
Z A P I S N I K 
s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 7. lipnja 2022. godine  
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-03/22-01/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-
22-1 od 2. lipnja 2022. godine.  
 Sjednica je održana u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu, Trg svetog Jurja 1, Đurđevac,  s 
početkom u 16,00 sati.  
 

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca Željko Lacković, pozdravio je prisutne te 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. Zoran Jančijev (Nezavisni), 
6. Danijela Jelušić (Nezavisni), 
7. Anja Vujčić (Nezavisni), 
8. Maja Hrvatić Padovan (Nezavisni), 
9. Marko Fucak (SDP), 
10. Dejan Kutičić (SDP). 

 
 Sjednici Gradskog vijeća nisu nazočni: 
 

1. Kristina Benko Markovica (Nezavisni) – opravdala, 
2. Zvonimir Fusić (Nezavisni) – opravdao, 
3. Rajko Gašparić (HDZ) - opravdao. 

 
 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Bernarda Ferderber, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 
3. Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca, 
4. Marija Čupen Tomica, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 
5. Danijel Domišljanović, ravnatelj Osnovne škole Đurđevac, 
6. Matija Markešić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 
7. Tomislav Kolarić, direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o., 
8. Matija Bažulić, direktor trgovačkog društva Stari grad d.o.o., 
9. Ivan Juričić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, 
10. Mario Fuček, direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca, 
11. Danijela Fucak, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i 

financije, 
12. Silvija Lukačin, pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte, 
13. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti, 



14. Jadranka Švaco, pročelnica Ureda gradonačelnika, 
15. Tea Zobunđija, zamjenica pročelnice Ureda gradonačelnika, 
16. Mirjam Markač, viša stručna suradnica za odnose s javnošću,   
17. Goran Generalić, novinar RKC-a, 
18. Božidar Kovač, novinar Podravskog radija, 
19. Jurica Karan, novinar Glasa Podravine, 
20. Sonja Badalić, novinarka portala ePodravina.hr, 
21. Valentina Lenardić, novinarka Pitomog radija, 
22. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista. 

 
 Na zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca nije bilo primjedbi, te je 
zapisnik usvojen jednoglasno, s 10 glasova „za“. 

Budući da nije bilo  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 2022. godinu i 

Projekcija  za 2023. i 2024. godinu. 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca za 2022. godinu. 

3. Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Đurđevca za 2022. godinu.  

4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Đurđevca za 2022. godinu.  

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

Grada Đurđevca u 2022. godini. 

6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2021. 

 godinu. 

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu. 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2021. godini. 

10. Razmatranje Izvješća o radu i  Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2021. 

godinu, s prijedlogom Zaključka. 

11. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2021. godinu, 

s prijedlogom Zaključka. 

12. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2021. godinu, s 

prijedlogom Zaključka. 

13.  Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac za 2021.  godinu, s prijedlogom 

Zaključka. 



14.  Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2021. godinu i Izvješća o intervencijama 

za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

15. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2021. godinu, s 

prijedlogom Zaključka. 

16. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih 

udruga Grada Đurđevca za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

17. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Grada 

Đurđevca za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

18. Izvješće o stanju Aglomeracije. 

19. Izvješće o stanju EU projekata. 

20. Izvješće o stanju u prostoru. 

21. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Đurđevac -  Revizija I. 

22. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za 

Grad Đurđevac. 

23. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u Poduzetničkoj zoni A – jug u Đurđevcu. 

24. Razmatranje zamolbe trgovačkog društva Beton design d.o.o. vezano uz gradnju 

objekta u Poduzetničkoj zoni A-sjever. 

25. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u 

Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac. 

26. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda na području Grada Đurđevca. 

27. Donošenje Rješenja o osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za uvođenje u 

posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Đurđevca. 

28. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

29. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 
 

Točka 1. 
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca 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 naveo  da je ovu točku dnevnog 
reda kao i točke od 2. do 17. razmatrao Odbor za proračun i financije koji je podržao donošenje 
predloženih akata. 

Dodatno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči koji je u obrazloženju 
obuhvatio i točke 2. do 5. dnevnog reda. Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da se izmjenama 

i dopunama Proračuna ne mijenjaju ukupno planirani prihodi, već da oni ostaju na 143 mil kn. 

Važnije izmjene se odnose na  povećanje poreza na dohodak u iznosu od 10% uslijed povećanja 

broja zaposlenih, rasta plaća i povećanja gospodarskih aktivnosti te povećanje rente koja  raste 

za 2,3 mil kuna što je uvjetovano porastom cijene energenata na tržištu. 



Jedna od značajnijih stavki koje se mijenja je projekt zelene transformacije zaštićenog 

prostora utvrde Stari grad koji obuhvaća uređenje okoliša oko cijele utvrde, uređenje sportske 

infrastrukture te povezivanje tih sadržaja sa ŠRC-om Đurđevac, a vrijednost projekta iznosi 4 

mil. kuna. Povećava se i iznos projekta uređenja Gradske tržnice za što je osigurano 

sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU projekata. Planirana je i 

izgradnja mostova na Istočnoj obilaznici čiju će izgradnju sufinancirati Hrvatske vode. 

Smanjuje se iznos realizacije projekta dogradnje vrtića u ovoj godini jer je natječaj i dalje u 

tijeku, nakon čega proći još vremena dok ministarstvo ne obradi pristigle prijave, provedu se 

javne nabave i krenu potpisi ugovora. Stoga završetak radova na izgradnji realno nije moguć u 

ovoj godini, ali je ostavljen iznos od 50% za planirani projekt. Povećan je iznos za otkup 

zemljišta. U izmjene je dodan i novi projekt, a radi se o izgradnji solarnih elektrana na Osnovnoj 

školi Đurđevac, Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac i na JVP-u Đurđevac kako bi gradske 

ustanove bile energetski učinkovitije i energetski neovisne što je posebno značajno u ovo 

vrijeme kad rastu cijene energenata. Planira se ukupna snaga koja će biti postavljena od 212 

kV. Vrijednost investicije je 2 mil kn i očekuje se sufinanciranje iz europskih sredstava. I dalje 

se nastavlja s provedbom EU projekata i prijavom na natječaje koji će se raspisivati iz EU 

fondova. U odnosu na građenje komunalne infrastrukture osigurana su sredstva za pješačke i 

biciklističke staze na području Grada, kao i za nerazvrstane ceste, provedena je nabava za 

asfaltiranje u vrijednosti 5 mil kn, jedan dio će se realizirati tijekom ove godine, a jedan dio 

početkom iduće godine, ovisno o radovima na Aglomeraciji. U odnosu na izmjene programa 

javnih potreba u kulturi i sportu na području Grada radi se o izmjenama vezano uz uređenje 

utvrde Stari grad i natječaj koji je trenutno u najavi za izgradnju turističke infrastrukture, na 

koji će se prijavljivati utvrda Stari grad zajedno sa sportskom infrastrukturom. Vezano uz 

rekonstrukciju zgrade Stjepana Radića 1 u Centar za osobe s invaliditetom, radi se o velikom 

projektu s velikim obimom radova. Radovi idu planiranom dinamikom, uskoro će biti završeni 

grubi građevinski radovi i krenut će se sa uređenjem iznutra te izmjenom stolarije pa se očekuje 

da će kroz godinu dana radovi biti završeni, a kako je to i planirano. 

 Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 

raspravu. 

 Član Gradskog vijeća Marko Fucak naveo je da će kod glasovanja SDP biti suzdržan iz 

razloga što se smanjuje iznos za projekt nadogradnje zgrade Dječjeg vrtića „Maslačak“, 

smanjuje se stavka za izgradnju sportske infrastrukture kao i stavka za mjere poticaja gradnje i 

obnove kuća. Javili su mu se neki sugrađani koji su se javili za mjeru poticanja uređenja fasade 

no odbijeni su pa ga zanima o čemu se radi. 

