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Z A P I S N I K 
s 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 17. listopada 2012. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/16, URBROJ: 2137/03-01-01/01-12-1 od 12. 
listopada 2012. godine.

Sjednica  je  održana  u  dvorani  za  sastanke  Grada  Đurđevca,  Ulica  Stjepana  Radića  1,  s 
početkom u 16,10 sati.

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

Sjednici su nazočni: 
1. Vjekoslav Ivandija, (odsutan do 16,30 sati, dolazi u tijeku rasprave o točki 3. dnevnog 

reda)
2. Marijan Štimac,

3. Marijan Bajsar,
4. Luka Čukljaš,
5. Branimir Prelec,
6. Vlado Rep,  
7. Berislav Hodić,
8. Ivan Pleadin,
9. Ivica Djopar,
10. Mladen Roštan,
11. Anka Švaco,
12. Marijan Panić,
13. Ivan Hadžija,
14. Stevo Babić,
15. Olga Dokić

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Ivan Bartovčak, zamjenik načelnika Policijske postaje Đurđevac,
4. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
5. Dražen Mesić, direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac,
6. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
7. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
8. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
9. Dejan  Đud,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  prostorno  uređenje,  investicije  i  komunalno 
gospodarstvo,
10. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika,
11. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka,
12. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“,
13. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
14. Dušan Tončić,
15. Andrijana Gregur, novinaka HRT Dopisništvo Koprivnica,
16. Lana Kasumović, novinarka Srce TV.

 Kod prihvaćanja Zapisnika s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca za riječ se javio član 
Gradskog vijeća Branimir Prelec koji je pohvalio zapisnik, te je Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca usvojen jednoglasno, bez primjedaba.

Član  Gradskog  vijeća  Vlado  Rep  predložio  je  da  se  dnevni  red  dopuni  s  još  dvije  točke 
dnevnog reda, koje glase:
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- „Donošenje Zaključka o traženju Izvješća od stečajnih upravitelja o tijeku stečaja Nature 
Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac i stanju imovine tvrtke u stečaju.“ ,

- „Donošenje Zaključka o ustupanju projekta izrade monografije Grada Đurđevca Gradskoj 
knjižnici Đurđevac.“.

Vijećnik Vlado Rep je predložio da se donošenje Zaključka o traženju Izvješća od stečajnih 
upravitelja o tijeku stečaja Nature Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac i stanju imovine tvrtke u 
stečaju, uvrsti u dnevni red kao točka 5., dok će dosadašnje točke 5. – 7. postati točke 6. – 8., te da se 
donošenje  Zaključka  o  ustupanju  projekta  izrade  monografije  Grada  Đurđevca  Gradskoj  knjižnici 
Đurđevac, uvrsti u dnevni red kao točka 9., dok će dosadašnja točka Pitanja članova Gradskog vijeća 
postati točka 10..

Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 
području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.

2. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga II.  Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

3.  Donošenje  Zaključka  o davanju suglasnosti  Komunalijama d.o.o.  Đurđevac  za  osnivanje 
novog trgovačkog društva.

4. Razmatranje dopisa Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac u svezi preuzimanja prirodnog plina 
s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“.

5. Donošenje Zaključka o traženju Izvješća od stečajnih upravitelja  o tijeku stečaja Nature 
Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac i stanju imovine tvrtke u stečaju.

6. Informacija o stanju gospodarstva u Gradu Đurđevcu.
7. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - 

organiziranje  poslova  hvatanja,  čuvanja  i  uklanjanja  uginulih   pasa  i  drugih  životinja  lutalica  i 
higijeničarska služba.

8.  Donošenje  Odluke  o  odobrenju  okvirnog  kredita  po  platnoprometnom  računu  Grada 
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. 

9.  Donošenje Zaključka o ustupanju projekta izrade monografije Grada Đurđevca Gradskoj 
knjižnici Đurđevac.

10. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području 
Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.

