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Z A P I S N I K  

s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 14. srpnja 2011. godine 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-02/14, URBROJ: 

2137/03-01-01/01-11-1 od 8. srpnja 2011. 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. 

 Prije prozivke predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je 

članove Gradskog vijeća da su članovi Gradskog vijeća Grada Đurđevca Melani 

Šikulec i Željko Blažok podnijeli ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća. 

 Melani Šikulec podnijela je ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća Grada 

Đurđevca iz razloga jer je 16. svibnja 2011. godine započela obnašati dužnost 

zamjenice u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici, koja je dužnost 

sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave nespojiva s obnašanjem dužnosti člana 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

 Željko Blažok podnio je  ostavku na dužnost člana Gradskog vijeća Grada 

Đurđevca iz osobnih razloga. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je predsjednika 

Mandatne komisije gospodina Branimira Prelca da u ime Mandatne komisije 

podnese izvješće.  

 Branimir Prelec u ime  Mandatne komisije izvijestio je Gradsko vijeće   

da je na dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca politička stranka odredila: 

 - umjesto Melani Šikulec, BERISLAVA HODIĆA neizabranog kandidata s 

Liste kandidata (HDZ - HSLS), 

 - umjesto Željka Blažoka, MARIJANA BAJSARA neizabranog kandidata s 

Liste kandidata (HDZ - HSLS),  

 te da je podnošenjem ostavki prestao mandat članovima Gradskog vijeća 

Melani Šikulec i Željku Blažoku i da su umjesto njih dužnost člana Gradskog vijeća 

Grada Đurđevca započeli obnašati Berislav Hodić i Marijan Bajsar. 

 (Izvješće Mandatne komisije nalazi se u prilogu ovog zapisnika). 

 Nakon Izvješća Mandatne komisije članovi Gradskog vijeća Berislav 

Hodić i Marijan Bajsar dali su prisegu, a zatim potpisali tekst prisege i predali je 

predsjedniku Gradskog vijeća.  

 

 Zatim je pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco 

izvršila prozivku članova Gradskog vijeća. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar konstatirao je nazočnost svih 

članova Gradskog vijeća. 
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 Sjednici su nazočni:  

 1. Marijan Panić, 

 2. Berislav Hodić,  

 3. Vlado Rep, 

 4. Ivica Djopar,  

 5. Mladen Roštan,  

 6. Ivan Hadžija, 

 7. Ljuba Dobravec, 

 8. Stevo Babić, 

 9. Marijan Štimac, 

 10. Ivan Pleadin, 

 11. Vjekoslav  Ivandija, 

 12. Luka Čukljaš, 

 13. Branimir Prelec, 

 14. Anka Švaco, 

 15. Marijan Bajsar. 

  

 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

 1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, 

 2. Marijana Markešić, zamjenica  gradonačelnika Grada Đurđevca,  

3. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca, 

 4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 

     javne prihode, 

 5. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i 

     komunalno gospodarstvo, 

 6. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj 

    Grada Đurđevca, 

 7. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i 

     gradonačelnika, 

 8. Mladen Matica, pomoćnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje      

     Koprivničko-križevačke županije,  

 9. Snježana Marković Sirovec, predstavnica Zavoda za prostorno uređenje   

     Koprivničko-križevačke županije,  

 10. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, 

 11. Dražen Mesić, direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, 

 12. Đuro Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, 

 13. Katarina Bartolić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 14. Marija Zvonar, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 15. Ileana Tomrlin, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 16. Marina Vokšan, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 17. Anita Štefanec, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 18. Iva Markač, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 19. Silvija Lukačin, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 20. Marina Igrić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 
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 21. Martina Bot, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 22. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 

 23. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 

 24. Dušan Tončić. 

 

 Zapisnik s 19. 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 2010. 

godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac 

za zaduživanje. 

 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju 

vodoopskrbnog sustava i sustava zaštite voda Grada Đurđevca na upravljanje i 

održavanje. 

 4. Donošenje Zaključka o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog 

društva Komunalija d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama. 

 5. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. 