 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je projekt dogradnje zgrade Dječjeg vrtića 

stavljen u Proračun za 2022. godinu, no kako je natječaj raspisan tek u 5. mjesecu i bit će 

otvoren do 7. mjeseca, nakon čega će ministarstvo krenuti s obradom pristiglih prijava,  realno 

je očekivati da se neće moći započeti s radovima do kasne jeseni. Zbog toga se rebalansom 

smanjuju sredstva za ovu godinu. U odnosu na izgradnju sportske infrastrukture, takvi će se 

projekti moći prijaviti na natječaje u turizmu, pa se planira prijava uređenja Starog grada i 

uređenja sportske infrastrukture, stoga planirani iznos prelazi sa stavke na stavku. Nije se 

odustalo od projekta već se samo preslaguju stavke zbog mogućnosti prijave projekta na 

natječaj. Vezano uz mjere poticanja uređenja fasade, moramo provjeriti o čemu se konkretno 

radi. 



 Član Gradskog vijeća Marko Fucak upitao je da li se planira asfaltirati cesta u Sirovoj 

Kataleni budući da ima dosta rupa na toj dionici, isto tako da li se razmišlja o asfaltiranju dionice 

preko pruge prema voćnjaku Osatine budući da i na toj cesti ima dosta ulegnuća. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je asfaltiranje ceste prema 

Sirovoj Kataleni planirano u Županijskom proračunu i iz njihovih sredstava, a za drugu dionicu 

pruge prema voćnjaku Osatine, ista je u katastrofalnoj stanju i potrebno je planirati njezinu punu 

rekonstrukciju i asfaltiranje. 

 Budući da više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Gradskog vijeća Željko 
Lacković dao je na glasovanje Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2022. godinu i 
Projekcija za 2023. i 2024. godinu. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 8 glasova „za“ i 2 glasa  „suzdržan“ 

(SDP)  donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Grada Đurđevca za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu. 

 
 
 

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

području Grada Đurđevca 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 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 8 glasova „za“ i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je 
 

PROGRAM 
o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada 

Đurđevca za 2022. godinu 
 

 
Točka 3. 

Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 
Đurđevca 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 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 10 glasova „za“ donijelo 

je 



 
PROGRAM 

 o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  
Grada Đurđevca za 2022. godinu 

 
 

Točka 4. 
Donošenje Programa o  izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Đurđevca 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 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 10 glasova „za“ donijelo 

je 
 

PROGRAM 
 o  izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području  

Grada Đurđevca za 2022. godinu 
 
 

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

Đurđevca u 2022. 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 8 glasova „za“, i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
 

PLAN 
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na  

području Grada Đurđevca u 2022. godini. 
 

 

Točka 6.  
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju 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.  Ujedno je predložio da gradonačelnik 
tijekom izlaganja točke 6. dnevnog reda obuhvati i točke 7. do 9. dnevnog reda, a članovi 
Gradskog vijeća složili su se s prijedlogom.  

 
 



Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je u 2021. godini cijeli sustav riznice poslovao 
pozitivno, redovno su se izvršavale sve obveze,  a upravljalo se racionalno i odgovorno, 
Proračun je realiziran u nižem iznosu od planiranog, najvećim dijelom zbog nerealizacije 
kredita za koji je dana suglasnost na Gradskom vijeću u  2021. godini. Proračun je realiziran 
u iznosu 92.310.056,00 kn,  izvorni prihodi su 32 mil kn te je Proračun realiziran u iznosu koji 
je gotovo tri puta veći od izvornih prihoda. Najveći dio realizacije Proračuna odnosi se na 
pomoći u iznosu 46,5 mil kn, a to se odnosi na tekuće i kapitalne pomoći i pomoći iz državnog 
proračuna, iz institucija Republike Hrvatske i iz Europskih fondova. Najznačajnije realizacije 
projekata su projekti komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni A-sjever 5 mil kn, projekt 
Prirodne baštine 7 mil kn, energetska obnova zgrade MUP-a, zgrada Malog princa, Centar za 
osobe s invaliditetom, Kuća osmijeha, Trim staza u Park šumi Borik i projekt sortirnice na 
odlagalištu. Gradske ustanove provodile su također europske projekte, najveći udio ima Dječji 
vrtić s projektom Maslačak za sve, koji je završio u prošloj godini. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 

raspravu. 
 
Član Gradskog vijeća Marko Fucak iskazao je zadovoljstvo jednim dijelom godišnjeg 

izvještaja budući da su istim precizno definirani prihodi i rashodi. Ipak, bit će suzdržani zbog 
kredita od 15 mil kn za koji smatra da smo sredstva mogli dobiti iz nekog drugog izvora, 
primjerice iz Županije. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je problem rasta cijena koje su 

u građevini u porastu i uskočili smo u zadnji vlak s tom izgradnjom. Sada bi rekonstrukcija 
predmetne zgrade bila u znatno većem iznosu. Županija na žalost ima dosta loše odnose 
prema Đurđevcu i okolnim općinama, od cesta, liječničke i zdravstvene skrbi do školstva i  
može se primijetiti ta razlika. To je nešto na čemu se može raditi. 
 

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 
2021. godinu. 

 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca većinom glasova s 8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“  

(SDP) donijelo je  
 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 
 o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu 

 
 
 

Točka 7. 
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 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 6. 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 8 glasova „za“, i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
 



ODLUKU 
o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 6. 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 8 glasova „za“, i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2021. godini 
 

 
Točka 9. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 
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 je dao obrazloženje 
u sklopu točke 6. 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 8 glasova „za“, i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2021. godini 
 

 
    Točka 10. 

Razmatranje  Izvješća o radu i  Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2021. godinu, s 

prijedlogom Zaključka  
 
 

  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočna ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda 
Ferderber, predsjednik Gradskog vijeća dao joj je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća dala 
kratki osvrt na rad Gradske knjižnice  Đurđevac  za 2021. godini kao i aktualnu situaciju. 



 
             Ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber navela je da unatoč vrlo 
izazovnoj i punoj ograničenja 2021. godini, Gradska knjižnica bilježi zavidne rezultate u svim 
segmentima svog rada i djelovanja. Knjižnica je odavno prepoznata po brizi za socijalno 
isključene  članove društva pa se zbog njih svake godine stvaraju i provode mnogobrojni 
projekti. Uz postojeće programe suradnje s Udrugom Mali princ, Udrugom Roma te 
Domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Đurđevca kroz projekt Knjiga vam 
kuca na vrata,  u 2021. godini uvedena su  4 nova programa – Suradnja s Gradskim društvom 
osoba s invaliditetom, Područnom školom Đurđevac za djecu s teškoćama u razvoju, 
prijevremeno rođenom djecom, tzv. Palčićima i djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi. 
             Ostvarena je suradnja s mnogobrojnim Udrugama s našeg područja te su organizirane 
izložbe i stručna predavanja, predstavljanja lokalnih književnika i osoba bitnih za kulturni 
razvitak našeg grada, a  prezentirani  su i neki od najpoznatijih književnika moderne hrvatske 
književnosti. 
   Uložena su sredstva u obnovu informatičke opreme pomoću koje je opremljen 
Makerspace prostor koji potiče nove oblike cjeloživotnog učenja, posebno u području 
informatike i prirodnih znanosti. Provođene su aktivnosti na  poboljšanju funkcionalnosti 
prostora opremajući ga novim i modernim namještajem s ciljem da se svi koji posjete 
Knjižnicu osjećaju ugodno.   
  Ukupni broj korisnika Gradske knjižnice u 2021. godini iznosio je 1738, što je za  324 
korisnika više nego 2020. godine. Korisnici su posjetili knjižnicu 34839 puta i posudili 29488 
jedinica građe. Djelatnice su riješile 163 zahtjevna informacijska upita koja se odnose na 
pomoć srednjoškolcima i studentima oko odabira literature za seminarske, maturalne i 
diplomske radove. Zavidna je i posjećenost kulturnim sadržajima koje Knjižnica nudi. Tako je 
u 2021. godini na Odjelu za odrasle bilo prisutno na 93 događanja 3720 korisnika, a na 
Dječjem odjelu na 145 događanja 2610 korisnika. Ukupno je na kulturnim događanjima 
sudjelovalo 6330 korisnika. Broj fizičkih posjeta bio je 26514, a virtualnih 8325. Održano je 
34 edukacijskih radionica na kojima je sudjelovalo 1009 polaznika, a 329 korisnika 
sudjelovalo je u stručnom obilasku knjižnice. Gradska knjižnica organizirala je  16 kazališnih 
predstava na kojima je sudjelovalo više od 3500 posjetitelja.  
  U 2021. godini nabavljeno je 1931 jedinica građe, a fond Knjižnice iznosio je 58268 
svezaka, pri čemu Zavičajna zbirka broji 1000 jedinica građe 
 

Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu, na za raspravu nije bilo prijava. 
 
  Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“donijelo je  
 
 

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

primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2021. godinu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Točka 11. 

Razmatranje  Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2021. godinu, s 

prijedlogom Zaključka 
 

  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočna ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković 
Hapavel, predsjednik Gradskog vijeća dao joj je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća dala 
kratki osvrt na rad Muzeja Grada Đurđevca  za 2021. godini kao i aktualnu situaciju. 
 
  Ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel navela je da je u 2021. 
godini Muzej Grada Đurđevca nastavio s uspješnim djelovanjem i misijom da bude 
prepoznatljiva kulturno-umjetnička točka otvorena za posjetitelje kojima pruža kulturne 
sadržaje kroz izložbene projekte, radionice, predavanja, koncerte i ostala događanja.  Unatoč 
svim epidemiološkim mjerama uslijed COVID-a 19, Muzej bilježi uspješnost na više razina. 
               U 2021. godini održano je 10 domaćih izložbi i inozemna izložba „Čudesne naprave 
Leonarda da Vincija“ podržana i od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Iza svih njih 
stoji organizacija, muzejska obrada projekta, te sve pojedinosti od kojih važan segment čini 
marketing, suradnja s turističkim agencijama, obrazovnim institucijama. 
  Redovito su uz likovna događanja organizirani i glazbeni nastupi, a od strane 
Ministarstva  kulture i medija uz dva likovna, temeljem natječaja javnih potreba u kulturi RH,  
podržana su i 3 nastupa renomiranih glazbenika čime su obogaćena kulturna događanja u 
gradu. 
  Muzej je kroz godinu ostvario brojne stručne međuinstitucionalne suradnje s 
gradskim ustanovama, Turističkom zajednicom te Akademijom likovnih umjetnosti Zagreb, 
Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom znanosti i dr.  
  Muzej radi i na osmišljavanju prostora veže, te za određene likovne izložbe u 
suorganizaciji s Osnovnom školom Đurđevac oplemenjuje prostor izloženim učeničkim 
radovima. Sadržaji Muzeja  otvorili su vrata medijima koji su iskazali interes za promociju 
Muzeja i gostovanja u brojnim radio i televizijskim emisijama. Unatoč otežanim uvjetima rada 
zbog epidemije koronavirusa, Muzej je pozitivno djelovao i zabilježio 8000 posjetitelja. O 
Muzeju, odnosno aktivnostima objavljeno je tristotinjak objava u tiskanim i elektroničkim 
medijima. U tv emisijama  i putem radija izdvajam svojih 36 nastupa putem intervjua ili 
priloga o sadržajima muzeja. Muzej je za posjetitelje bio otvoren 362 dana u godini,  a  iza svih 
događanja i programa  stajala potpora Grada Đurđevca. 
 

Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu, na za raspravu nije bilo prijava. 
 
  Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo je  
 
 

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

primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca  
za 2021. godinu 

 
 



Točka 12. 
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 
 za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočna ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Marija Čupen 
Tomica, predsjednik Gradskog vijeća dao joj je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća dala 
kratki osvrt na rad Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac  u 2021. godini kao i aktualnu situaciju. 
 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Marija Čupen Tomica navela je da je ove pedagoške 
godine zbog velikog broja upisane djece u tri predškolske skupine, Dječji vrtić koristio 
prostorije u Osnovnoj školi te je pedagoška godina započela s 16 odgojnih skupina, a 
početkom siječnja otvorena je  još jedna jaslička skupina te skupina produljenog boravka 
djece u vrtiću. 

 
Od značajnih aktivnosti istaknula je početak edukacija Centra za doživljajnu i relacijsku 

pedagogiju s tematikom ”Zahtjevna djeca u vrtiću”, sudjelovanje Dječjeg vrtića „Maslačak“ kao 
partnera u projektu Dječjeg kluba Tratinčica iz Koprivnice pod nazivom „Svijet potencijalno 
darovite djece“, obilježavanje  svih važnih datuma u Dječjem vrtiću,  organizaciju i nastupe na 
svim gradskim manifestacijama, a sredstvima dobivenim putem sponzorstva INA-e, 
nabavljene su didaktičke igračke za jasličke skupine. 

 
Dječji vrtić  ove pedagoške godine nastavlja s provedbom projekta „Maslačak za sve – faza 

2“  kojim je osiguran produljeni rad dječjeg vrtića za jednu mješovitu skupinu od 20 djece te 
kojim će se uvesti dva nova programa (Montesori program i senzorna integracija) i 
unaprijediti 11 postojećih programa te educirati odgojitelji i stručni suradnici. Provedbom 
projekta osigurano je zaposlenje za 10 radnika koji će provoditi planirane projekte aktivnosti. 
Projektom su osigurana sredstva u iznosu od 4.260.000,00 kuna.  

U planu i programu Dječjeg vrtića Maslačak i ove pedagoške godine su radionice Rastimo 
zajedno, no ovog su puta namijenjene odgojiteljima i stručnim suradnicima Dječjeg vrtića 

 
Dječji vrtić Maslačak ponosni je vlasnik titule Eko vrtića te je član udruge Lijepa naša. 

Novost u Dječjem vrtiću je i provedba edukativnih predavanja za roditelje djece polaznika pod 
nazivom  ⹂Godina zdravih navika”. Radi se o obliku pružanja podrške roditeljima u kojem 
roditelji dobivaju osnovne informacije o temama relevantnima za roditeljstvo i zdravi dječji 
razvoj.  Dječji vrtić “Maslačak” od 19.4. do 20.4. održao je Dane otvorenih vrata, u mjesecu 
svibnju održane su i završne svečanosti svih starijih odgojnih skupina kojima je i službeno 
završeno njihovo predškolsko obrazovanje, a Grad Đurđevac osigurao im je prekrasan 
dvodnevni izlet s noćenjem u Hostelu Park šume Borik.  Zbor Dječjeg vrtića će se ove godine 
predstaviti i na Međunarodnom dječjem glazbenom festivalu Kukuriček. 

Završili su upisi za novu pedagošku godinu 2022.-2023. i u  razdoblju upisa zaprimljeno 
je ukupno 61  zamolba za upis, te će sva djeca s područja Grada Đurđevca i prigradskih naselja 
iduće pedagoške godine imati osigurano mjesto u dječjem vrtiću. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 

raspravu, na za raspravu nije bilo prijava. 
 
  Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“donijelo je  



 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna   prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 

 za 2021. godinu 
 

 
Točka 13. 

Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac 

 za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka 
 

  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočan ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Danijel 
Domišljanović, predsjednik Gradskog vijeća dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća 
dao kratki osvrt na rad Osnovne škole Đurđevac  u 2021. godini kao i aktualnu situaciju. 

