
 
Z A P I S N I K 

s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
održane 9. prosinca 2021. godine  

 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-02/25, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
21-1 od 2. prosinca  2021. godine.  
 Sjednica je održana u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu,  Trg svetog Jurja 1,  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 su nazočni: 
 

1. Željko Lacković (Nezavisni) 
2. Kristina Benko Markovica (Nezavisni) 
3. Dajana Milodanović (Nezavisni) 
4. Mirjana Mišulin (Nezavisni) 
5. Željka Mirović  (Nezavisni) 
6. Matija Bažulić (Nezavisni) 
7. Danijela Jelušić (Nezavisni) 
8. Anja Vujčić (Nezavisni) 
9. Zvonimir Fusić (Nezavisni) 
10. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni) 
11. Marko Fucak (SDP) 
12. Dejan Kutičić (SDP) 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nije nazočan: 
 
           1. Rajko Gašparić (HDZ) - 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. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, 
4. Danijela Fucak, voditeljica Odsjeka za financije, 
5. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću,   
6. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
7. Božidar Kovač, novinar Podravskog radija, 
8. Sonja Badali, novinarka portala ePodravina.hr, 
9. Željko Picig, novinar portala prigorski.hr. 

 
 Na zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 12 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 Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Izgradnja staze u Sirovoj 
Kataleni“. 

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

uvrsti u dnevni red kao točka 22., a dosadašnje točke  22. i 23.  da postanu točke 23. i 24.  
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 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu i 
Projekcija za 2022. i 2023. godinu. 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

4. Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 
Grada Đurđevca u 2021. godini.   

5. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Đurđevca u 2021. godini. 

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
na području Grada Đurđevca za 2021. godinu. 

7. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
2021. godinu. 

9. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca kod zajednice 
ponuditelja Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačke banke d.d. 

10. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 
2024. godinu. 

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2022. godinu. 
12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca za 2022. godinu. 
13. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca za 2022. godinu. 
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca za 

2022. godinu. 
15. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada 

Đurđevca za 2022. godinu. 
16.  Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca za 

2022. godinu. 
17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 



2022. godinu. 
18. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada 

Đurđevca  za 2022. godinu. 
19. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca za 2022. godinu. 
20. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 

2021. godinu. 
21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 

2022. godinu.  
22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave Grada Đurđevca za provedbu projekta „Izgradnja 
staze u Sirovoj Kataleni.  

23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada Đurđevca 
za potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe „Orient&Okzident“ - 
Hundertwasser i Hasegawa. 

24. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen, s 12 glasova „za“. 
 
 

Točka 1. 
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu i Projekcija 

za 2022. i 2023. godinu. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je naveo  da je ovu točku dnevnog 
reda kao i točke od 2. do 19. razmatrao Odbor za proračun i financije koji je podržao 
donošenje predloženih akata. 

 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči. 
 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se krajem godine redovno radi rebalans 

Proračuna kojim se usklađuje stvarno stanje projekata i realizacije prihoda u proračunu 
Grada i  gradskih ustanova. Istaknuo je da se rebalansom mijenja Proračun sa 110 mil kn na 
130 mil kn. Očekuje se realizacija Proračuna ove godine preko 100 mil kn. Prošle godine 
realizacije je bila 93 mil kn i uzimajući u obzir da su izvorni prihodi oko 30 mil kn vidimo 
koliko je značajna ova realizacija. Predlaže se više manjih izmjena u Proračunu, od kojih je 
najznačajnija osiguranje sredstava, odnosno kreditno zaduženje za izgradnju Centra za 
osobe s invaliditetom. Radi se o budućem Domu za starije. Projektom je predviđena obnova 
bivše zgrade Gradske uprave i uređenje otprilike 2000 neto m2 površine, cijeli je projekt 
vrijedan 30 mil kn, od čega je 15 mil kn osigurano iz Europskih fondova, što je bio limit i više 
od toga se nije moglo dobiti, a Grad bi trebao osigurati preostalih 15 mil kn u svojem 
proračunu za ovu i za iduću godinu. Istaknuo je da će u idućoj godini, otprilike svaka četvrta 
kuna iz Proračuna biti usmjerena na naše starije sugrađane, koji su cijeli život radili i stvarali 
u Đurđevcu i sada će imati mjesto u kojem će uz adekvatnu skrb provoditi svoje dane u 
starosti te će moći ostati živjeti u Đurđevcu. Ostali projekti su posloženi prema njihovoj 
stvarnoj realizaciji u ovoj godini, a dio projekata financiranih iz Europskih fondova prenosi 
se u iduću godinu.  