Đurđevac  za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 6. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih 

udruga Grada Đurđevca za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 7. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice tehničke 

kulture Đurđevac za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Đurđevca 

za razdoblje od 2011. do 2013. godine. 

9. Donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi za 

provođenje. 

 10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o kreditiranju studenata 

s područja Grada Đurđevca. 

13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom redu. 

 14. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na 

temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 

asfalterski radovi za 2011. godinu. 

 15. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 
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 16. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 

Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2010. godinu, s 

prijedlogom Zaključka. 

 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec lipanj 

2011. godine. 

 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac. 

 19. Razmatranje inicijative Hrvatske socijalno liberalne stranke Ogranka 

Đurđevac za podizanje kipa Svetog Jurja na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu. 

 20. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove 

za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne 

Hrvatske. 

 21. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora za statut i 

poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

 22. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

gospodarstvo i strateško planiranje. 

 23. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.  

 

Točka 1. 

 

 Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2010. 

godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2010. godinu, s 

prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 

sjednicu pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odmah otvorio raspravu, 

bez uvodnog izlaganja direktora Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijana Blažoka, 

koji je nazočan sjednici Gradskog vijeća. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju  

Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2010. godinu 

 

Točka 2. 

 

 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. 

Đurđevac za zaduživanje. 

 

 Zaključak o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za 
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zaduživanje članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je 

predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odmah otvorio raspravu. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Zaključka o davanju suglasnosti  

Komunalijama d.o.o. Đurđevac za zaduživanje 

 

Točka 3. 

 

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju 

vodoopskrbnog sustava i sustava zaštite voda Grada Đurđevca na upravljanje  

i održavanje. 

  

 Zaključak s prijedlogom Ugovora o preuzimanju vodoopskrbnog sustava i 

sustava zaštite voda Grada Đurđevca na upravljanje i održavanje članovi Gradskog 

vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 

Djopar odmah otvorio raspravu. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju 

vodoopskrbnog sustava i sustava zaštite voda Grada 

Đurđevca na upravljanje i održavanje 

 

Točka 4. 

 

 Donošenje Zaključka o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog 

društva Komunalija d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama. 

 

 Prijedlog Zaključka o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog 

društva Komunalija d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama obrazložio je 

potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Štimac, predloživši da Gradsko vijeće 

prihvati predloženi Zaključak.  

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći 

  

Z A K LJ U Č A K 

o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog društva 

 Komunalija d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama 

 

I. 
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 Vezano uz obvezu usklađenja  poslovanja trgovačkog društva Komunalije 

d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.), obvezuju 

se Uprava i Nadzorni odbor  Komunalija d.o.o. Đurđevac da pripreme prijedlog 

usklađenja  na način da u trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. Đurđevac ostane 

djelatnost javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a 

ostale komunalne djelatnosti da se izdvoje u novo trgovačko društvo. 

 

II. 

 

 Rokovi za provedbu ovog Zaključka su: 

 1. Uskladiti djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga prema odredbama 

Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, 

odvodnje i pročišćavanja,  najkasnije do 31.12.2011. godine. 

 2. Izdvojiti iz postojećeg komunalnog društva sve komunalne i ostale 

djelatnosti  u novo društvo, osim vodnih usluga donošenjem novog Društvenog 

ugovora, što je konačni rok  30. 10. 2011. godine, na način osnivanja novog 

komunalnog društva u vlasništvu Komunalija d.o.o. Đurđevac. 

 3. Rok za dostavu prijedloga za upis novog trgovačkog društva  Trgovačkom 

sudu  je 30.11.2011. 

 

Točka 5. 

 

 Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. 

Đurđevac  za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2010. 

godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima 

za sjednicu pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odmah otvorio raspravu, 

bez uvodnog izlaganja direktora Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac Dražena 

Mesića, koji je nazočan sjednici Gradskog vijeća. 

 Rasprava nije vođena. 

 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 2010. godinu 

 

Točka 6. 

 

 Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice 

sportskih udruga Grada Đurđevca za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 

Grada Đurđevca za 2010. godinu obrazložio je predsjednik Zajednice sportskih 
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udruga Grada Đurđevca Đuro Tomrlin. 