 
Ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović naveo je da s današnjim 

danom Osnovna škola Đurđevac ima 649 učenika, od kojih je 13 učenika prognanika iz 
Ukrajine koji su stigli u mjesecu travnju ove godine. Škola radi u dvije smjene, u školi su 
smještene i dvije vrtićke skupine, no sve je dobro organizirano i složeno tako da nije bilo 
nikakvih problema, a ovakva suradnja pokazala se je na dobrobit djece i jako pozitivna jer su 
vrtićarci, koji su predškolska grupa jako dobro prihvatili boravak u prostorijama škole. 
Istaknuo je organizaciju produženog boravka s 50 učenika,  osigurano je i 16 pomoćnika u 
nastavi koji rade s učenicima s poteškoćama i pomažu im u radu. Za učenike iz Ukrajine 
organizirano je učenje hrvatskog jezika. Ravnatelj je zahvalio je Gradu Đurđevcu na pomoći u 
opremanju škole didaktičkim materijalima za potrebe učenika iz Ukrajine i izrazio uvjerenje 
da smo kao škola i Grad učinili sve što je bilo moguće da se učenici osjećaju što je moguće 
bolje.   

U školi se provodi projekt besplatne prehrane koji koristi 290 učenika i taj projekt je 
već prijavljen za iduću školsku godinu. Učenici koriste i blagodati projekta „Školske sheme“ u 
okviru koje učenici na mjesečnoj bazi imaju besplatnu konzumaciju mliječnih proizvoda i 
voća. Jedan od većih projekata na školi su postava solarnih ploča kako bi škola postala 
energetski neovisna. Od većih projekata u ovoj školskoj godini  istaknuo je izmjenu parketa u 
školskoj dvorani. Istaknuo je organizaciju državnog natjecanja iz astronomije, Osnovna škola 
Đurđevac bila domaćin je za 110 učenika i njihovih mentora iz cijele države i povratne 
informacije su jako pozitivne. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji i promidžbi 
tog velikog događanja. 
           Ove školske godine provedena je škola plivanja koja je organizirana za učenike trećih 
razreda i bila je vrlo uspješna, a realizacijom najavljenih projekata i izgradnjom bazena, 
omogućilo bi se održavanje škole plivanja u Đurđevcu.        
           Ravnatelj Danijel Domišljanović ocijenio je da je ova školska godina bila vrlo uspješna i 
zahvalio svima na podršci. 
 

Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu, na za raspravu nije bilo prijava. 
 
 

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



 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac 

 za 2021. godinu 
 
 

Točka 14. 
Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Javne 

vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2021. godinu i Izvješća o intervencijama za 2021. 
godinu, s prijedlogom Zaključka 

 
  Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 
  Budući da je na sjednici nazočan zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 
Matija Markešić, predsjednik Gradskog vijeća dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog 
vijeća dao kratki osvrt na rad Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac  u 2021. godini kao i 
aktualnu situaciju. 
 
  Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić naveo je da je 
Javna vatrogasna postrojba Đurđevac osnovana u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu, 
pravilima struke te Procjeni opasnosti i Planu zaštite od požara kao i sklopljenom Sporazumu 
između Grada Đurđevca i  Općina:  Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, 
Kalinovac i Podravske Sesvete. Temeljem navedenih dokumenata Javna vatrogasna postrojba 
Đurđevac mora imati zaposlenih 28 profesionalnih vatrogasaca, no dodatne potrebe 
poslovanja iziskuju veći broj pa je tako  Javna vatrogasna postrojba 2021. godine imala 
zaposlena 34 profesionalna vatrogasca od kojih je njih 6 zaposleno na određeno vrijeme, a što 
je uvjetovano raznim ugovorima s partnerima.  
  Temeljem zapovjedi, županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika, Javna 
vatrogasna postrojba Đurđevac sudjelovala je i na intervencijama izvan područja za koje je 
osnovana. Tako su prvi dani 2021. godine za JVP počeli izvanrednom intervencijom za 
jedanaest vatrogasaca s tri vatrogasna vozila  koji su sudjelovali na sanaciji posljedica od 
potresa na području Sisačko-moslavačke županije te su zajedno ostvarili više od 430 radnih 
sati u raznim zadaćama. 
  Također, jedan zaposlenik JVP je kao i svih dosadašnjih godina tijekom ljetnih mjeseci 
bio dislociran u vatrogasnoj bazi Divulje pokraj Splita gdje je odrađeno više desetaka požarnih 
intervencija. 
  Postrojba je na području svog djelovanja tijekom 2021. g. imala 188 intervencija čiji 
ukupni trošak iznosi 192.000,00 kn. Od svih intervencija najteža je bila ona u tvornici 
drvoprerađivačke industrije tvornice Bauwerk u Đurđevcu gdje je gorio pogon za proizvodnju 
drvenih briketa, te  još nekolicina teških tehničkih intervencija u prometu, najčešće na 
Podravskoj magistrali. 
  Za  vatrogasnu struku i vatrogasce kao najvažniji moment 2021. godine treba istaknuti 
nabavu novog Dugog navalnog vozila vrijednog 3 mil kn  koje je nabavljeno u sklopu projekta 
Modernizacije vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske, a preko Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Novo vozilo potpuno je opremljeno 
interventnim alatima te mnoštvom najmodernije ostale vatrogasne opreme, vatrogasci su 
položili službenu obuku čime su uvelike dobili na kvaliteti i brzini odrađivanja potrebnih 
intervencija.  Predmetno vozilo je šesnaesto u floti JVP-a,  a  njegovom nabavom prosjek 
starosti voznog parka spušten je na 12 godina. Takav veliki i raznoliki vozni park pruža veliku 



sigurnost svima u potrebi, ali iziskuje i velike troškove održavanja, osiguravanja, goriva i sveg 
ostalog što je u 2021. godini iznosilo gotovo 220.000,00 kn. 
  Od važnijih aktivnosti koje je 2021. obavljala JVP je i intenzivno sudjelovanje u civilnoj 
zaštiti, u organizaciji cijepljenja i provođenju mjera koje je nalagao Stožer civilne zaštite. 
Također se kao i uvijek radilo na provođenju vatrogasne preventive i to najviše u svibnju, 
mjesecu zaštite od požara kada je održano nekoliko javnih vatrogasnih vježbi s partnerima, 
ali i građanstvom. Povodom Sv. Florijana održan je i dan otvorenih vrata JVP-a gdje se sva 
pažnja usmjerava najmlađim građanima vrtićke i školske dobi kako bi i oni dobili sliku i 
interes prema važnosti vatrogasnog zanimanja.  
  Državni minimalni standardi za decentralizirane funkcije za plaće i materijalne 
troškove iznose 3.67 mil kuna. Navedeni iznos pokriva svega nešto više od 50 posto svih 
potreba JVP-a i nedostatan je za trenutne obaveze plaća i ostalih materijalnih prava radnika 
kao i za sve ostale potrebe poslovanja pa vatrogasna postrojba pored poslova i radnih 
zadataka propisanih Zakonom o vatrogastvu vrši i poslove uslužne djelatnosti prema 
dugogodišnjim partnerima INA i JANAF, kao i ostalim  pravnim i fizičkim osobama, vrši servis 
i prodaju vatrogasnih aparata, preuzimanje alarma vatrodojavnih sustava , prijevoz vode i 
druge usluge.  Iz sveg navedenog ostvareni su prihodi od 3.1 mil kn. Tako ukupni  prihodi u 
2021. iznose  6.798.158,15 kuna, a ukupni rashodi  6.344.692,81 kuna pa je godina završena 
s viškom prihoda poslovanja u iznosu 453.465,34 kune. 
  JVP Đurđevac kao proračunski korisnik Grada Đurđevca svoje financijsko poslovanje 
vodi preko riznice Grada Đurđevca pa tako proizlazi da udio financiranja Grada Đurđevca u 
zbrojenoj masi za JVP Đurđevac iznosi gotovo 3.1 mil kn ili 48% ukupnih potreba. Također iz 
svega je vidljivo da udio gradskog proračunskog novca u masi plaća vatrogasaca i 
administrativnog osoblja na mjesečnoj razini iznosi oko 165.000,00 kn ili gotovo 40%, pa 
možemo slobodno reći da je time našim vatrogascima omogućen nadstandard u pogledu plaća 
i materijalnih prava. 
  Matija Markešić zaključio je da je 2021. godina završena uspješno, kako financijski, ali 
još bitnije, sigurno i kvalitetno u smislu sigurnosti za sve korisnike JVP kao i vatrogasce. 
 
  Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu.     
              Za riječ se javio član Gradskog vijeća Dejan Kutičić koji je  upitao da li se planira 
zapošljavanje šest vatrogasaca koji su trenutno zaposleni na određeno vrijeme za stalno, na 
što je Matija Markešić odgovorio da zapošljavanja planiraju prema potrebi, a četiri vatrogasca 
su trenutno u školi. 
             Član Gradskog vijeća Marko Fucak konstatirao je da je prije deset godina bio isti broj 
intervencija kao i u 2020. i 2021. godini, u odnosu na manji broj stanovnika. Zanimalo ga je 
što je dovelo do povećanja broja intervencija? 
              Matija Markešić odgovorio je da se je mijenjala metodologija izrade izvješća te da broj 
intervencija ne ovisi samo o broju stanovnika, nego i o drugim faktorima, kao što je primjerice 
suša. Naveo je također da JVP izlazi na sve intervencije po prijavama, bile one prave ili lažne. 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2021. godinu i  

Izvješća o intervencijama za 2021. godinu 
 
 



Točka 15. 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2021. godinu, s 
prijedlogom Zaključka 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočan direktor trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Matija 
Bažulić,   predsjednik Gradskog vijeća dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća dao 
kratki osvrt na rad trgovačkog društva Stari grad d.o.o.  u 2021. godini kao i aktualnu situaciju. 

 
Direktor trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Matija Bažulić naveo je da se uz 

ugostiteljstvo trgovačko društvo Stari grad d.o.o. bavi i širim djelatnostima s područja turizma 
te upravlja mnogobrojnom turističkom i sportskom infrastrukturom u Gradu Đurđevcu. Dvije 
vrlo bitne i značajne stvari za Stari grad u 2021. godini su otvaranje Posjetiteljskog centra 
Đurđevački pijesci i otvaranje hostela u Boriku. Unatoč izazovnoj godini, Posjetiteljski centar 
i hostel u 2021. godini su primili svoje prve goste, a na jesen je, zahvaljujući novoj atrakciji u 
našoj turističkoj ponudi, Đurđevac posjetilo više od 3.000 posjetitelja, što su bile rekordne 
brojke u tom trenutku. Uz proširenje turističkih kapaciteta, na ŠRC-u Vlado Leščan - Duspe uz 
dosadašnje zemljane teniske terene otvorena su dva nova teniska terena s akrilnom 
podlogom i stavljene su u funkciju nove prostorije za teniski klub te parking. 
 

Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 
raspravu, na za raspravu nije bilo prijava. 
 
  Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2021. godinu 

 
 

 
Točka 16. 

 
Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 

Grada Đurđevca za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka 
 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočan predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca Ivan Juričić, predsjednik Gradskog vijeća dao mu je riječ kako bi članovima 
Gradskog vijeća dao kratki osvrt na rad Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca  u 2021. 
godini kao i aktualnu situaciju. 

 
Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Ivan Juričić zahvalio je 

Gradskom vijeću na donesenim odlukama vezano uz osiguravanje uvjeta za rad sportaša te je 
ocijenio da sportaši u Gradu imaju odlične uvjete za trening. Sve je više djece koja se uključuju 



u razne sportove, a napomenuo je da su u Zajednici udružene 22 sportske udruge sa stotinjak 
sportaša. Također je naglasio je dolaske brojnih klubova u 2021. godini koji su u Đurđevcu 
održavali pripreme.  U protekloj godini  istaknuo je održavanje edukacija kao i mnogobrojnih 
sportskih događanja. Vezano uz financijsku situaciju Zajednica je poslovala pozitivno. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pohvalio 

je rad Zajednice, naveo da će Grad i nadalje razvijati sportsku infrastrukturu i osiguravati 
potrebna sredstva, te je otvorio raspravu, no prijava za raspravu nije bilo. 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 

Grada Đurđevca za 2021. godinu 
 
 

Točka 17. 
 

Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice 
Grada Đurđevca za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka 

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

dnevnog reda članovi Gradskog vijeća primili uz saziv. 
 

Budući da je na sjednici nazočan direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca Mario 
Fuček,   predsjednik Gradskog vijeća dao mu je riječ kako bi članovima Gradskog vijeća dao 
kratki osvrt na rad Turističke zajednice Grada Đurđevca u 2021. godini kao i aktualnu 
situaciju. 

 
Direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca Mario Fuček naveo je da je na turističku 

2021. godinu utjecala pandemija koronavirusa, no taj predah iskorišten je da se bolje 
organiziramo. Pripremljeni su kvalitetni programi jednodnevnih izleta i sada imamo 
„invaziju“ turističkih grupa. U 2021. godini odrađena su sva događanja, unatoč ograničenjima 
u broju posjetitelja. Đurđevac je jedna od rijetkih destinacija koja izlazi iz kruga turistički 
nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u kontinentalnom dijelu Hrvatske i nadamo se 
daljnjoj uzlaznoj putanji u turizmu. Novi turistički proizvod je Podravina Adventure, a 
istaknuo je i prinovu u mini ZOO-u - malu devu koja izaziva veliku pozornost turista. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je 

da je izgrađena turistička infrastruktura danas razlog dolaska turista u Đurđevac no ona služi 
i svim žiteljima Grada. Turizam će u budućnosti biti značajna gospodarska grana u Đurđevcu. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije 
bilo prijava. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Grada 
Đurđevca za 2021. godinu 

 



 
Točka 18. 

 
                                    Izvješće o stanju Aglomeracije 

 
 

Izvješće o stanju Aglomeracije podnio je direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. 
Tomislav Kolarić. 

 
Direktor trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Tomislav Kolarić naveo je da je 

vrijednost projekta  Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Đurđevac, Virje, 

Ferdinandovac i Podravske Sesvete 344,5 mil kn bez PDV-a, odnosno 430,7 mil kn s 

uključenim PDV-om, pri čemu su Komunalije uspjele osigurati bespovratna sredstva za 

financiranje ovog projekta u iznosu od čak  337,3 milijuna  iz fondova EU i nacionalnih 

sredstava od ukupno 344,5 milijuna kuna bez PDV-a, tako da je udio JLS-ova u ovom projektu 

svega 7,3 milijuna kuna odnosno 2%. 

Ovaj projekt ima cilj doprinosa u unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, ali 

posebice odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracije, a 

samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša što je nužno radi zaštite naših izvora pitke 

vode odnosno našeg vodonosnika koji je među najvećima ne samo u  Hrvatskoj već i u  Europi. 

Osim zaštite okoliša, izgradnjom novih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda, u prigradskim naseljima Grada Đurđevca (Budrovac i Čepelovac)  kao i ostalim 

naseljima u Općini Kloštar Podravski, Ferdinandovac itd. podignut će se standard kakav Grad 

Đurđevac već dulje vrijeme uživa.   

Ciljna skupina ovog projekta su stanovnici koji se trenutno mogu priključiti na 

postojeći sustav javne odvodnje i javne vodoopskrbe te oni koji će nakon provedbe projekta 

imati tu mogućnost   besplatnog priključka na nove sustave. 

Radi se oko 3.766  besplatnih priključaka na javnu odvodnju što obuhvaća  11.298 

stanovnika, te 3.349 priključaka na javnu vodoopskrbu što obuhvaća  9.477 stanovnika. 

Samo za usporedbu Komunalije trenutno imaju 2.812 priključaka na javnu odvodnju i 

7.705  priključaka na javnu vodoopskrbu pa se iz toga može sagledati opseg i važnost ovog 

projekta. 

Prostorni obuhvat projekta je Grad Đurđevac (naselja: Đurđevac, Čepelovac, 

Budrovac) te Općine; Virje (Virje, Šemovci, Hampovica), Novigrad Podravski  (Novigrad 

Podravski, Delovi), Kloštar Podravski (Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac), 

Podravske Sesvete i Ferdinandovac. 

