
 
Z A P I S N I K 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 15. srpnja 2021. godine  

 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/15, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
21-1 od 9. srpnja  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 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. Dejan Kutičić (SDP) 
11. Rajko Gašparić (HDZ) 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 

1. Kristina Benko Markovica (opravdala), 
2. Anja Vujčić (opravdala), 

 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Aleksandra Šućur Matkov, viša stručna suradnica za pravne poslove 

i društvene djelatnosti, 
4. Dejan Pernjak, novinar prigorski.hr, 
5. Ivan Balija, novinar e-Podravina, 
6. Sonja Badalić, novinarka e-Podravina,  
7. Matej Baltić, novinar Podravskog radija. 

 
 

 Na zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo 
primjedbi, te je zapisnik usvojen jednoglasno, s 11 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  novom točkom koja glasi: 



 
„- Donošenje Zaključka o osiguranju vlastitih sredstava za daljnje sufinanciranje 

projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Đurđevac, Virje, 
Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ – KK.06.4.2.51“. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, predložio je da se predmetna točka 

uvrsti u dnevni red kao točka 20., a dosadašnja točka 20. da postane točka 21. 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. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2020. 

 godinu. 

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2020. godini. 

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2020. godini. 

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

izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice 

Đurđevac za 2020. godinu. 

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

izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada 

Đurđevca za 2020. godinu. 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   

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

2020. godinu. 

7.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   

 prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac za 2020.  

 godinu. 

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

izvršenju Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2020. godinu i 

Izvješća o intervencijama za 2020. godinu. 

9. Donošenje Odluke o uključenju Grada Đurđevca u Program izgradnje stanova po 

Programu društveno poticane stanogradnje. 

10. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda 

prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 

području Grada Đurđevca. 

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s 

ograničenom odgovornošću. 

12. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada 

Đurđevca. 

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i 

opremanje Društvenog doma u Sirovoj Kataleni. 



14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i 

opremanje Vatrogasnog doma u Mičetincu. 

15. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac I. 

16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za 

financiranje političkih stranaka u 2021. godini za razdoblje od konstituiranja 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca do 31. prosinca 2021. godine. 

17. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 

Đurđevca. 

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada 

Đurđevca za 2021. godinu. 

20. Donošenje Zaključka o osiguranju vlastitih sredstava za daljnje sufinanciranje 

projekta 

„Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Đurđevac, Virje, 

Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ – KK.06.4.2.51. 

21. Pitanja članova Gradskog vijeća.  

 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, s 11 glasova „za“. 
 

Točka 1.  
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 

za 2020. godinu. 
 

Materijale za ovu točku dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili su uz saziv. 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković izvijestio je članove Gradskog vijeća da 

je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu kao i točke od 2. 
do 8. i točku 16. 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. i 3. dnevnog reda, a članovi Gradskog vijeća složili su se s 
prijedlogom.  

Proračun za 2020. godinu izvršen je u iznosu od 93.828.145,87 kn,  izvorni prihodi 
izvršeni su u iznosu od cca 30.000.000,00 kn, a najveći udio u tome imaju sredstva iz 
europskih projekata, posebice projekti Zaželi, Održive misli, Maslačak za sve, izgradnja 
zgrade Mali princ, projekt Kuća osmijeha, te infrastrukturni projekti poput projekta 
Prirodne baštine, energetska obnova i uređenje Doma kulture, uređenja nove zgrade 
Gradske uprave, izgradnje komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni, sanacija opasnih 
mjesta, izgradnja nerazvrstanih cesta, i drugi.  