 
Nakon danog  dodatnog obrazloženja predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković 

otvorio je raspravu. 



 
 
Za riječ se je javio član Gradskog vijeća Marko Fucak  koji je naveo da će on i član 

Gradskog vijeća Dejan Kutičić biti protiv Izmjena i dopuna Proračuna, obzirom na planirano 
dizanje kredita, iako smatra da je namjena kredita opravdana. Smatra međutim da se je 
mogla napraviti suradnja s Koprivničko-križevačkom županijom kako bi i Županija 
sufinancirala neke projekte na području Grada Đurđevca. Stoga je predložio suradnju svih 
članova Skupštine KKŽ s područja Đurđevca bez obzira na političke opcije, kako bi se u 
Skupštini u idućoj godini donijele potrebne odluke o sufinanciranju projekata na području 
Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković složio se je s Markom Fucakom u 

odnosu na navedeno, osim u dijelu vezano uz kreditno zaduženje. Radi se o projektu od 30 
mil kn i bez kredita se ne bi moglo ići u njegovu realizaciju. Rado bi da možemo utjecati na 
pojedine djelatnosti koje su u nadležnosti Županije, naročito u odnosu na zdravstvene 
usluge i socijalne djelatnosti, ali na žalost  trenutno nije tako. Naveo je da se u području 
socijalnih usluga na području Grada provodi nekoliko projekata među kojima su gradnja 
zgrade „Mali princ“ i projekt COSI te će  Đurđevac 2023. godine imati svoj Dom za starije i 
naši stariji sugrađani neće morati odlaziti u druga mjesta. Iz tog razloga opravdana je odluka 
da se krene u taj projekt i u kreditno zaduženje. 

 
Članica Gradskog vijeća Dajana Milodanović čestitala je gradonačelniku i 

zaposlenicima Grada na realizaciji EU projekata, te na dobivenom priznanju da je Grad 
Đurđevac u 2021. godini bio četvrti u Republici Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava. 
 
 Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu i 
Projekcija za 2022. i 2023. godinu. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 glasa  

„suzdržan“ (SDP)  donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Grada ĐurĎevca za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu. 

 
 

Točka 2. 
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

 
PROGRAM 



 o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

ĐurĎevca u 2021. godini.. 
 

Točka 3. 
Donošenje Programa o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture na 

području Grada ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM 

o izmjenama Programa graĎenja komunalne infrastrukture na području Grada 

ĐurĎevca u 2021. godini. 

 
 

Točka 4. 
Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM 

 o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

 
 

Točka 5. 
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 



PLAN 
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na  

području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

 
Točka 6. 

Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 

području Grada ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 11 glasova „za“ i 1 

glas „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM  

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 

 području Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva na području Grada ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

 
ODLUKU  

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Grada ĐurĎevca u 2021. godini. 

 
 

Točka 8. 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna 

Grada ĐurĎevca 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 



glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

 
ODLUKU  

o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna 

Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 

 

Točka 9. 
Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada ĐurĎevca kod zajednice ponuditelja 

Erste & Steiermärkische Bank d.d. i 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 1. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 
Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je naveo da je ponuda 

banaka prihvatljiva obzirom na kamatu, no smatra da je „tajming“ za dizanje kredita 
problematičan, obzirom na ranije donesene odluke o kreditnom zaduženju tijekom 2021. 
godine. Napomenuo je da je svjestan toga da se započeti projekti trebaju realizirati, no 
ubuduće bi trebalo malo usporiti sa zaduživanjem. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je javna nabava za COSI 

završena nedavno i zna se točan iznos radova, a zbog rasta cijena na tržištu dobivene su 
cijene kakve jesu. Iz to razloga je odluku o kreditnom zaduženju potrebno donijeti sada. 

