naveo da se 
učestalo u gradu govori o neodržavanju gradskih površina te je upitao da li to ima veze s 
odlaskom 32 djelatnika iz Komunalnih usluga? 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči odgovorio je da smatra da je Grad dobro održavan i da je 
u odnosu na razdoblje od prije 10 godine održavanje znatno poboljšano. O odlasku 32 
djelatnika iz Komunalnih usluga nema informacija. Svake godine povećavaju se površine pod 



održavanjem uz nogostupe, kolne prilaze i druge javne površine. 
 
  

Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić naveo je da se tu radi o odlasku 
djelatnika kroz duže vremensko razdoblje, a o tome je dobio informaciju iz više izvora. 
Upitao je koliko je vrtićke djece smješteno u školi i s koliko odgojiteljica te da li je to u skladu 
sa standardom? 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči odgovorio je da su u zgradi škole tri grupe vrtićaraca sa 
po dvije odgojiteljice u grupi. Za ovakav oblik organizacije vrtića dobivena je suglasnost 
nadležnog Ministarstva. U vrtićkim grupama upisan je broj djece sukladno pedagoškom 
standardu sa potrebnim brojem odgojitelja. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je da na nivou županije, jedino 
u Gradu Đurđevcu ne postoji problem upisa djece u vrtić, a isto tako jedino Grad Đurđevac 
organizira produženi boravak u Osnovnoj školi, čime se značajno pomaže roditeljima. 
 
 Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada 
Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 9 glasova „za“ i 1 glasom 

„suzdržan“ (SDP)  donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 
 
 

Točka 2.  
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća dobili uz saziv, te da je ovu točku dnevnog reda 
razmatrao Odbor za proračun i financije koji je podržao njezino donošenje. Dodatno 
obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da su u razdoblju od prvih šest mjeseci ove 
godine prihodi realizirani u iznosu od 51.488.000,00 kuna, što je 40% planiranih prihoda 
proračuna za ovu godinu, ali je to više nego polovica lanjske realizacije proračuna koja je 
bila rekordna. Najveći dio odnosi se na prihode iz projekata financiranih iz fondova 
Europske unije, preko 26 mil kuna. Povećana je i realizacija rente i poreza na dohodak u 
odnosu na planirane prihode i lanjsku realizaciju, što daje sigurnost u ispravnost proračuna 
i uvjerenje da će se do kraja godine planirani prihodi realizirati. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da se kroz povećanu rentu i 
porez na dohodak vidi trend rasta plaća i gospodarskog napretka i razvoja u Gradu te je 
otvorio raspravu. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 9 glasova „za“ i 1 

glasom „suzdržan“ (SDP),  donijelo je  
 



POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 
 

Točka 3. 
Donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda na Javni natječaj za prodaju katastarskih 

čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A – sjever u Đurđevcu. 
 
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 dati će 
dodatno obrazloženje. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da su na raspisani natječaj stigle dvije ponude 

poduzetnika iz Zagreba i Bjelovara. Planiraju izgradnju objekata do kraja 2022. godine te 
zapošljavanje 20 radnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki 

dnevnog reda, no nije bilo zainteresiranih za raspravu. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju ponuda na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica (građevinskog 

zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A – sjever u Đurđevcu. 
 

 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju građevinskog zemljišta s 

projektiranim halama u Poslovnoj zoni A – sjever u Đurđevcu. 
 

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 
dati će dodatno obrazloženje. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se radi o posebnom dijelu poduzetničke zone 

od 40 000 m2 na kojoj se projektira 8 tipskih hala površina od 360 – 1800 m2. Na javni 
poziv za iskaz interesa za prve dvije hale dobili smo pozitivni odziv, pa je tako utvrđena 
potreba da se isprojektira svih 8 hala kako bi olakšali poduzetničke aktivnosti 
zainteresiranim poduzetnicima. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki 

dnevnog reda. 
Za riječ se je javila članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović koja je navela da 

podržava ovakvu odluku te da bismo trebali biti ponosni što smo jedina jedinica lokalne 
samouprave koja je donijela ovako dobru odluku za naše poduzetnike i krenula s ovakvim 
projektom. Vjeruje da će za svih 8 hala biti zainteresiranih poduzetnika obzirom da se 
krajem godine očekuju EU natječaji iz kojih će poduzetnici moći realizirati planirane 
investicije. 

 



Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je ukupna površina hala koje 
se projektiraju oko 9.000 m2, a planira se faznost u gradnji. Riječ je isključivo o proizvodnim 
djelatnostima i očekuje da će otvaranjem mogućnosti prijave poduzetnika na sredstva iz EU 
fondova, biti veliki interes za ovakav tip ulaganja. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“,  

donijelo je  
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka za prodaju građevinskog zemljišta s projektiranim halama u 

Poslovnoj zoni A – sjever u Đurđevcu. 
 
 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa 

Produženog boravka u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac. 
 

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 
dati će dodatno obrazloženje. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da Grad Đurđevac već šestu godinu za redom 
organizira produženi boravak u Osnovnoj školi Đurđevac čime se roditeljima olakšava da 
bez opterećenja za sigurnost svoje djece, mogu obavljati svoje poslove. U produženi boravak 
prijavljeno je 44 djece, a izmjenom se želi pomoći roditeljima s troje ili više djece, odnosno 
da boravak trećeg djeteta bude besplatan bez obzira da li je ostalo dvoje smješteno u vrtiću 
ili u produženom boravku. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda. 

Za riječ se je javila članica Gradskog vijeća Danijela Jelušić koja je navela da kao 
majka četvero djece, od kojih su dvoje polaznika vrtića, a dvoje polaznika osnovne škole, 
pozdravlja ovakve mjere kojima će se olakšati položaj roditelja. 
 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“,  
donijelo je  

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa 
Produženog boravka u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac 

 
 

Točka 6. 
Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova 

Vijeća za Prevenciju Grada Đurđevca. 
 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv i otvorio je raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda, no nije bilo zainteresiranih za raspravu. 

 
Bez Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“,  donijelo je  



 
RJEŠENJE  

o  razrješenju predsjednice i članova 
Vijeća za Prevenciju Grada Đurđevca 

 
 

Točka 7. 
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice i članova 

Vijeća za Prevenciju Grada Đurđevca. 
 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv i otvorio je raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda, no nije bilo zainteresiranih za raspravu. 

 
Bez Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“,  donijelo je  

 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju predsjednice i članova 
Vijeća za Prevenciju Grada Đurđevca 

 
 
 

    Točka 8. 
Pitanja članova Gradskog vijeća 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pozvao je članove Gradskog vijeća da 
postave pitanja. 
 
 
 
  
 Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković zaključio je 
4. sjednicu Gradskog vijeća u 17,37  sati. 
  
 
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
       Jadranka Švaco, dipl.iur.                                          Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 
 
 