 Za riječ se javio član Gradskog vijeća Ivan Pleadin. Govoreći o Izvješću o 

radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 

2010. godinu izjavio je da u izvješću nedostaju pojedinačni podaci o radu i 

troškovima za  svaku sportsku udrugu, stoga je predložio da se takvi podaci 

obuhvate u narednim izvješćima. Zatim je dao primjedbu na Financijsko izvješće, 

odnosno na visoke rashode za zajedničke poslove za Zajednicu sportskih udruga 

Grada Đurđevca za 2010. godinu, koji iznose 65. 394,59 kuna. Rekao je kako je 

neprihvatljivo da se 15 % ukupnih sredstava troši za funkcioniranje Zajednice te da 

bi te poslove trebao obavljati Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne 

prihode Grada, radi smanjenja troškova. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2010. godinu 

 

Točka 7. 

 

 Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice 

tehničke kulture Đurđevac za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice tehničke kulture 

Đurđevac za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća 

primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar 

odmah otvorio raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Zajednice tehničke kulture Đurđevac za 2010. godinu 

 

Točka 8. 

 

 Donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada 

Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio 

je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke o  usvajanju Programa ukupnog 

razvoja Grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine (kao i tekst 

Programa na 296 stranica), razmatrao Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje 

na svojoj 4. sjednici održanoj 6. srpnja 2011. godine.  

Odbor je podržao predloženu Odluku o  usvajanju Programa ukupnog razvoja 

Grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine u tekstu koji je dostavljen u 
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materijalima za sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog 

vijeća primili su na klupe prije sjednice. 

 Program ukupnog razvoja Grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. 

godine obrazložili su gradonačelnik Slavko Gračan i pročelnik Upravnog odjela za 

pripremu projekata i razvoj Martin Mahović. 

 Marijan Štimac i Vjekoslav Ivandija svojom raspravom podržali su Program 

ukupnog razvoja Grada Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine, kao i 

Marijan Panić u ime Kluba vijećnika SDP-HSU, dok prema mišljenju Ivana 

Pleadina ovaj Program, u tekstu koji je dostavljen članovima Gradskog vijeća na 

razmatranje i usvajanje, nije strateški dokumenat Grada Đurđevca. Smatra da bi  

trebao biti kraći i jezgrovitiji. 

 Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržanim“ 

donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada  

Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine 

           

I. 

 

 Gradsko vijeće Grada Đurđevca usvaja Program ukupnog razvoja Grada 

Đurđevca za razdoblje od 2011. do 2013. godine (u daljnjem tekstu: Program 

ukupnog razvoja).  

II. 

 

 Program ukupnog razvoja iz točke I. ove Odluke njezin je sastavni dio i 

nalazi se u prilogu. 

III. 

 

 Zadužuje se Upravni odjel za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca da 

prati provedbu Programa ukupnog razvoja i o tome jednom godišnje izvještava 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca. 

 

Točka 9. 

 

Donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi 

za provođenje. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio 

je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama 

Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i 

dopunama Odredbi za provođenje razmatrao Odbor za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša na svojoj 13. sjednici održanoj 11. srpnja 2011. godine.  
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Odbor je podržao predloženu Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke o 

donošenju Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama 

Odredbi za provođenje u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, a 

Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe 

prije sjednice. 

Uvodno izlaganje o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi za 

provođenje podnio je gradonačelnik Slavko Gračan. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i 

dopunama Odredbi za provođenje izradio je Zavod za prostorno uređenje 

Koprivničko-križevačke županije. 

Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Slavka Gračana, obrazloženje 

prijedloga Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje dali su 

izrađivači plana Mladen Matica i Snježana Marković Sirovec, predstavnici Zavoda 

za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. 

 Mladen Matica govorio je o proceduri izrade Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, do usvajanja na Gradskom vijeću, a 

zatim je upoznao nazočne s tekstualnim i grafičkim dijelom prijedloga Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. 