  U Đurđevcu će se izvršiti rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama u 

ukupnoj dužini od 5.879 m i to ulicama Matije Gupca, Miroslava Krleže, Kralja Tomislava 

Bregovita, 1. svibnja, Antuna Radića, Đure Basaričeka, Stjepana Radića, Vladimira Nazora i 

Tina Ujevića. Izgradit će se kanalizacija u naselju Stiska, rekonstrukcija kanalizacije u 

Škurdijevoj ulici i na dionici Basaričekova - Tina Ujevića – ukupna dužine 2.465 m. 



 

U prigradskom naselju Čepelovac izgradit će se  kanalizacija – ukupne dužina 3.648 m, 

zatim vodosprema Čepelovac rezervoarskog prostora od 2.500 m3 koji je bitan za 

ekonomično poslovanje vodoopskrbe te će se izgraditi vodoopskrbni cjevovod VS Čepelovac 

– VS Budrovac – ukupne dužine 3.265 m. 

U prigradskom naselju Budrovac izgradit će se kanalizacija ukupne dužine 3.457 m. 

Na području Grada Đurđevca u sklopu ovog projekta izgradit će se 600 priključaka na 

javnu vodoopskrbu i 278 priključaka na javnu odvodnju odnosno kanalizaciju. Priključci se 

odnose i na naselja Severovci i Grkine. 

Vrijednost ovih ugovora samo na području Grada Đurđevca iznosi 68 mil kn bez PDV-

a, odnosno 85 mil kn s uključenim PDV-om. 

U Općini Novigrad Podravski izvršit će se izgradnja kanalizacije ukupne vrijednosti 

ugovora 19,5 mil kn bez PDV-a. 

U Općini Virje izvršit će se izgradnja kanalizacije u dužini 8644 m te proširenje uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda, ukupne vrijednosti gotovo 35 mil kn bez PDV-a. 

U Općini Ferdinandovac izvršit će se izgradnja kanalizacije u dužini 6404 m, te 

izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ukupne vrijednosti 21,3 mil kn bez 

PDV-a. 

U Općini Kloštar Podravski izvršit će se izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda naselja 

Prugovac i Kozarevac – ukupna dužina 23.640 m, zatim izgradnja  kanalizacije za naselja 

Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac – ukupna dužina 31.872 m i ukupne 

vrijednosti ugovora 122,5 mil kn bez PDV-a. 

Uz navedene radove, potpisani su i ugovori za projektiranje i izgradnju jednog i 

dogradnju dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, vrijednosti 35,9 mil kn bez PDV-a. 

Potpisani su ugovori za stručni nadzor gradnje i upravljanje projektom te promidžbu i 

vidljivost. 

Dakle, ugovoreno je gotovo sve osim jedne grupe radova, a to je Izgradnja nadzorno – 

upravljačkog sustava vrijednog 3.850.000,00 kn  i opreme za održavanje sustava vrijednosti 

12,8 mil kn. 

Osim projekta Aglomeracije, Komunalije imaju građevinske dozvole za izgradnju 

kanalizacije i u ostalim prigradskim naseljima, koje na žalost zbog priuštivosti nisu 

obuhvaćene projektom Aglomeracije, a to su Sirova i Suha Katalena, Mičetinac i Sveta Ana gdje 

se osim kanalizacije planira i plinofikaciju tih naselja. 

 Suha Katalena je u izvođenju gdje se postavlja kanalizacija s malim uređajem za 

pročišćavanjem otpadnih voda vrijednim oko 7 mil kn, te se istodobno postavljaju i plinske 

cijevi i cijeli projekt je prijavljen na ruralni razvoj i kojeg se u cijelosti financira navedeni 

projekt. Slijedeća na redu je Sirova Katalena koja se trenutno prijavljuje na Program 



Nacionalnog programa oporavka i otpornosti gdje će se uz kanalizacijsku također postavljati 

i plinska mreža i vrijednosti je oko 7 mil kn. 

Sve nabrojeno uvelike će podignuti životni standard ljudi iz prigradskih naselja kao i 

ostalih susjednih općina koji će poput Đurđevca imati svu potrebnu komunalnu 

infrastrukturu koju Grad Đurđevac ima godinama.  

Komunalije trenutno imaju zaposlenih 25 zaposlenika koji pokrivaju 10 jedinica 

lokalne samouprave sa 620 km vodoopskrbne mreže i preko 300 km kanalizacijske mreže. 

Nakon danog izvješća direktora Komunalija d.o.o. Tomislava Kolarića, predsjednik 

Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu i napomenuo je da su Komunalije d.o.o., 

kojima je osnivač Grad Đurđevac, dobar primjer kako bi trebala funkcionirati naša država, 

budući da sa 25 zaposlenika uspijevaju  održavati ovako veliki sustav i realiziraju ovako veliki 

projekt. Ovako veliki infrastrukturni projekti temelj su ostanka stanovništva i gospodarskog 

razvoja u ruralnim područjima. Naglasio je da su Komunalije osigurale sredstva za realizaciju 

projekta na području susjednih jedinica lokalne samouprave i svojim radom Komunalije 

pokazuju da je Đurđevac središte ovog dijela Podravine i kvalitetan servis za okolne općine. 

Zahvalio je Komunalijama na do sada postignutim rezultatima, ali i Hrvatskim vodama koje 

su nam izašle u susret u trenutku kad je naša Aglomeracija bila na čekanju. 

Član Gradskog vijeća Dejan Kutičić upitao je kada se planiraju radovi u naseljima 

Čepelovac i Budrovac? 

Tomislav Kolarić odgovorio je da su ugovori o izvođenju radova potpisani no problem 

je nedostatak materijala na tržištu. Čepelovac bi trebao krenuti u 6. mjesecu, a tijekom godine 

radovi bi se mogli završiti. Tek nakon tehničkog pregleda sustav se stavlja u funkciju i očekuje 

se da će to biti tijekom iduće godine – rok za dovršetak po projektu je travanj 2024. godine. 

Član Gradskog vijeća Marko Fucak ustvrdio je da je tema Aglomeracije vrlo složena i 

da bi se cijela sjednica Gradskog vijeća mogla pripremiti samo u vezi toga. Naveo je da dosta 

stanovnika u prigradskim naseljima koristi ulične vodovode pa ga zanima što će biti s tim 

uličnim vodovodima? 

 

 Tomislav Kolarić naveo je da će se svaka kuća koja ima mogućnost priključka morati 

priključiti, a ulični vodovodi mogu ostati u funkciji tehnološke vode. 

Marko Fucak upitao je kako će se prisiliti ljude da se priključe na vodovod? 

Tomislav Kolarić naveo je da će priključak biti besplatan, a vezano uz cijenu vode i 

odvodnje imamo najjeftiniju cijenu u okolini. Problem s uličnim vodovodima je što takva voda 

nije kontrolirana pa očekujemo dobar odaziv stanovništva za priključenje na zdravstveno 

ispravnu vodu. 

Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je primjer u Suhoj Kataleni koji je jako dobar i gdje 

se od osamdesetak kućanstava samo dva nisu prijavila za priključak vode i odvodnje. 

Paralelno s radovima na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži kroz vodove će se provući i optika 



te plinske cijevi, a investiciju će pratiti i izgradnja biciklističkih staza te će se izgraditi  16 km 

pješačkih i biciklističkih staza, dakle svi radovi izvodit će se u jednom potezu. Završetkom 

projekta zamijenit će se kompletna infrastruktura iznad i ispod zemlje, što nije učinjeno u 

zadnjih 40 godina. 

Član Gradskog vijeća Marko Fucak osvrnuo se na Uredbu Vlade o vodnim uslugama 

temeljem koje Grad Đurđevac potpada pod Bjelovar. Zanimalo ga je što to znači za Grad 

naročito vezano uz predaju izgrađene komunalne infrastrukture. Budući da su se neke 

jedinice lokalne samouprave pobunile protiv toga, zanimalo ga je kakav je naš stav. 

