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Z A P I S N I K 
s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 19. srpnja 2010. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/16, URBROJ: 
2137/03-01-01/01-10-1 od 15. srpnja 2010. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 16,05 sati.

Sjednicu  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca  otvorio  je  predsjednik  Ivica 
Djopar. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni: 
1. Luka Čukljaš, 
2. Marijan Štimac, 
3. Vlado Rep,
4. Melani Šikulec,
5. Ivan Pleadin,  
6. Ivica Djopar, 
7. Mladen Roštan, 
8. Anka Švaco,
9. Ivan Hadžija,
10. Ljuba Dobravec,
11. Marijan Panić,
12. Stevo Babić,
13. Vjekoslav  Ivandija,
14. Branimir Prelec.

Sjednici nije nazočan Željko Blažok.

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica  gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
5. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
    djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   gradonačelnika,
7. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
8. Dražen Mesić, direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac,
9. Mario Pintar, direktor „Segrada“ d.d. Đurđevac,
10. Ivan Topolčić, predsjednik Nadzornog odbora Komunalija d.o.o.    
      Đurđevac,
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11. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
12. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista.

Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca  usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. 
godinu, s prijedlogom Zaključka.

2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. 
Đurđevac  za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.

3. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac za 
2009. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

4. Razmatranje Izvješća o ispitivanju površinske vode na vodotoku 
Čivićevac, s prijedlogom Zaključka. 

5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na 

temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
asfalterski radovi za 2010. godinu.

7. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ 
Đurđevac.

8. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca.

9. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za prevenciju 
Grada Đurđevca. 

10. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 

Točka 1.

Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. 
godinu, s prijedlogom Zaključka.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. lipnja 2010. godine na prijedlog 
člana Gradskog vijeća Vjekoslava Ivandije Izvješće o poslovanju Komunalija d.o.o. 
Đurđevac za 2009. godinu izostavljeno je iz dnevnog reda i odgođeno za narednu 
sjednicu Gradskog vijeća kako bi se navedeno Izvješće dopunilo s izvješćem 
Nadzornog odbora.

U materijalima za ovu sjednicu članovi Gradskog vijeća primili su traženo 
Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. 
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godinu, a obrazložio ga je predsjednik Nadzornog odbora Ivan Topolčić.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok upoznao je članove 

Gradskog vijeća s financijskim poslovanjem Komunalija u 2009. godini. Govorio je 
o poslovanju Komunalija prema djelatnostima i to o distribuciji vode, odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda, komunalnim uslugama i uslugama za INU Naftaplin 
te o obavljanju ostalih usluga kao što su rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i 
plinske mreže, izrada priključaka vode, plina i kanalizacije. Posebno se osvrnuo na 
problematiku distribucije vode naglasivši glavne probleme kao što su: mala 
potrošnja vode u odnosu na dužinu distributivne mreže, gubici u mreži, izuzetno 
veliki broj kvarova u Virju (39 kvarova u 2009. g.), nepostojanje nadzorno-
upravljačkog sustava, nepostojanje jedinstvenih općih uvjeta distribucije vode i 
nemogućnost upravljanja svim dijelovima vodoopskrbnog sustava jer crpilištem 
„Đurđevac“ upravlja INA Naftaplin.

Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok na kraju svog izlaganja 
upoznao je članove Gradskog vijeća s aktivnostima koje su Komunalije pokrenule u 
cilju postizanja financijske stabilnosti u distribuciji pitke vode, te o tome da će se 
sukladno novom Zakonu o vodama odvajiti distribucija vode od ostalih komunalnih 
djelatnosti.

Izvješće Nadzornog odbora kao i Izvješće o poslovanju Komunalija d.o.o. 
Đurđevac za 2009. godinu nalaze se u pisanom obliku  (na 34 stranice) u prilogu 
ovog zapisnika. 

Ivan Pleadin istaknuo je kako on u Komunalijama vidi problem organizacije 
komunalnih djelatnosti, a zatim koja je odgovarajuća cijena za kvalitetno obavljanje 
tih komunalnih djelatnosti. Predložio je da se s tog segmenta vodi rasprava na ovom 
Gradskom vijeću. Rekao je: “Naša je briga i odgovornost da Komunalije obavljaju 
svoju djelatnost u skladu s potrebama građana“.

Upitao je zašto se Komunalije ne riješe udjela ostalih jedinica lokalne 
samouprave u čijem se vlasništvu nalazi vodovodna i kanalizacijska mreža? S tim u 
vezi predložio je da Komunalije formuliraju svoj interes i tako organiziraju svoju 
tvrtku.