Zamjenik načelnika Policijske postaje Đurđevac Ivan Bartovčak istaknuo je kako je na području 
Policijske postaje Đurđevac u razdoblju od siječnja do lipnja 2012. godine zabilježeno 180 kaznenih 
djela, što je 23% manje nego što je to bilo u proteklom razdoblju prošle godine. Napomenuo je kako je 
ukupna razriješenost tih kaznenih djela 71,7%. Što se tiče strukture tih kaznenih djela, na opći kriminal 
odnosi se 115 kaznenih djela, na štetu maloljetnika 20, na gospodarski kriminal 32, na organizirani 
kriminal 1, na drogu 8 i na promet 2 kaznena djela. Napomenuo je kako je riješeno 55,7% kaznenih 
djela koja se odnose na opći kriminal, 100% na štetu maloljetnika, gospodarski kriminal, organizirani 
kriminal i  drogu. Naglasio je kako je u razdoblju od siječnja do lipnja 2012. godine zabilježeno 67 
prekršaja protiv  javnog reda i  mira,  što je povećanje od 19,6% u odnosu na proteklo razdoblje  u 
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prošloj godini,  a čak je 41% ovih počinitelja bilo pod utjecanjem alkohola. Nadalje, u razdoblju od 
siječnja do lipnja 2012. godine zabilježeno je 31 prekršaj tučnjave, 7 prekršaja svađa i vika, 6 prekršaja 
drskog ponašanja, 4 prekršaja omalovažavanja policijskih službenika i 11 prekršaja davanja alkoholnih 
pića  pijanim  osobama.  Istaknuo  je  kako  je  Policijska  postaja  Đurđevac  u  suradnji  s  Državnim 
inspektoratom utvrdila sveukupno 9 prekršaja. Napomenuo je kako je na području Policijske postaje 
Đurđevac za razdoblje od siječnja do lipnja 2012. godine zabilježene 74 prometne nesreće, što je u 
odnosu na proteklo razdoblje  prošle godine smanjenje od 18,7%. Naglasio je  kako u razdoblju od 
siječnja do lipnja 2012. godine nije zabilježena nijedna prometna nesreća s poginulom osobom, dok je 
teško ozlijeđenih bilo 5, a lakše ozlijeđenih 34 sudionika. Istaknuo je kako je glavni uzrok izazivanja 
prometnih nesreća utjecaj alkohola kod 25% sudionika. Napomenuo je kako je na području Policijske 
postaje Đurđevac za razdoblje od siječnja do lipnja 2012. godine poduzeto 1576 represivnih mjera, što 
je 680 represivnih mjera manje nego u proteklom razdoblju prošle godine, a koje se odnose samo na 
prekršaje koji su posljedica prometnih nesreća (271 prekršaj zbog alkohola, 264 zbog brzine, 42 zbog 
neustupanja prednosti prolaska). Za kraj je naglasio kako je cijelo stanje zadovoljavajuće.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu za riječ se javio član 
Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je izjavio kako je ovo standardizirano izvješće koje Gradsko vijeće 
sluša već godinama od Policijske postaje Đurđevac. Istaknuo je kako bi bilo dobro da Policijska postaja 
Đurđevac  ubuduće  upozna  članove  Gradskog  vijeća s  njihovim  postupanjem  vezano  uz  boravak 
romske populacije na privatnom posjedu pravne osobe (na gradskom odlagalištu komunalnog otpada) 
kako bi se već jednom zaustavio ulazak u privatni posjed od neovlaštenih osoba jer je to opasno i po 
njihov život, a i zbog onemogućavanja rada djelatnicima. 
  

Nakon  provedene  rasprave  Gradsko  vijeće  primilo  je  na  znanje  Informaciju  o  stanju 
kriminaliteta,  javnog  reda  i  mira  i  druge  prekršajne  problematike  na  području  Policijske  postaje 
Đurđevac za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine, koju je iznio zamjenik načelnika Policijske postaje 
Đurđevac Ivan Bartovčak.

Točka 2.

Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga II.  Izmjena 
i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

Pročelnik  Upravnog  odjela  za  prostorno  uređenje,  investicije  i  komunalno  gospodarstvo 
Grada Đurđevca Dejan Đud naglasio je kako su se u ovim izmjenama i dopunama Prostornog plana 
Koprivničko-križevačke županije ispoštovale primjedbe i prijedlozi Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Naime, Gradsko vijeće Grada Đurđevca Zaključkom od 29. siječnja 2010. godine dalo je svoje mišljenje 
na II. Izmjene i dopune Prostornog plana. Primjedbe su se odnosile na postavu telekomunikacijskog 
stupa, tzv. repetitora u krugu Starog grada Đurđevac, odnosno Gradsko vijeće je tražilo izmicanje tog 
stupa. Nadalje, napomenuo je kako je Gradsko vijeće tražilo i da se ti stupovi postave najmanje 100 
metara od objekata društvenih djelatnosti,  te da se umjesto dva ili  tri stupa postavi jedan koji će 
zadovoljiti sve distributere.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu za riječ se javio član 
Gradskog vijeća Stevo Babić koji je istaknuo kako je izuzetno važno što su se ispoštovale primjedbe i 
prijedlozi  Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Naglasio je kako je za ubuduće važno da se ti stupovi 
postavljaju planski kako bi više operatera moglo djelovati s jednog stupa.

Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga II.  Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.
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Točka 3.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac 
za osnivanje novog trgovačkog društva.

Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok je istaknuo kako je predmet ove točke 
dnevnog reda osnivanje novog trgovačkog društva „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac u 
skladu sa Zakonom o vodama, gdje su Komunalije d.o.o. Đurđevac dužne osigurati djelatnost javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje u zasebnoj tvrtki. Naglasio je kako je zaključak Nadzornog odbora i 
Skupštine Komunalija d.o.o. Đurđevac, a i Gradskog vijeća Grada da se iz postojećeg društva izdvoje 
sve one djelatnosti koje ne spadaju u djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Napomenuo je 
kako primjena navedenog Zakona stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine, te da je to rok do kada su 
se  Komunalije  d.o.o.  Đurđevac dužne uskladiti  sa  navedenim Zakonom.  Istaknuo je kako se pred 
vijećnicima nalazi Izjava o osnivanju novog trgovačkog društva „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. 
Đurđevac, te da će ono biti u 100% vlasništvu Komunalija d.o.o. Đurđevac s temeljnim kapitalom od 
20.000,00 kuna, a obavljat će sve one komunalne poslove koji su sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu  propisani  pa  čak  i  ostale  poslove  koje  bi  mogla  obavljati.  Napomenuo  je  kako  je 
predviđeno  da  novo  trgovačko  društvo  ima  Skupštinu  i  Upravu  društva,  a  kako  će  nadzor  nad 
poslovanjem tog novog trgovačkog društva biti ustrojen kao i kod Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, 
odnosno  da  Nadzorni  odbor  i  Skupština  Komunalija  odlučuju  o  svim  bitnim  pitanjima.  Nadalje, 
istaknuo je kako su poduzete aktivnosti koje su već u krajnjoj fazi, odnosno izrađeni su svi interni akti 
društva,  popis  imovine koje će društvo imati,  u fazi  je  procjena imovine, razgovor s  bankom oko 
prijenosa  kredita,  priprema nacrta poslovanja i  Komunalija  d.o.o.  Đurđevac  i  „Komunalnih  usluga 
Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac, a kreće se i u promjenu Društvenog ugovora i organizacije Komunalija 
d.o.o. Đurđevac.

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu za riječ se javio član 
Gradskog vijeća  Vlado Rep koji  je  izrazio  zadovoljstvo što  je  direktor  Komunalija  d.o.o.  Đurđevac 
ovako brzo odradio ovaj dio posla, makar još ima puno posla za napraviti kako bi se sve privelo cilju 
kojem se teži. Napomenuo je kako će Klub vijećnika HDZ-HSS-HSLS prihvatiti, odnosno dati suglasnost 
za osnivanje novog trgovačkog društva, ali uz jedan dodatak - da se u Izjavi o osnivanju društva u 
članku 7. (organi društva) doda Nadzorni odbor kojeg će činiti 3 člana koji će se birati na Gradskom 
vijeću sa dužnostima, pravima i odgovornostima koje propisuje Zakon o trgovačkim društvima. Članak 
7. tada bi glasio: „Organi društva su: 1. Skupština, 2. Nadzorni odbor i 3. Uprava.“. 