 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je odluka o kreditnom zaduženju potrebna 

sada budući da prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja moramo imati 
osigurana sredstva za projekt. 

 
Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković dao je na glasovanje Odluku o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca kod zajednice 
ponuditelja Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačke banke d.d. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 glasa  „protiv“ 

(SDP)  donijelo je  
 

ODLUKU  

o kreditnom zaduženju Grada ĐurĎevca kod zajednice ponuditelja Erste & 

Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačke banke d.d. 

 

 

Točka 10. 
Donošenje Proračuna Grada ĐurĎevca za 2022. godinu 

i Projekcija za 2023. i 2024. godinu. 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv te je napomenuo da su prijedlog 
Proračuna Grada Đurđevca za 2022. godinu razmatrali 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. Zaključke 
Odbora članovi Gradskog vijeća primili su prije sjednice. Također je naveo da je na web 
stranici Grada Đurđevca objavljeno  javno savjetovanje vezano uz Proračun Grada Đurđevca 
za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu na koje nije bilo dostavljenih prijedloga. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je  da je član Gradskog vijeća 

Marko Fucak podnio amandman na Proračun Grada Đurđevca za 2022. godinu. Predmetni 
amandman podijeljen je članovima Gradskog vijeća prije sjednice. Potom je dao riječ članu 
Gradskog vijeća Marku Fucaku da dade dodatno obrazloženje prijedloga amandmana. 

 
Član Gradskog vijeća Marko Fucak  naveo je da je podnio amandman na Proračun 

kojim se na stavci A100201 Redovni rad upravnih tijela predlaže smanjenje za 60.000,00 kn, 
a povećanje za 60.000,00 kn predlaže se na stavci A301206 Sufinanciranje programa 
vatrogasne zajednice.  Razlog za podnošenje amandmana su značajne obljetnice 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac koje je u 2020. godini imalo 140 obljetnicu 
postojanja, a Puhački orkestar DV-a Đurđevac obilježio je 100 godina od osnivanja. Zbog 
situacije s epidemijom virusa COVID 19 nije održana proslava obljetnica, pa se ovim 
amandmanom predlaže da se predviđena proračunska sredstva u 2022. godini za DVD 
Đurđevac i Puhački orkestar Đurđevac povećaju, kako bi se u narednoj godini omogućila 
organizacija  proslave navedenih obljetnica. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je riječ gradonačelniku da se kao 

predlagatelj Proračuna izjasni o predloženom amandmanu. 
 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da su 2020. godine bile značajne obljetnice za 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac, Puhački orkestar i Javnu vatrogasnu postrojbu. 
Sredstva su od te godine predviđena na stavci za program vatrogasne zajednice u iznosu 
300.000,00 kn te su u predmetnoj stavci planirana i sredstva za proslavu obljetnica, budući 
da je godišnja realizacija stavke 160.000,00 – 180.000,00 kn. Dakle, već su u prijedlogu 
Proračuna za 2022. godinu planirana sredstva za proslavu obljetnica u iznosu 120.000,00 – 
140.000,00 kn i nije potrebno dodatno povećavati stavku. Iskazao je nadu da će se u idućoj 
godini moći organizirati proslave navedenih obljetnica. 

 
Član Gradskog vijeća Marko Fucak naveo je da  s obzirom na dano obrazloženje 

gradonačelnika da su u Proračunu već planirana dostatna sredstva za proslavu obljetnica 
DVD-a i Puhačkog orkestra, povlači amandman. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je riječ gradonačelniku da obrazloži 

prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, a 
ujedno je predložio da se u obrazloženju obuhvate i točke 11. – 19. dnevnog reda, s čime su 
se članovi Gradskog vijeća suglasili. 