Marijan Štimac pohvalivši izrađivača Izvješća o poslovanju Komunalija 
d.o.o. Đurđevac za 2009. godinu predložio je prihvaćanje ovog Izvješća s tim da se 
obveže Uprava Društva Komunalija d.o.o. Đurđevac da zajedno s Nadzornim 
odborom do listopada 2010. godine sačini dva nacrta Društvenih ugovora s ciljem 
osnivanja:

1. novog trgovačkog društva po Zakonu o vodama, za obavljanje 
vodoopskrbe i zaštite voda (odvodnja i pročišćavanje) s prijedlogom 
dokapitalizacije,

2. izmjene i dopune Društvenog ugovora za postojeće Društvo Komunalije 
d.o.o. Đurđevac prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu s opisom usluga koje 
isto pruža osnivačima i koje osnivači prenose na zajedničko Društvo.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju 

Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. godinu

Uz usvajanje rezultata poslovanja Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. 
godinu, Gradsko vijeće donijelo je i sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Obvezuju se Uprava Društva Komunalija d.o.o. Đurđevac da zajedno s 
Nadzornim odborom sačini dva nacrta Društvenih ugovora s ciljem osnivanja:

1. novog trgovačkog društva po Zakonu o vodama, za obavljanje 
vodoopskrbe i zaštite voda (odvodnja i pročišćavanje) s prijedlogom 
dokapitalizacije,

2. izmjene i dopune Društvenog ugovora za postojeće Društvo Komunalije 
d.o.o. Đurđevac prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu s opisom usluga koje 
isto pruža osnivačima i koje osnivači prenose na zajedničko Društvo.

Rok izrade: listopad 2010. 

Ovaj Zaključak uputit će se Komunalijama d.o.o. Đurđevac.

Točka 2.

Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. 
Đurđevac  za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. lipnja 2010. godine na 
prijedlog člana Gradskog vijeća Vjekoslava Ivandije Izvješće o poslovanju 
Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac za 2009. godinu izostavljeno je iz dnevnog reda 
i odgođeno za narednu sjednicu Gradskog vijeća kako bi se navedeno Izvješće 
dopunilo s izvješćem Nadzornog odbora.

U materijalima za ovu sjednicu članovi Gradskog vijeća primili su traženo 
Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac za 
2009. godinu, a obrazložio ga je Ivan Topolčić.

Izvješće o poslovanju Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac za 2009. godinu 
nalazi se u pisanom obliku  (na 16 stranica) u prilogu ovog zapisnika. 

U raspravi su sudjelovali Marijan Štimac i Stevo Babić. Marijan Štimac je 
predložio da Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac upute dopise prema 
Koprivničko-križevačkoj županiji i jedinicama lokalne samouprave koje imaju 
udjela u plinskoj mreži, kojim će ih obavijestiti o planu sufinanciranja 
rekonstrukcije plinske mreže na distributivnom području, kako bi Županija i 
jedinice lokalne samouprave mogle to uvrstiti u proračune za 2011. godinu. Ovaj 
prijedlog Marijana Štimca svojom raspravom podržao je Stevo Babić.



5

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju 

Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2009. godinu

Točka 3.

Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac za 
2009. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

Izvješće o radu i poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac za 2009. godinu, 
koje su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za sjednicu, obrazložio je 
direktor „Segrada“ d.d. Mario Pintar.

Izvješće o poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac za 2009. godinu nalazi se u 
pisanom obliku  (na 36 stranica) u prilogu ovog zapisnika. 

U raspravi su sudjelovali Vlado Rep, Marijan Blažok, Slavko Gračan, Ivan 
Topolčić, Ivan Pleadin i Marijan Štimac. Rasprava je vođena u vezi sadašnje 
vlasničke strukture „Segrada“ d.d. Đurđevac i daljnjem funkcioniranju „Segrada“ 
s postojećom vlasničkom strukturom te o postavljanju nove vlasničke strukture - 
trženju strateškog partnera i ulaska privatnika u tvrtku kako bi se tvrtka mogla 
prijavljivati za neke programe za subvencije u javnom sektoru u cilju smanjenja 
troškova.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju 
„Segrada“ d.d. Đurđevac za 2009. godinu

Točka 4.

Razmatranje Izvješća o ispitivanju površinske vode na vodotoku 
Čivićevac, s prijedlogom Zaključka. 

U uvodnim napomenama o  prijedlogu Zaključka u vezi Izvješća o ispitivanju 
površinske vode na vodotoku Čivićevac, gradonačelnik Slavko Gračan izjavio je 
kako ima naznaka da će Hrvatske vode isfinancirati svoj dio projekta uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, kao i Koprivničko-križevačka županija, te da je Grad 
Đurđevac svoj dio za 2010. godinu od 1 milion kuna realizirao.

U raspravi su sudjelovali Marijan Štimac i Ivan Pleadin.
 Marijan Štimac rekao je da Općina Kalinovac nije trebala plaćati ispitivanje 

površinske vode iz vodotoka Čivićevac jer Koprivničko-križevačka županija daje 
vodu na ispitivanje i raspolaže s podacima o kakvoći vode na vodotoku. U vezi 
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realizacije Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Marijan Štimac je mišljenja da će Hrvatske vode ispuniti obveze iz 
Sporazuma.