Vezano uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, 
gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da je od planiranih 10 mil kuna realizirano 8 mil 
kuna. Najveće stavke su uređenje dječjih igrališta u gradu i prigradskim naseljima, igrališta 
su asfaltirana, postavljena je po jedna sprava sa golovima i  košem za igru, rekonstruirana je 
kompletna javna rasvjeta u gradu i prigradskim naseljima, zamijenjeno je 1260 rasvjetnih 
tijela, rekonstruirane su ulice, odnosno izgrađeni nogostupi u ulicama Pešćenica, Šandora 
Brauna, Matije Gupca, Ulica mladosti, Ulica Bana Jelačića, Dr. Ivana Kranjčeva i Ulica Tina 
Ujevića, u ukupnoj duljini nešto većoj od 3 km, izvršena su asfaltiranja parkirališta uz Dom 
kulture, pristup Lovačkom domu u Mičetincu, asfaltiranje dječjih igrališta i priprema 



teniskih terena za postavljanje akrilne podloge.  
Iz realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture, gradonačelnik je 

istaknuo gradnju objekata za gospodarenje otpadom, stavka sortirnice i kompostane 
realizirana je  u iznosu 200.000,00 kn od planiranih 1,8 mil kn i to se odnosi na projektnu 
dokumentaciju, dok će se izgradnja realizirati u ovoj godini. Istaknuo je i projekt Razvoj 
infrastrukture u Poslovnoj zoni A- sjever gdje je izgrađena sabirna cesta s infrastrukturom i 
realiziran je iznos od gotovo 6 mil kuna. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je da je izvršenje Proračuna za 2020. godinu do 
sada najveće u povijesti Grada Đurđevca, konstantno se bilježi porast izvršenja proračuna i 
to najviše iz realizacije sredstava iz Europskih fondova.  

Nakon gradonačelnikovog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković 
otvorio je raspravu. 

Za riječ se je javio član Gradskog vijeća Dejan Kutičić koji je istaknuo da je grad 
uređeniji nego ranije, no da se većina novaca iz proračuna troši za razvoj turizma, dok on 
smatra da bi trebalo više razvijati gospodarstvo i u tom smjeru ulagati novac. U odnosu na 
izvršenje Proračuna za  2019. godinu, u 2020. godini smanjena je realizacija poticaja za obrt 
i poduzetništvo, a premalo se izdvaja i za studentske kredite. Smatra da bi trebalo poticati 
studente kako bismo dobili bolje obrazovano stanovništvo, a time i preduvjet za stručna i 
bolje plaćena radna mjesta. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, naveo je da će se uskoro donositi 
Proračun za 2022. godinu te da će to biti prilika za povećanje određenih stavki. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Rajko Gašparić, vezano uz izjavu gradonačelnika o 
rekordno visokom Proračunu, napomenuo je da je problem visoka zaduženost Grada i da na 
to u narednom proračunu treba obratiti posebnu pozornost. Problem je i nerealizacija 
planiranih sredstava za udruge, koje nisu povukle sva sredstva te je predložio da se u 
narednom razdoblju pokuša ostvariti ono što je isplanirano. Smatra da bi iznose za nabavu 
nefinancijske imovine trebalo bolje planirati kako ne bi bili ovako visoki indeksi u realizaciji 
tih stavki. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je da je kod planiranja 
sredstava za nabavu radova dosta teško unaprijed dobro planirati iznose,  vezano uz 
zaduženost naveo je da se Grad smije zaduživati samo za kapitalne investicije i daleko smo 
ispod gornje granice zaduženosti, a bilo bi zanimljivo čuti što od tih kapitalnih investicija ne 
bi trebalo realizirati. 

Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se je na nerealizaciju sredstava za Savjet 
mladih u Proračunu za 2020. godinu. U Proračunima se uvijek planiraju određeni iznosi za 
Savjet mladih, koji se na kraju godine ne realiziraju. Smatra da bi Savjetu mladih trebalo dati 
dodatni financijski poticaj. Mladi su nezadovoljni sa stanjem u zajednici, što je bilo vidljivo i 
slabom izlaznošću na izbore. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je problem nerealizacije 
sredstava za rad Savjeta mladih u 2020. godini u velikom dijelu epidemija koronavirusa koja 
nas je zadesila u protekloj godini, a sredstva se realiziraju sukladno realizaciji programa 
Savjeta mladih. 

Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
2020. godinu. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova s 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“  

(SDP i HDZ) donijelo je  
 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 
 o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu 



 
 

Točka 2.  
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 većinom glasova s 8 glasova „za“ i 3 

glasa „suzdržan“ (SDP i HDZ) donijelo je  
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2020. godini 
 

 
Točka 3. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 većinom glasova s 8 glasova „za“ i 3 

glasa „suzdržan“ (SDP i HDZ) donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2020. godini 
 

 
    Točka 4. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i  Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice 

Đurđevac za 2020. godinu 
 
 

  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 većinom glasova s 8 glasova „za“ i 3 
glasa „suzdržan“ (SDP i HDZ) donijelo je  
 

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

primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2020. godinu 
 

 



 
 

Točka 5. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja 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 te je otvorio raspravu. 
 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova s 10 glasova „za“ i 1 
glasa „suzdržan“ (HDZ) donijelo je  
 
 

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

primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca  
za 2020. godinu 

 
 

Točka 6. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 
 za 2020. godinu 

 
  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 većinom glasova s 8 glasova „za“ i 3 
glasa „suzdržan“ (SDP i HDZ) donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 
 za 2020. godinu 

 
 

Točka 7. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac 
 za 2020. godinu 

 
  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 većinom glasova s 10 glasova „za“ i 1 
glasa „suzdržan“ (HDZ) donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac 



 za 2020. godinu 
 
 

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

Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2020. godinu i Izvješća o 
intervencijama za 2020. godinu 

 
  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 
je  

 
 

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

vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2020. godinu i  
Izvješća o intervencijama za 2020. godinu 

  
Točka 9. 

Donošenje Odluke o uključenju Grada Đurđevca u Program izgradnje stanova po 
Programu društveno poticane stanogradnje. 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči koji će obrazloženjem obuhvatiti i točku 10. dnevnog reda. 
Također je napomenuo da je ovu točku dnevnog reda kao i točke 10., 12. i 18. razmatrao 
Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo, koji je 
podržao donošenje navedenih akata.  

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da su Grad ĐurĎevac i Agencija za pravni 

promet i posredovanje nekretninama uspješno realizirali Program POS-a izgradnjom zgrade u 

Ulici Radnička cesta u ĐurĎevcu. Svi su stanovi popunjeni, a budući da postoji interes za 

stanovima u Gradu ĐurĎevcu, a Grad raspolaže zemljištem i graĎevinskom dozvolom  za 

izgradnju nove zgrade pored već izgraĎene zgrade POS-a na Radničkoj cesti, predlaže se 

donošenje dviju Odluka kojima se pokreće realizacija novog Programa POS-a u suradnji s 

APN-om, kako bi mladi mogli riješiti stambeno pitanje po povoljnijim uvjetima. 

 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
je  

 

ODLUKU 
 o  uključenju Grada Đurđevca u Program izgradnje stanova po  

Programu društveno poticane stanogradnje 
 
 

Točka 10. 
Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za 

kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada 
Đurđevca. 

 



  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 
 

ODLUKU 
o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz 

Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca. 
 
 

Točka 11. 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom 

odgovornošću. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se ovom Odlukom predlaže dopuna djelatnosti 

trgovačkog društva Stari grad d.o.o. s djelatnostima povezanim uz računalno programiranje i 

informatičke djelatnosti te mogućnosti za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. U 

ĐurĎevcu se od jeseni otvara stručni studij računarstva i informatike u okviru Sveučilišta 

Sjever i naš je interes da sa Sveučilištem uspostavimo dobru suradnju i partnerski odnos. 