 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je Proračun za 2022. godinu planiran u 
iznosu 139.814.000,00  kn, a projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su u iznosu 140 
mil kn. U Proračunu za iduću godinu prihodi su planirani sukladno ovogodišnjoj realizaciji, 
dakle u stvarnim, realnim i predvidljivim okvirima. U Proračunu se nalaze svi projekti za 
koje imamo saznanja da će se realizirati u idućoj godini. U projekcijama se nalaze i oni 
projekti koje ćemo prijavljivati na natječaje koji su tek u najavi. Od prihoda najznačajnije su 



pomoći koje se planiraju u iznosu   68 mil kn, a odnose se većinom na projekte, značajna 
stavka su i  redovni prihodi, opći prihodi, vlastiti prihodi i renta. Neki od najvažnijih 
projekata su Centar za osobe s invaliditetom, budući starački dom, u iznosu 30 mil kn, 
završetak izgradnje zgrade „Mali princ“ u iznosu 9 mil kn. Stavke vezano uz gospodarstvo – 
subvencije i poticaji ostaju na istoj razini, planiramo razvijati prometnu infrastrukturu i s 
praćenjem projekta aglomeracije u velikom broju ulica u Gradu Đurđevcu izgraditi staze – 
ukupno 18 km, što će znatno pridonijeti sigurnosti u prometu. Osigurana su sredstva i za 
sport i sportsku infrastrukturu, planirana je izgradnja balon hale kojom bi se riješio problem 
treniranja sportaša u zimskim mjesecima i noćnim uvjetima. U obrazovanju su planirane 
velike investicije, prvenstveno dogradnja Dječjeg vrtića Maslačak za koji je najavljen natječaj 
u siječnju 2022., a za koji imamo spremljenu dokumentaciju. Radi se o investiciji od gotovo 
15 mil kn s kojom će se osigurati mjesto za dodatnih osam skupina, odnosno 480 djece u 
vrtiću, što je otprilike broj djece koliko ih ima u gradu od 1. do 7. godine života. Pripremat će 
se dokumentacija i za dogradnju osnovne škole, izgradnju glazbene škole i po prvi puta su u 
Proračunu osigurana sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada. 
 

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

Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je naveo da mu se 
sviđaju projekti u najavi. Zanima ga da li su za projekte sportske infrastrukture, uređenja 
tržnice i glavnog gradskog trga otvoreni kakvi EU natječaji, odnosno koji su izvori sredstava 
za navedene projekte. 
 

Gradonačelnik Hrvoje Janči odgovorio je da su sredstva za rekonstrukciju tržnice 
planirana iz vlastitih prihoda, do dana Grada Đurđevca tržnica će biti uređena i spremna, 
kako bi naši građani imali mogućnost svakodnevnog korištenja tržnice, za uređenje trga 
planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kn koja se odnose na manje zahvate, projektna 
dokumentacija za trg je spremna, a izrađeni su i troškovnici, no za uređenje trga u cjelini za 
sada nema natječaja u najavi. Vezano uz sportsku infrastrukturu naveo je da smo stadion 
gotovo u cijelosti financirali iz vlastitih sredstava budući da RH nije ispregovarala korištenje 
EU sredstava za sportske objekte, balon hala već je bila prijavljena na postojeći natječaj, no 
isti je bio stopiran, sportska hala ponovno je prijavljena, no za sada nemamo rezultata 
natječaja i ne znamo da li je prošla, a ako ne prođe, 4 mil kn osigurat će se iz vlastitih 
sredstava. Predmetnu halu mogli  bi koristiti svi sportaši, naročito u zimskim uvjetima kada 
brzo pada noć, kako bi imali adekvatne uvjete za bavljenje sportom. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković napomenuo je da je važno imati 
pripremljenu dokumentaciju i čekati za mogućnosti prijave, no ako natječaja ne bude, neke 
projekte morat ćemo financirati iz vlastitih sredstava. 
 
 Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Proračun Grada Đurđevca za 2022. godinu i Projekcija za 
2023. i 2024. godinu. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 glasa  

„suzdržan“ (SDP)  donijelo je  
 

PRORAČUN 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu 

i Projekcija za 2023. i 2024. godinu. 



 

 

 

Točka 11. 
 