Tomislav Kolarić naveo je da je Uredba izazvala niz nezadovoljstava. Komunalije su 

pisale primjedbe kad je Uredba bila na javnom savjetovanju i dali smo niz argumenata zašto 

bi trebali biti samostalni. Trenutno je Uredba na ocjeni ustavnosti. Mi se želimo brinuti za sebe 

– i za infrastrukturu i za cijenu vode. Smatra da je naš sustav uređeniji od onog na 

Bjelovarskom području te je usporedio 620 km naše mreže u odnosu na 360 km izgrađene 

mreže na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Marko Fucak naveo je da je Bjelovarsko-bilogorski župan izjavio da su preuzeli 

Daruvarsku vodoopskrbu koja je prilično neuređeni sustav i nije u redu da se mi pripajamo 

njima. 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da ćemo se provedbom projekta 

Aglomeracije približiti parametrima da budemo samostalni. Komunalije će imati veliki 

kapital, a veliki su problemi i s imovinom JLS-ova. Ne postoji jednostavna formula i za 

očekivati je da će Vlada donijeti nove parametre, a mi se nadamo da ćemo stići izgraditi sve 

planirano i biti ravnopravni partner. U suprotnom, u slučaju pripajanja, ostat će podružnica u 

Đurđevcu pa se nadamo da ćemo s okolnim općinama i Gradom Bjelovarom postići 

zadovoljavajući dogovor. Naša je prednost u tome što imamo vodu i tu smo u dobroj poziciji. 

Vidjet ćemo što će o Uredbi reći Ustavni sud jer je Vlada od 2014. godine već u dva navrata 

pokušala donijeti takvu Uredbu. 

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

Lacković dao je na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju Aglomeracije. 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju Aglomeracije  

 
 

Nakon glasovanja o 18. točki dnevnog reda, a zbog opširnosti dnevnog reda, 
predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković predložio je kratku pauzu od 
10 minuta, što su članovi Gradskog vijeća prihvatili.  
 

Nakon pauze, prelazi se na točku 19. dnevnog reda. 
 
 
 



Točka 19. 
 

Izvješće o stanju EU projekata 
 
 

Izvješće o stanju EU projekata podnio je gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči. 
 
Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da Grad konstantno radi na pripremi, prijavama i 

provedbi projekata kojima se diže standard u svim segmentima u gradu. U prvih šest mjeseci 
ove godine završeno je šest projekata ukupne vrijednosti 25 mil kn. U provedbi je trenutno 
13 europskih projekata vrijednih preko 55 mil kn. Prijavljeno je 17 projekata vrijednih 28 mil 
kn. U pripremi je 20 projekata vrijednih 211 mil kn. Sve zajedno je 56 projekata vrijednih 320 
mil kn. Od projekata u pripremi izdvojio je Projekt uređenja Starog grada – zelenu tranziciju 
utvrde Stari grad i prostora oko utvrde – uređenje okoliša, fasade, krovišta, bedema, jezera sa 
športsko-rekreacijskim dijelom i vidikovcem, čime bi se zaokružila turistička ponuda, nadalje 
izdvojio je Projekt unutarnjeg uređenja Osnovne škole i Područnih škola, energetske obnove 
Područnih škola, Izgradnju plivališta i Glazbene škole, čime bi se zaokružio segment 
osnovnoškolskog obrazovanja i postigao uistinu dobar standard za naše osnovnoškolce. 

Od prijavljenih projekata istaknuo je projekt gerontodomaćica, koji je nedavno završio 
i u sklopu kojeg je vođena briga o 250 korisnika s područja Grada, a koji je ponovno prijavljen 
i prošao je administrativnu kontrolu te se nadamo brzom potpisu ugovora i nastavkom s 
provedbom,  te Projekt dogradnje Dječjeg vrtića Maslačak za dodatnih osam novih skupina, 
čime bi se i u budućnosti omogućio upis sve djece predškolskog uzrasta obzirom na  kapacitet 
od  oko 500 djece predškolskog uzrasta, koliko ih trenutno ima u Đurđevcu i prigradskim 
naseljima.  

Projekti u provedbi prisutni su u medijima pa ih nije potrebno dodatno obrazlagati. 
 
Nakon izvješća gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio 

je raspravu te naveo da se po realizaciji Proračuna za prošlu godinu vidi uspješnost korištenja 
europskih sredstava. 

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

Lacković dao je na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju EU projekta. 
 
Bez  rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca jednoglasno s 10 glasova „za“donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o stanju EU projekata 
 
 

Točka 20. 
 

                                            Izvješće o stanju u prostoru 
 
 

Izvješće o stanju u prostoru podnio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno 
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca Dejan Đud. 

 
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti 

Grada Đurđevca Dejan Đud naveo je da područje Grada Đurđevca zauzima površinu 15 719 
ha, od čega je površina 1080,6 ha prostorno-planskom dokumentacijom predviđena za 



izgradnju, a ostali veći dio površine čine poljoprivredne površine i šumska zemljišta. 
Područje predviđeno za izgradnju sastoji se od građevinskog područja naselja i 

izdvojenog građevinskog područja koje ukupno čini 1080 ha. 
Analizom stanja i trenutne izgrađenosti utvrđeno je da je izgrađeno 717,8 ha 

građevinskog područja naselja i 44 ha izdvojenog građevinskog područja, te ta područja 
pretežno su zauzeta izgrađenim građevinama te opremljena osnovnom infrastrukturom, tj. 
pristupnim prometnicama, vodom i strujom.  

 Kako bi se kvalitetno iskoristile postojeće površine građevinskog područja, 
neizgrađene površina na kojim je moguća gradnja, te sukladno potencijalima proglasila nova 
područja i na njima omogućila gradnja, Grad Đurđevac i Upravni odjel za  prostorno 
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti konstantno prikuplja i obrađuje dostupne 
podatke i zahtjeve budućih investitora. 

Na području Grada Đurđevca u tijeku je katastarska izmjera te je završilo izlaganje 
katastarske općine Đurđevac I i ustrojena je nova zemljišna knjiga, pri završetku je javni uvid 
katastarske izmjere za katastarsku općinu Đurđevac III, a tijekom godine očekuje se početak 
izlaganja katastarske općine Đurđevac II. 

Pregledom dostupnih prostornih podataka utvrđeno je da u proteklom razdoblju 
izdano preko 1000 Rješenja o izvedenom stanju, 80 tak Građevinskih dozvola, uklonjeno je 
stotinjak ruševnih i zapuštenih kuća, te je utvrđeno da postoje nelegalno izgrađeni objekti za 
koje je pokrenut postupak kod građevinske inspekcije, poslan je upit, još ali nema informacija 
u kojem statusu je rješavanje tih predmeta. 

Kroz proteklo razdoblje prikupljeno je 20-ak zahtjeva za izmjenama prostorno-
planske dokumentacije Grada Đurđevca. Prikupljeni zahtjevi se većinom odnose na izmjene 
uvjeta građenja u smislu omogućavanja modernije gradnje, tendencije izgradnje 
višestambenih zgrada unutar Grada, novim organizacijama prostora na neiskorištenim 
površinama unutar Grada, izgradnji građevina velikog  gospodarskog značaja, kao i izgradnji 
u uređenju ruralnih područja u svrhu obavljanja seoskog, smještajnog, robinzonskog i 
sportskog turizma. 

S ciljem razvoja gotovo energetski neovisnog grada javlja se potreba za detaljnijim 
definiranjem uvjeta za iskorištavanje prirodnih izvora energije, od čega najveći značaj ima 
geotermalni potencijal, za kojim ni malo ne zaostaje razvoj solarnih sustava za proizvodnju 
električne energije. 