 Potom je obrazložio pojedinačno sve razloge  zbog kojih se predlažu 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, a to su: 

1. Djelomična korekcija granica građevinskog područja Grada Đurđevca. 

2. Usklađivanje trase dalekovoda DV 2 x 110 kV Virje – Virovitica. 

3. Utvrđivanje namjene prostora za izgrađenu pilanu i prateće sadržaje u Suhoj 

Kataleni.   

4. Utvrđivanje popisa i obuhvata Detaljnih prostornih planova koji se stavljaju 

van snage.  

5. Definiranje lokacije crpilišta vode – korištenje vode za piće i spojnog  

cjevovoda. 

6. Ostali pristigli zahtjevi. 

 Snježana Marković Sirovec obrazložila je dio Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Đurđevca koji se odnosi na infrastrukturne sustave te 

usklađenje Prostornog plana s Urbanističkim planom uređenja grada Đurđevca 

vezano uz posebne uvjete gradnje za uže i šire urbano područje. 

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 

O D L U K U 

o  izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog  

plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama  

Odredbi za provođenje 
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Točka 10. 

 

 Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio 

je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke o  agrotehničkim mjerama u 

poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

razmatrao Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj na svojoj 4. sjednici održanoj 13. 

srpnja 2011. godine.  

 Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u 

materijalima za sjednicu, uz sljedeće 

A M A N D M A N E 

1. Članak 3. mijenja se i glasi: 

 „Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne sposobnosti 

(uz vodotoke, na područjima s visokom razinom podzemne vode, na pješčanim 

područjima), vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi 

brzorastuće drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu zemljišta od erozije. 

 Radi zaštite zemljišta od erozije provode se i sljedeće agrotehničke mjere: 

- ograničenje ili zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim iz agrotehničkih 

razloga, 

- zabrana preoravanja livada i neobrađenih površina na strmim zemljištima i 

njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama (smatra se da je 

strmo zemljište ono čiji je nagib terena veći od 15%), 

- obvezno je zatravljivanje strmog zemljišta, 

- zabranjeno je skidanje humusnog, oraničnog sloja površine 

poljoprivrednog zemljišta.“ 

2. U članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„ Radi sprječavanja zakorovljenosti zemljišta, korisnici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su redovito preoravati, okopavati i kositi korov te krčiti 

višegodišnje raslinje.“ 

3. U članku 7. točki 2. riječi u zagradi „(metodom kompostiranja)“, 

zamijeniti riječima: „(najbolje metodom kompostiranja, a i drugim 

dozvoljenim metodama)“ te iza zagrade dodati riječi: „a najkasnije do 1. 

lipnja tekuće godine“. 

 

 Amandman Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj obrazložio je 

predsjednik Odbora Vlado Rep. 

Ove amandmane Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj članovi Gradskog 

vijeća primili su u pisanom obliku prije početka sjednice. 

Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s amandmanima Odbora za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, stoga postaju sastavni dio prijedloga Odluke o 

agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina. 
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Nadalje je gradonačelnik Slavko Gračan kao predlagač Odluke o 

agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, predložio da se u članku 13. prijedloga Odluke doda novi 

stavak 2. koji glasi: 

 „Do zaposlenja poljoprivrednog redara, poslove u vezi provedbe ove Odluke 

obavljat će komunalni redar.“, 

 stoga i ovaj prijedlog gradonačelnika postaje sastavni dio prijedloga Odluke o 

agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama  

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Đurđevca. 

Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco obrazložila je prijedlog Odluke o 

izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca, kojom se briše u članku 2. radno 

mjesto s klasifikacijskim rangom i koeficijentom: 

„- referent za prostorno uređenje i gradnju                   11.                           1,73“,  

a iza radnog mjesta „- pročelnik službe“, dodaje se radno mjesto s klasifikacijskim 

rangom i koeficijentom: 

„- viši stručni suradnik za  

    prostorno uređenje i gradnju                                        6.                           2,00“. 

 U raspravi su sudjelovali Branimir Prelec i Ivan Pleadin. 

 Branimir Prelec komentirajući prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Đurđevca, izjavio je kako smatra da je prevelika razlika iznosa koeficijenta 

za radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju 

(koeficijent 2,00) i radnog mjesta pročelnika (koeficijent 3,35), budući da je za ta  

radna mjesta određena visoka stručna sprema.  