TakoĎer nam je od interesa stvaranje mogućnosti za  realizaciju geotermalnih potencijala na 

području ĐurĎevca, pa se proširenjem djelatnosti Starog grada d.o.o. otvaraju mogućnosti i za 

to. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću  

 
 

Točka 12. 
Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada 

Đurđevca. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 
 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se predloženom Odlukom predviĎa 

oslobaĎanje od plaćanja komunalne naknade za vlasnike domova za starije osobe te za 

obveznike – fizičke osobe koji se bave udomiteljstvom i to za graĎevine koje im služe za 

obavljanje djelatnosti, uz uvjet da za obavljanje djelatnosti imaju odgovarajuće akte Centra za 

socijalnu skrb. Predmetnim osloboĎenjem Grad pokazuje socijalnu osjetljivost te vodi 

posebnu brigu o socijalno osjetljivim skupinama graĎana. 

 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
 



ODLUKU 
o o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Đurđevca 

 
 
 

Točka 13. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i opremanje 
Društvenog doma u Sirovoj Kataleni. 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči koji će obrazloženjem obuhvatiti i točku 10. dnevnog reda. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da Grad prijavljuje projekte na mjere ruralnog 

razvoja za ureĎenje prigradskih naselja. Ovo će biti treća prijava za Društveni dom u Sirovoj 

Kataleni i prva prijava za Vatrogasni dom u Mičetincu. Na žalost, na natječajima po 

Programu ruralnog razvoja RH gradovi teže prolaze,  budući da ostvaruju veći broj bodova na 

temelju stupnja razvijenosti. Interes nam je  da imamo izraĎenu projektnu i ostalu potrebnu 

dokumentaciju kako bismo imali sve spremno za prijavu. Ovo je još jedan pokušaj i nadamo 

se većoj alokaciji sredstava i pozitivnom rezultatu. 

Član Gradskog vijeća Marko Fucak pohvalio je projekt i izrazio nadu da će ovaj puta 

projekt proći. Istaknuo je problem slabog signala za mobitel i Internet u Sirovoj Kataleni, 

zbog čega se mladi iseljavaju iz mjesta. Trebamo napraviti infrastrukturu koja će dati bolji 

signal. Iako se povećavaju turističke aktivnosti u naselju, turisti ne žele boraviti na području 

na kojem nema signala za mobitel i Internet. Predložio je da se pokrene inicijativa i u 

rješavanje navedenog problema uključe Koprivničko-križevačka županija i država. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da ovaj problem nije specifičan 

samo za Grad ĐurĎevac, već je prisutan i u ostalim jedinicama lokalne samouprave. Problem 

ćemo riješiti kroz projekt Aglomeracije, gdje će se uz kanalizaciju u rovove polagati i optički 

kabel u svim prigradskim naseljima. 

Budući da više nije bilo rasprave, predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i opremanje Društvenog doma 
u Sirovoj Kataleni. 

 Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave 

Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i opremanje Društvenog doma u 
Sirovoj Kataleni. 

 
 

Točka 14. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i opremanje 
Vatrogasnog doma u Mičetincu“ 

 
 



  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 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave 

Grada Đurđevca za provedbu projekta „Obnova i opremanje Vatrogasnog doma u 
Mičetincu“ 

 
  

Točka 15. 
            Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac I. 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se planiranom kupnjom objedinjavaju 
parcele u vlasništvu Grada Đurđevca, radi njihovog privođenja namjeni sukladno prostorno-
planskoj dokumentaciji. 

Član Gradskog vijeća Dejan Kutičić zamolio je da se ubuduće uz takve točke dnevnog 
reda dostavi i Elaborat o procjeni nekretnina, što je predsjednik Gradskog vijeća prihvatio. 

 
Budući da više nije bilo rasprave predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 

Odluku o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac I. 
 
 Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo je  
 

ODLUKU 
o kupnji nekretnine u k.o. Đurđevac I 

  
 

Točka 16. 
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za 
financiranje političkih stranaka u 2021. godini za razdoblje od konstituiranja 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca do 31. prosinca 2021. godine. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se ovom Odlukom vrši raspored sredstava iz 

Proračuna Grada ĐurĎevca za financiranje političkih stranaka u 2021. godini za razdoblje od 
konstituiranja Gradskog vijeća do 31. prosinca 2021. godine. Ukupan iznos planiranih 

sredstava  u Proračunu ostao je isti.  Mjesečni iznos sredstava za svakog člana Gradskog 

vijeća utvrĎuje se u iznosu od 576,00 kuna, a sredstva se rasporeĎuju sukladno konačnim 

rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela. 

 
 Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 

je  



 
ODLUKU 

  o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za financiranje političkih 
stranaka u 2021. godini za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća Grada 

Đurđevca do 31. prosinca 2021. godine 
 

Točka 17. 
Donošenje Odluke o dopunama Odluke 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, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se s obzirom na potrebe posla, predloženom 
Odlukom omogućava otvaranje predloženih radnih mjesta višom i s visokom stručnom 

spremom, za koje se odreĎuju koeficijenti za obračun plaće. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
je  

 
ODLUKU 

 o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Đurđevca 

 
 

Točka 18. 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

na području Grada Đurđevca. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se trenutno u Gradu Đurđevac projektira 27,3 
km nerazvrstanih cesta, kako bismo imali pripremljenu dokumentaciju za prijave na 
fondove EU. Radi se o cestama koje nisu ucrtane niti asfaltirane. Ova dopuna Odluke važna je 
za ishođenje potrebnih dozvola. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
je  
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

na području Grada Đurđevca 
 
 

Točka 19. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

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 dodatno obrazloženje dati će 
predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca Matija Bažulić. 



 Potpredsjednik Gradskog vijeća Matija Bažulić naveo je aktivnosti koje  Savjet mladih 
planira realizirati do kraja godine, među kojima su sportska natjecanja u Svetoj Ani, 
organizacija ljetnog festivala u suradnji s Turističkom zajednicom, a u jesen početkom 
školske godine suradnja sa  školama da se vide konkretne želje i potrebe mladih u Đurđevcu. 
Na žalost, zbog epidemije koronavirusa ograničene su aktivnosti, naročito vezano uz zabavu 
i noćni život. Očekuje dobru suradnju s gradskim udrugama i ustanovama. Savjet mladih 
radit će i na informiranju mladih, njihovom profesionalnom usmjeravanju i davanju 
informacija o samozapošljavanju. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio je početak rada Savjeta mladih. 
Smatra da se mladi trebaju sami izboriti za svoju vidljivost. Zaželio im je uspješan rad i što 
bolju realizaciju projekata. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
je  

 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

Grada Đurđevca za 2021. godinu 
 
 

Točka 20. 
Donošenje Donošenje Zaključka o osiguranju vlastitih sredstava za daljnje 

sufinanciranje projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija 
Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ – KK.06.4.2.51. 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice, a dodatno obrazloženje dati će 
gradonačelnik Hrvoje Janči. 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je u proceduri koja se provodi od strane 
Hrvatskih voda i Jaspersa, Grad primio zahtjev za davanje izjave o osiguranim sredstvima. 
Svaka  jedinica lokalne samouprave mora izdvojiti 2% od projekta investicije za 
Aglomeraciju, koja za Đurđevac iznosi 70 mil kuna, odnosno obaveza je Grada za 
sufinanciranje iznosa od 1.432.778,35 kn. Grad mora dati takvu izjavu, a sredstva osigurati u 
ovom i naredna dva proračuna. 

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 11 glasova „za“ donijelo 
je  

 
 

ZAKLJUČAK 
o o osiguranju vlastitih sredstava za daljnje sufinanciranje projekta „Izgradnja 

vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i 
Podravske Sesvete“ – KK.06.4.2.51. 

 
 

Točka 21. 
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 
2. sjednicu Gradskog vijeća u 17,49   sati. 
  
 
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
  Jadranka Švaco, dipl.iur.                                                            Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 