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac osvrnuo se na članak 77. Statuta Grada Đurđevca gdje 
predstavničko  tijelo  kao  vlasnika  javnih  poduzeća  u  Skupštini  predstavlja  gradonačelnik  Grada 
Đurđevca. Istaknuo je kada takva tvrtka osniva tvrtku-kćer, u našem slučaju Komunalije-Plin d.o.o. 
Đurđevac  i  novog  trgovačkog  društva  „Komunalne  usluge  Đurđevac“  d.o.o.  Đurđevac,  tada  se 
primjenjuje odnos kapitala gdje su Komunalije d.o.o. Đurđevac osnivač novog društva i onda izvršni 
direktor  Komunalija  d.o.o.  Đurđevac čini  Skupštinu društva tvrtke-kćeri.  Nadalje,  istaknuo je kako 
kako je najveći problem što je Skupština društva preuzela funkciju Nadzornog odbora društva, jer 
onda izvršni direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac kao jedini član Skupštine novog trgovačkog društva 
preuzima  ovlasti  Nadzornog  odbora  i  tada  postupa  suprotnu  članku  255.  Zakona  o  trgovačkim 
društvima koji kaže tko ne može biti član Nadzornog odbora. Naglasio je kako je neprirodna situacija 
da izvršni direktor tvrtke-osnivačice bude jedini član Skupštine novog trgovačkog društva, posebice 
jer  su  povezana  kapitalno,  već  da  to  bude  kao i  do sad  gradonačelnik  Grada  Đurđevca,  kako  je 
određeno i Statutom Grada Đurđevca. 
Nadalje, napomenuo je kako je napravljena velika greška što u Nadzorni odbor Komunalija-Plin d.o.o. 
Đurđevac nije imenovan predstavnik radnika, čime se postupa suprotnu članku 163. Zakona o radu, te 
je predložio da se ovom aktu:
-  ne rade propusti koji su bili napravljeni ranije i da se u tom smislu i izmjene,
-  da Skupštinu čini gradonačelnik (predstavničko tijelo Grada Đurđevca je vlasnik osnovnog društva – 
Komunalija d.o.o. Đurđevac i svih njegovih indirektnih tvrtki-kćeri jer je to kapital glavnog društva).
- da Nadzorni odbor čine 3 člana od kojih 2 člana bira Gradsko vijeće, a 1 član da bude predstavnik 
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radnika jer se bez nadzora ne može pravilno i transparentno poslovati.
Naglasio  je  da  se  ove  promjene  naprave  u  Izjavi  kod  osnivanja  u  smislu  nadopune  i  dopune 
navedenog akta i onda provedu, a da se u Komunalijama d.o.o. Đurđevac i Komunalijama-Plin d.o.o. 
Đurđevac dorade i budu predmet neke druge sjednice Gradskog vijeća.  Istaknuo je kako je u Izjavi o 
osnivanju  novog  trgovačkog  društva  uspostavljeno  da  Skupština  društva  odlučuje  o  davanju 
suglasnosti  direktoru  na  poslovne  odluke  čija  je  vrijednost  veća  od  200.000,00  kuna,  dok  se  za 
poslovne  odluke  Uprave  društva  čija  je  vrijednost  veća  od  500.000,00  kuna  traži  suglasnost  i 
Skupštine i Nadzornog odbora. Napomenuo je kako postoji jedan vakuum od iznosa 201.000,00 do 
500.000,00 kuna kojega je potrebno popraviti i u organe društva uvrstiti Nadzorni odbor, jer bi se u 
takvom situaciji prvo trebalo tražiti suglasnost od Nadzornog odbora, pa tek onda Skupštinu društva. 

Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok je istaknuo kako smatra da bi, ukoliko će 
se  u  novom  trgovačkom  društvu  uvrstiti  Nadzorni  odbor,  trebalo  onda  i  u  Komunalijama  d.o.o. 
Đurđevac i Komunalijama-Plin d.o.o. Đurđevac na isti način uskladiti organe društva. Napomenuo je 
kako se na sjednicama Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac raspravljalo o mogućnosti da 1 
član Nadzornog odbora bude iz redova radnika, ali nakon što je odlučeno da će se o toj temi kasnije 
raspravljati,  nakon toga više nije  bilo inicijative.  Nadalje,  naglasio  je  kako će se nova tvrtka zvati 
„Komunalne  usluge  Đurđevac“  d.o.o.  Đurđevac  i  da  je  potrebna  suglasnost  Gradskog  vijeća  za 
korištenje naziva grada Đurđevca u nazivu tvrtke.

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac je istaknuo kako, sukladno članku 163. Zakona o radu, u 
Nadzorni odbor mora biti imenovan predstavnik radnika.

 Nakon  provedene  rasprave  Gradsko  vijeće  jednoglasno  je,  uz  izmjene  da  se  u  Izjavi  o 
osnivanju društva u članku 7. (organi društva) doda Nadzorni odbor kojeg će činiti 3 člana od kojih 2 
člana bira Gradsko vijeće,  a 1 član da bude predstavnik radnika i  da Skupštinu čini gradonačelnik 
Grada Đurđevca, a ne izvršni direktor tvrtke-osnivačice, donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za osnivanje

novog trgovačkog društva.

Točka 4. 

Razmatranje dopisa Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac u svezi preuzimanja 
prirodnog plina s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“.

Direktor  Komunalija-Plin  d.o.o.  Đurđevac  Dražen  Mesić  istaknuo je  kako  je  na  ovu  temu 
održan sastanak s Mjesnim odborima Grada Đurđevca. Napomenuo je kako se plin s plinsko-naftnog 
polja  „Ferdinandovac“  preuzima u sustavu distribucije  plina grada Đurđevca, te općina  Kalinovac, 
Ferdinandovac i Podravske Sesvete već 40 godina. Naglasio je kako se zbog,  za opskrbu,  nedovoljne 
količine plina navedeni plin nekad miješa s plinom iz transportnog  sustava PLNACRO-a. Napomenuo 
je kako plin s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“ ne prolazi proces čišćenja, odnosno ne uklanja se 
ugljični dioksid, dušik i sumporovodik (sumporni plinovi). Naglasio je kako se povremeno događa da se 
radi povećane količine ugljičnog dioksida, a ponekad i dušika smanjuje količina metana u plinu i time 
se postupno smanjuje i ogrjevna vrijednost tog plina. Istaknuo je kako donja ogrjevna vrijednost plina 
propisana  Općim  uvjetima  za  opskrbu  prirodnim  plinom  iznosi  33,34  MJ/Sm3,  a  u  prethodnim 
godinama odstupala je -0,5% (2009.godina),  -2,5% (2010. godina) i -1,5% (2011. godina). Napomenuo 
je kako je u Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, koje je propisala Vlada Republike Hrvatske, 
odnosno Ministarstvo gospodarstva, a koji su stupili na snagu 1. siječnja 2009. godine, propisano da se 
takav nepročišćeni  plin može preuzimati  u distribucijski  sustav uz pismeno odobrenje distributera 
plina.  Istaknuo  je  kako  je  nakon  sastanka  s  djelatnicima  INA-e,  donesen  Zaključak  Skupštine 
Komunalija d.o.o. Đurđevac i Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, kojim se odobrava daljnje preuzimanje 
plina uz određene diskonte na cijeni plina. Napomenuo je kako se stupanjem na snagu novih Općih 
uvjeta za opskrbu prirodnim plinom od 2009. godine u obračunima potrošača u obzir uzima ogrjevna 
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vrijednost plina koji im se isporučuje po pojedinim obračunskim razdobljima. Kao primjer, predočio je 
obračun potrošnje plina u siječnju i veljači 2012. godine za kućanstvo koje je potrošilo 1.000 Sm3 plina:
 - da je trošen samo plin s CPS-a Molve (33,722 MJ/Sm3) faktura za to razdoblje za 1.000 Sm3 iznosila bi 
3.697,15 kuna,
 - potrošnja miješanog plina (33,547 MJ/Sm3) faktura za to razdoblje za 1.000 Sm3 iznosila bi 3.572,04 
kune,
 - ponderirana ogrjevna vrijednost  (32,981 MJ/Sm3) faktura za to razdoblje za 1.000 Sm3  iznosila bi 
3.511,74 kune. 
Naglasio je kako su kućanstva zbog korištenja miješanog plina uz odobreni diskont na cijenu platila za 
potrošenih 1.000 m3 185,41 kuna manje nego da je korišten čisti plin s CPS-a Molve. Istaknuo je kako 
se  dotok  plina  s  plinsko-naftnog  polja  „Ferdinandovac“  koji  se  koristi  u  gradu  Đurđevcu  može 
prekinuti  zatvaranjem  ventila,  ali  u  tom  slučaju  ukinut  će  se  diskont  na  cijenu  plina.  Nadalje, 
prestankom preuzimanja takvog plina dolazi u pitanje mogućnost opskrbe plinom naselja Šemovci, 
Hampovica i Rakitnica, te pitanje ispunjenja obveza prema ugovoru o koncesiji. Naglasio je kako će 
prestankom  preuzimanja  plina  s  plinsko-naftnog  polja  „Ferdinandovac“  potrošači  plaćati  znatno 
skuplji isporučeni plin, a i ukida se tehnička mogućnost korištenja rezervnog pravca dobave, u slučaju 
krize dobave plina. 