Ivan Pleadin u svojoj raspravi napomenuo je da rekonstrukcija uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda Grada Đurđevca neće ništa riješiti ukoliko se ne riješe 
problemi uzvodno od pročistaća, pritom misleći na ispuštanje otpadnih voda iz 
kućanstava u kanal Čivićevac.

Gradsko  vijeće  većinom  glasova  s  13  glasova  „za“  i  1  glasom 
„suzdržanim“ donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
u vezi Izvješća o ispitivanju površinske vode

na vodotoku Čivićevac

I.

Na  temelju  Izvješća  o  ispitivanju  površinske  vode  iz  vodotoka  Čivićevac 
izrađenog od Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Službe 
za  zdravstvenu  ekologiju  od  14.  svibnja  2010.  s  lokacije  u  Đurđevcu,  ispod 
Kaićevog mosta i s lokacije u Kalinovcu ispod mosta u ulici S. Radića, utvrđuje se 
da je stanje vode na vodotoku loše, odnosno iz potoka se širi intenzivan neugodan 
miris,  voda je mutna, kemijska svojstva u više  pokazatelja premašuju dopuštene 
vrijednosti, a u vodotoku nema života.

Na lokaciji u Kalinovcu, ispitivani uzorak vode NE ZADOVOLJAVA uvjete 
II. vrste voda Uredbe o klasifikaciji voda („Narodne novine“, broj 77/98. i 137/08.).

II.

S obzirom na navedeno, upućuje se poziv i zamolba Hrvatskim vodama  i 
Koprivničko-križevačkoj županiji za pojačanim  učešćem u realizaciji Sporazuma o 
sufinanciranju  rekonstrukcije  uređaja  za  pročišćavanje  otpadnih  voda  Grada 
Đurđevca, na način da se osiguraju dogovorena sredstva u 2010. i 2011. godini.

III.

Ovaj Zaključak dostavit će se Hrvatskim vodama, Koprivničko-križevačkoj 
županiji, Općini Kalinovac i Komunalijama d.o.o. Đurđevac.

Točka 5.

Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca 
obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco.
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Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o uređenju prometa na području 

Grada Đurđevca

Točka 6.

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada 
Đurđevca – asfalterski radovi za 2010. godinu.

Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
asfalterski radovi za 2010. godinu sa zapisnicima Povjerenstva o otvaranju ponuda i 
prijedlogom Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude, članovi Gradskog vijeća 
primili u materijalima za sjednicu. Predjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar bez 
uvodnog izlaganja otvorio je raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih
cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski

radovi za 2010. godinu

Točka 7.

Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ Đurđevac.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Gabrijele Golub ravnateljicom Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ Đurđevac utvrdilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici 
održanoj 8. srpnja 2010. godine, a obrazloženje je dao predsjednik Upravnog vijeća 
Branimir Prelec. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Gabrijele Golub ravnateljicom

 Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac



8

Točka 8.

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca.

Budući da je za načelnika Policijske postaje Đurđevac umjesto Davora 
Kovačeva imenovan Krunoslav Karas od Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
Područnog ureda Koprivnica 4. lipnja 2010. godine dostavljen je prijedlog za 
razrješenje Davora Kovačeva, koji je imenovan po dužnosti kao načelnik Policijske 
postaje Đurđevac i imenovanju Krunoslava Karasa za člana Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju Davora Kovačeva i imenovanju 
Krunoslava Karasa za člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, utvrdio 
Odbor za izbor i imenovanja na 6. sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine.

Prijedlog Rješenja o razrješenju Davora Kovačeva i imenovanju Krunoslava 
Karasa za člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, članovi Gradskog 
vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar bez uvodnog izlaganja otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Stožera 

zaštite i spašavanja Grada Đurđevca

Točka 9.

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za 
prevenciju Grada Đurđevca. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju Davora Kovačeva i imenovanju 
Krunoslava Karasa za člana Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca, utvrdio Odbor za 
izbor i imenovanja na 6. sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine.

Prijedlog Rješenja o razrješenju Davora Kovačeva i imenovanju Krunoslava 
Karasa za člana Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća 
primili su u materijalima za sjednicu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za 

prevenciju Grada Đurđevca
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Točka 10.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Pod ovom točkom dnevnog reda  član  Gradskog vijeća  Branimir  Prelec 
izrazio je zadovoljstvo dobivenim odgovorom od Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije u vezi  izgradnje dizala na I. kat 
u Domu zdravlja u Đurđevcu, koji je zatražio na prošloj sjednici Gradskog vijeća 
održanoj 9. lipnja 2010. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 12. sjednicu 
Gadskog vijeća u 17,55 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