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

ODLUKU  

o  izvršavanju Proračuna Grada ĐurĎevca za 2022. godinu 

 

 

Točka 12. 
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 

 

Točka 13. 
Donošenje Programa graĎenja komunalne infrastrukture na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 
 

PROGRAM 



graĎenja komunalne infrastrukture na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 

Točka 14. 
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM  

javnih potreba u kulturi na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 

 

Točka 15. 
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM 

javnih potreba u tehničkoj kulturi na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 

 

Točka 16. 
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 



PROGRAM 

javnih potreba u sportu na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

Točka 17. 
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada ĐurĎevca za 

2022. godinu. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PLAN 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 
 

 

Točka 18. 
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Grada ĐurĎevca  za 2022. godinu. 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Grada ĐurĎevca  za 2022. godinu. 

 

 

Točka 19. 
Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgraĎenih zgrada u prostoru na području Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv, a gradonačelnik je dao obrazloženje 
u sklopu točke 10. dnevnog reda. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda, no za raspravu nije bilo prijava. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 10 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 



PROGRAM 

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru 

na području Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 

Točka 20. 
Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 
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 prijava za raspravu. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2021. godinu. 

 
 

Točka 21. 
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 
 

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 prijava za raspravu. 

 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 12 glasova „za“,  donijelo 

je  
 

PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području 

Grada ĐurĎevca za 2022. godinu. 

 
 

Točka 22. 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave Grada ĐurĎevca za provedbu projekta  

„Izgradnja staze u Sirovoj Kataleni. 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice.  
 
Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je naveo da se radi o 

prijavi projekta na mjere ruralnog razvoja za koji je potrebna suglasnost Gradskog vijeća. 
Prošli tjedan smo dobili informaciju da je projekt „Izgradnja kanalizacije u Sirovoj Kataleni“ 
prošao i da se nalazi na listi koja će se financirati iz sredstava oporavka i otpornosti. S 
obzirom da se nastoji pratiti izgradnja komunalne infrastrukture s izgradnjom staza, 



predlaže se prijava projekta izgradnje staze u centru Sirove Katalene na mjere ruralnog 
razvoja kako bi se i za tu investiciju osigurala sredstva iz europskih fondova. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda, no nije bilo prijava za raspravu. 

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

 
 

ODLUKU  

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave 

Grada ĐurĎevca za provedbu projekta  

„Izgradnja staze u Sirovoj Kataleni. 

 

 

Točka 23. 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada ĐurĎevca za 

potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe  

„Orient&Okzident“ - Hundertwasser i Hasegawa. 

 

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

dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv.  
 
Dodatno obrazloženje dala je ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković 

Hapavel koja je navela da Muzej nakon iznimne posjećenosti dosadašnjih izložbi, planira 
nastavak organizacije  inozemnih izložbi te se u razdoblju od 15. do 31. listopada 2022. 
godine u Muzeju Grada Đurđevca planira održati izložba „Orient&Okzident“ - 

Hundertwasser i Hasegawa. Radi se o austrijskom umjetniku Hundertwasseru i japanskom 

umjetniku Hasegawi čija djela obuhvaćaju akvarele, crne i litografije u boji, drvoreze i 

bakropise.  Očekuje se veliki interes obrazovnih institucija, turističkih agencija te ostalih 

grupa i pojedinaca iz Hrvatske, ali i inozemstva. Za sve dosadašnje projekte značajna je bila 

podrška Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja se očekuje i za ovu izložbu. Muzej i Grad 

Đurđevac organizacijom izložbi inozemnih umjetnika postali su prepoznatljivi na umjetničkoj 

karti Hrvatske, a napomenula je da se izložbe ovih umjetnika  prvi puta organiziraju u 

Hrvatskoj te se stoga očekuje značajan interes i posjećenost. 

 
Nakon danog obrazloženja, Gradsko vijeće Grada Đurđevca bez rasprave jednoglasno 

je s 12 glasova „za“,  donijelo   
 
 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja Grada ĐurĎevca za  

potpis ugovora u svezi organizacije umjetničke izložbe  

„Orient&Okzident“ - Hundertwasser i Hasegawa. 

 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                    Točka 24. 

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 
7. sjednicu Gradskog vijeća u  16,54 sata. 
  
 
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
       Jadranka Švaco, dipl.iur.                                          Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 
 
 
 