Član  Gradskog  vijeća Marijan  Panić  je  istaknuo  kako  se,  unatoč  detaljnom  obrazloženju 
direktora Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, i dalje ustraje na rješavanju ovog problema u smislu da svi 
građani Grada Đurđevca nisu jednako tretirani u snabdijevanju plina standardne kvalitete. Naglasio je 
i ukazao na rješenje ovog problema - da Komunalije-Plin imaju mogućnost prijevremenog opoziva na 
dato odobrenje PLINACRO-u za daljnje preuzimanje ovakvog nepročišćenog plina. Napomenuo je da u 
ime Kluba vijećnika SDP-HSU traži da Gradsko vijeće Grada Đurđevca objektivno i pravedno pristupi 
razmatranju  problematike  vezane  uz  preuzimanje  plina  nestandardne  kvalitete  iz  plinsko-naftnog 
polja „Ferdinandovac“, uzimajući u obzir nekoliko činjenica:
1)  Predmet  razmatranja  ove  problematike  je  teritorijalno  područje  lokalne  samouprave  grada 
Đurđevca, a ne drugih općina. Gradsko vijeće Grada Đurđevca predstavlja građane i interese samo 
građana grada Đurđevca.
2)  Plin  koji  se  uvozi  iz  plinsko-naftnog polja  „Ferdinandovac“ je  nestandardne kvalitete.  Iz  dopisa 
Komunalija-Plin jasno je vidljivo da je donja granica za standardni plin 33,34 MJ/Sm3, a plin koji dolazi 
iz Ferdinandovca ima gorivu vrijednost 32,84 MJ/Sm3, dok je plin koji se isporučuje iz CPS-a Molve ima 
gorivu vrijednost 34,72 MJ/Sm3.
3) Grad Đurđevac preuzima plin od nacionalnog distributera na 3 redukcijske stanice – Čepelovac, 
Đurđevac i Lasselsberger-Knauf. 
4)  Redukcijska  stanica  Čepelovac  dobiva  plin  standardne  kvalitete,  redukcijska  stanica  Đurđevac 
dobiva miješano plin iz Ferdinandovca i iz CPS-a Molve.
5) Komunalije-Plin formiraju cijenu plina zasebno za svaku redukcijsku stanicu, ovisno o trenutnoj 
kvaliteti  isporučenog  plina  i  njegovoj  gorivoj  vrijednosti  iskazanoj  u  MJ/Sm3,  sukladno  važećim 
zakonima i  propisima i  prema Ugovoru s nacionalnim distributerom – svaka redukcijska stanica je 
zasebna obračunska cjelina.
6) Cijena energije dobivena iz plina za sve je ista. Cijena kilovata je ista, no nije isti broj obračunskih 
jedinica  koje  očitavaju  brojila  korisnika,  a  to  je  m3.  Istaknuo  je  da  se  kvaliteta  i  količina  plina 
dobivenog iz plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“ svakodnevno mijenja, a da se obračunava uzorak 
koji se uzima svakih 15 dana. Napomenuo je kako dio građana grada Đurđevca dobiva plin standardne 
kvalitete  i  ujednačene  energetske vrijednosti  i  to  cijele  godine,  dok dio  građana grada Đurđevca 
dobiva plin nestandardne kvalitete i  to veći  dio  godine,  osim zime kada se zbog velike  potrošnje 