 Prema mišljenju Ivana Pleadina nema potrebe mijenjati Odluku o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Đurđevca u tekstu kako se predlaže, budući da se radi o istim poslovima u 

opisu poslova radnog mjesta, samo se mijenja stručna sprema koja ne može biti 

mjerilo za povećanje iznosa koeficijenta. 

 Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ 

donijelo je  
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O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za  

obračun plaće službenika i namještenikau upravnim  

tijelima Grada Đurđevca 

 

Točka 12. 

 

 Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o kreditiranju 

studenata s područja Grada Đurđevca. 

 

Gradonačelnik Slavko Gračan kao predlagač Odluke o izmjeni i dopunama 

Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca, predložio da se u 

članku 6. prijedloga Odluke stavak 2. mijenja  i glasi: 

 „ Za studente I. godine preddiplomskog studija, prosjek ocjena izračunava se 

na temelju ocjena općeg uspjeha za sva četiri razreda srednje škole i ocjena svih 

predmeta s ispita državne mature.“,  

 stoga ovaj prijedlog gradonačelnika postaje sastavni dio prijedloga Odluke o 

izmjeni i dopunama Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopunama Odluke o kreditiranju 

studenata s područja Grada Đurđevca 
 

Točka 13. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom redu. 

 

 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom redu članovi 

Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik Gradskog 

vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

Točka 14. 

 

 Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na 

temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada 

Đurđevca – asfalterski radovi za 2011. godinu. 
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 Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na 

temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 

asfalterski radovi za 2011. godinu sa zapisnicima Povjerenstva o otvaranju ponuda i  

prijedlogom Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude, članovi Gradskog vijeća 

primili su u materijalima za sjednicu. Predsjednik 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 2011. godinu 

 

Točka 15. 

 

 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca. 

 

 Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca, s obrazloženjem 

o pristiglim ponudama, te zapisnikom Stručnog povjerenstva za koncesije o 

otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,  članovi Gradskog vijeća primili su u 

materijalima za sjednicu. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih  

poslova na području Grada Đurđevca 

 

Točka 16. 

 

 Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 

Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2010. godinu, 

s prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o 

obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2010. godinu, koja je provedena 

od 28. ožujka do 1. lipnja 2011. godine, članovi Gradskog vijeća primili su u 

materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je gradonačelnik Slavko Gračan. 

 Rasprava nije vođena. 
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 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

 Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju  

Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj financijskoj  

reviziji Grada Đurđevca za 2010. godinu 

 

Točka 17. 

 

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 

lipanj 2011. godine. 

 Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - 

Proračunske zalihe, za mjesec lipanj 2011. godine, obrazložio je gradonačelnik 

Slavko Gračan. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

 Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna 

Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, 

za mjesec lipanj 2011. godine 

 

Točka 18. 

 

 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice 

Đurđevac. 

 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac 

članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik 

Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 

raspravu. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac 

 

Točka 19. 

 

 Razmatranje inicijative Hrvatske socijalno liberalne stranke Ogranka 

Đurđevac za podizanje kipa Svetog Jurja na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu. 
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 Dopis Hrvatske socijalno liberalne stranke Ogranka Đurđevac o inicijativi za 

podizanje kipa Svetog Jurja na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu, članovi Gradskog 

vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je član Gradskog vijeća 

Branimir Prelec. 

 U raspravi su sudjelovali Branimir Prelec, Marijan Štimac, Slavko Gračan, 

Ivica Djopar, Martin Mahović, Vlado Rep, Stevo Babić i Marijan Panić. 

 Marijan Štimac podržao je inicijativu Hrvatsko socijalno liberalne stranke 

Ogranka Đurđevac za podizanje kipa Svetog Jurja na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu 

i predložio da se provede postupak javnog natječaja za izradu idejnog rješenja kipa 

Svetog Jurja. 