Slijedom sveg navedenog ukazuje se potreba za novim izmjenama prostorno planske 
dokumentacije Grada Đurđevca, odnosno izmjenama i dopunama i Urbanističkog i Prostornog 
plana Grada Đurđevca. 

 
Nakon danog izvješća,  predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je 

raspravu, na za raspravu nije bilo prijava. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o u prostoru 

 
 

Točka 21. 
Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Đurđevac – Revizija 1. 

 
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 u obrazloženju 
obuhvatio i točku 22. dnevnog reda, a  koji je naveo da sukladno Zakonu o sustavu civilne 
zaštite, predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
samouprave, između ostalih planskih dokumenata iz područja civilne zaštite, donosi Procjenu 
rizika od velikih nesreća te vrši njegovu reviziju. 

 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda dokument je koji se donosi sukladno 

Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 
U svrhu izrade navedenih dokumenata, osnovana je Radna skupina u čijem su sastavu 

bili načelnik Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca Matija Markešić, gradski pročelnici i 
djelatnici te Franjo Logožar, stručna osoba zaštite i spašavanja, kao stručna pomoć. Radna 
skupina izradila je navedene dokumente pa se predlaže njihovo donošenje. 
 

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

 
Član Gradskog vijeća Marko Fucak napomenuo  je da iako se radi o prilično obimnim 

dokumentima, da je  iste potrebno dobro proučiti kako u njima ne bi bilo tehničkih pogrešaka. 
 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“ 

donijelo je  
 
 

PROCJENU 
rizika od velikih nesreća za Grad Đurđevac – Revizija I. 

 
 

Točka 22. 
Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu  

za Grad Đurđevac 
 

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 dodatno 
obrazloženje uz točku 21. dnevnog reda. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije 

bilo prijava. 
 
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  jednoglasno s 10 glasova „za“ donijelo 

je  
 

PLAN 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Đurđevac 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Točka 23. 

Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u Poduzetničkoj zoni A – jug u Đurđevcu 
 

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 Grad 

Đurđevac u Poduzetničkoj zoni A – jug raspolaže s 6 ha zemljišta u vlasništvu. To zemljište 
nije opremljeno komunalnom infrastrukturom, a na prošloj sjednici Gradskog vijeća doneseni 
su programi vezano uz poticaje poduzetnicima u Poduzetničkoj zoni A -jug te je donesena 
odluka o umanjenju cijene prilikom prodaje predmetnog zemljišta na iznos po kojem je 
zemljište i kupljeno, odnosno 18,75 kn/m2. Predlaže se da se prihod koji će se ostvariti tom 
prodajom uloži u daljnje proširenje Poduzetničke zone A -jug, odnosno u daljnju kupnju 
zemljišta. Radi se o otprilike jednakim površinama zemljišta koje je u vlasništvu Grada i 
zemljišta koje bi se kupovalo, pa bi Grad nakon prodaje i nadalje raspolagao površinom 
zemljišta u vlasništvu koje je imao i ranije, a omogućilo bi se poduzetniku da investira. Na taj 
način ne bi bilo financijskog utjecaja na Proračun, a zaokružila bi se Poduzetnička zona A-jug 
jer više ne bi bilo zemljišta u privatnom vlasništvu. 

 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu. 
 
Član Gradskog vijeća Dejan Kutičić osvrnuo se je na cijenu od 18,75 kn/m2 po kojoj je 

vršen otkup zemljišta i ranije, obzirom na postojeću inflaciju. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da je se radi o poljoprivrednom 

zemljištu u građevinskoj zoni koje nije opremljeno komunalnom infrastrukturom te je cijena 
određena realno jer postoji interes poduzetnika za otkupom zemljišta, a i privatnih vlasnika 
za prodajom po toj cijeni. 
 

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

ODLUKU  
o dopuni Odluke o kupnji nekretnina u Poduzetničkoj zoni A – jug u Đurđevcu 

 
Točka 24. 

Razmatranje zamolbe trgovačkog društva Beton design d.o.o. vezano uz gradnju 
objekta u Poduzetničkoj zoni A - sjever 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dao je riječ gradonačelniku Hrvoju Jančiju 

koji je naveo da je sukladno Odluci o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog 
zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu, Grad  prodao zemljište poduzetniku 
tvrtki Beton Design d.o.o., koji su prvi poduzetnici u našoj novoj Poduzetničkoj zoni. Kupac 
Beton Design d.o.o. izvršio je sve obveze iz Ugovora o kupoprodaji, no potrebna im je 
suglasnost Gradskog vijeća za upis zaloga za izgradnju objekta.  Sukladno navedenoj Odluci, 
suglasnost za upis prava zaloga može se dati  do visine vrijednosti ulaganja na predmetnoj 
čestici. Zahtjev je dostavljen na upis prava zaloga za iznos od 2,5 mil kn, a iz dostavljene 
dokumentacije razvidno je da je  ukupna vrijednost investicije 5,8 mil kn, odnosno ukupna 
vrijednost s opremom je gotovo 10 mil kn. Predlaže se da se odobri upis prava zaloga. 



 
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu. 
 
Član Gradskog vijeća Marko Fucak zatražio je dodatno obrazloženje prijedloga, na što 

je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković pojasnio da se radi o zahtjevu za suglasnost 
upisa prava zaloga, jer je kao  uvjet kod prodaje u Ugovor unesena odredba o zabrani davanja 
zemljišta u zalog bez suglasnosti Grada Đurđevca. 
 
 Gradonačelnik Hrvoje Janči naveo je da je u Poduzetničkoj zoni A – sjever Grad 
isprojektirao 8 tipskih hala, predana je dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole pa 
se kroz 30-tak dana očekuje objava natječaja. 
 

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

ODLUKU  
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Beton design d.o.o. za upis prava zaloga na 

kčbr. 3951/4 u k.o. Đurđevac I 
 

 
Točka 25. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u 
Poduzetničkom inkubatoru 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 direktor Starog grada d.o.o. Matija Bažulić koji je naveo 

da je  Poduzetnički inkubator je skroz popunjen te i dalje postoji veliki interes mladih 
poduzetnika za korištenje prostora inkubatora. Cilj uvođenja usluge virtualnog stanara je 
olakšati poduzetnicima početnicima početne korake, dok još nemaju potrebe za uredom te 
smanjiti fiksne početne troškove na minimum.  
 

Nakon dodatnog obrazloženja, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio 
je raspravu, no za raspravu nije bilo prijava. 

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

je  
 
 

ODLUKU  
o dopuni Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u  

Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac 
  
 
 
 
 
 
 



 
Točka 26. 

Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda na području Grada Đurđevca 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković naveo je da su materijale za ovu točku 
dnevnog  reda članovi Gradskog vijeća primili prije sjednice. Prijedlog za imenovanje 
Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada 
Đurđevca dao je Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković otvorio je raspravu, no za raspravu nije 

bilo prijava. 
 

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

 
RJEŠENJE  

o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na 
području Grada Đurđevca 

 
 

Točka 27. 
Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 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, no za raspravu 
nije bilo prijava. 
 

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

 
RJEŠENJE  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Đurđevca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Točka 28. 
Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća 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 naveo da se radi o izvršenju 
zakonske obveze sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. 

  
Nakon dodatnog obrazloženja gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća Željko 

Lacković otvorio je raspravu. 
 
Za raspravu se je javio član Gradskog vijeća Marko Fucak koji je iskazao svoje 

nezadovoljstvo navedenim aktom jer ne vidi razlog za njegovim donošenjem te će stoga biti 
suzdržan kod njegovog donošenja. 

 
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Đurđevca  većinom glasova s 8 glasova „za“  i 2 

glasa „suzdržan“ (SDP) donijelo je  
 
 

ODLUKU 
Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

 
 

 
                    Točka 29. 

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 
14. sjednicu Gradskog vijeća u  18,45  sati. 
 
 
 
  
                                   Predsjednik 
           Zapisnik sastavila                                                                                         Gradskog vijeća 
       Jadranka Švaco, dipl.iur.                                               Željko Lacković, dipl.iur.                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