 Prijedlog Marijana Štimca svojom raspravom podržali su Ivica Djopar, Vlado 

Rep, Stevo Babić i Marijan Panić, dok se Ivan Pleadin priklonio prijedlogu 

gradonačelnika Slavka Gračana da se postavljanje kipa Svetog Jurja na Trgu svetog 

Jurja u Đurđevcu riješi u sklopu izrade idejnog rješenja uređenja Trga, kako bi se 

mjesto postavljanja i izgled kipa svetog Jurja uklopio u cjelokupno rješenje uređenja 

Trga. 

 Na temelju provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

sljedeći 

 

Z A K Lj U Č A K 

u vezi inicijative Hrvatske socijalno liberalne stranke  

Ogranka Đurđevac za podizanje kipa Svetog Jurja 

 na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu 

 

I. 

  

 Podržava se inicijativa Hrvatske socijalno liberalne stranke Ogranka 

Đurđevac za podizanje kipa Svetog Jurja na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu. 

 

II. 

 

 Predlaže se gradonačelniku Grada Đurđevca da provede postupak javnog 

natječaja za izradu idejnog rješenja kipa Svetog Jurja, odnosno utvrdi mogućnost 

korištenja postojećeg odljeva kipa iz muzeja skulptura Gliptoteke u Zagrebu, te da o 

tome izvijesti Gradsko vijeće. 

 

Točka 20. 

 

 Donošenje Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove 

za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne 

Hrvatske. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 

vijeća da je prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove 

za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne 
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Hrvatske, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 11. sjednici održanoj 12. srpnja 

2011. godine. 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju Dejana Đuda za člana Upravnog vijeća 

Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada 

sjeverozapadne Hrvatske, 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 imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove 

za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog 

otpada sjeverozapadne Hrvatske 

 

Točka 21. 

 

 Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora za statut i 

poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 

vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora za statut i 

poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja 

na 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2011. godine. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i izboru članova Odbora za statut i  

poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

 

Točka 22. 

 

 Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

gospodarstvo i strateško planiranje. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 

vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

gospodarstvo i strateško planiranje, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 11. 

sjednici održanoj 12. srpnja 2011. godine. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i izboru predsjednika Odbora  

za gospodarstvo i strateško planiranje 
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Točka 23. 

 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

Član Gradskog vijeća Branimir Prelec upitao je gradonačelnika Slavka 

Gračana sljedeće: 

 1. Zašto na web stranicama Grada Đurđevca nije objavljeno održavanje Javne 

tribine na temu „Gospodarstvo u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na obrt,  

malo i srednje poduzetništvo“, koja je održana u Đurđevcu 12. srpnja 2011. godine 

u organizaciji HSLS-a Ogranka Đurđevac? 

 2. Zbog kojih razloga se ove godine neće moći koristiti odmaralište u Prvić 

Luci u svrhu ljetovanja?  

 Nadalje je Branimir Prelec tražio na uvid pretplatničke ugovore koje je Grad 

Đurđevac zaključio s HT-Hrvatskim telekomunikacijama d.d. u vezi zasnivanja 

pretplatničkog odnosa za korištenje usluga pretplatničkih brojeva. 

 Iako je gradonačelnik Slavko Gračan na sjednici Gradskog vijeća dao usmene 

odgovore na navedena pitanja, član Gradskog vijeća Branimir Prelec tražio je  

pisane odgovore, stoga će se ova pitanja dopisom uputiti gradonačelniku. 

 Na pitanje Anka Švaco, postoji li mogućnost da se na dječjem igralištu pored 

Poslovnog centra u Đurđevcu postave dvije klupe,  gradonačelnik Slavko Gračan 

potvrdno je odgovorio. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Marijan Štimac predložio je gradonačelniku: 

 1. Da Grad Đurđevac registrira jedno trgovačko društvo za upravljanje 

gradskim nekretnina. 

 2. Da početkom listopada 2011. godine pripremi prijedlog Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu i uputi ga Gradskom vijeću na 

razmatranje i donošenje. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 20. sjednicu 

Gradskog vijeća u 18,20 sati.  

 

 

    Zapisničar        Predsjednik 

       Marica Popović            Gradskog vijeća 

         Ivica Djopar, dr. vet. med. 
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