kvaliteta  plina  približava  standardnim vrijednostima.   Naglasio  je  kako  kvaliteta  plina  koji  koriste 
građani  grada Đurđevca nije  ujednačena tijekom cijele godine, a samim time nije ujednačena niti 
cijena.
Nadalje, istaknuo je kako je jedna od osnovnih funkcija jedinice lokalne samouprave da omogući svim 
svojim žiteljima jednake uvjete života na svom području, prema ekonomskim i tehničkim uvjetima 
infrastrukture koja  postoji  na  tom području,  a  ukoliko ne postoji,  tada ih  je  potrebno ostvariti  u 
određenom roku. U ovom slučaju, potrebno je zatvoriti jedan ventil i svi građani Đurđevca će imati 
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iste uvjete u distribuciji plina i dobivat će plin ujednačene kvalitete cijele godine i na cijelom području. 
Naglasio  je  kako  Klub  vijećnika  SDP-HSU  podržava  inicijativu  Mjesnog  odbora  Centar,  te  je  iznio 
prijedlog  Zaključka  koji  glasi:  „Svi  građani  grada  Đurđevca  imaju  pravo  na  jednaku  kvalitetu, 
energetsku  vrijednost  zemnog  plina  na  cijelom  svom  području.  Nalaže  se  gradonačelniku  Grada 
Đurđevca da, kao predstavnik svih žitelja grada Đurđevca, što hitnije sazove Skupštinu Komunalija 
d.o.o.  Đurđevac i  na njoj  zatraži  prekid uzimanja plina iz  plinsko-naftnog polja  „Ferdinandovac“ u 
redukcijskim stanicama na području Grada Đurđevca, te da odmah zatraži od Komunalija-Plin d.o.o. 
Đurđevac izmjenu svih ugovora i akata kojima se regulira ovaj zahtjev.“

Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin je istaknuo kako je preuzimanje takvog nepročišćenog plina 
i  financijski  motivirajuće za tvrtku Komunalije-Plin d.o.o.  Đurđevac.  Naglasio je  kako je  ovu temu 
potrebno promatrati iz jedne druge perspektive, a to je da li je takav nepročišćeni plin opasniji za 
građane nego plin koji se pročisti u CPS-u Molve i da li u tom plinu ima nešto što može kroz neko duže 
vremensko razdoblje štetiti zdravlju? 

Direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac Dražen Mesić istaknuo je kako proces čišćenja plina 
uključuje uklanjanje ugljičnog dioksida, dušika, sumporovodika i nekih drugih primjesa. Napomenuo je 
kako  je  zakonodavac  napisao  što  se  mjeri  u  navedenom  plinu,  a  potkrijepljeno  je  podacima  u 
analizama  na  stranicama  Komunalija-Plin  d.o.o.  Đurđevac  i  PLINACRO-a.  Naglasio  je  kako  je 
nepročišćeni plin i  plin koji  prolazi proces čišćenja jednako opasan, odnosno neopasan za zdravlje 
ljudi. Istaknuo je kako nije obaveza distributera, proizvođača i transportera plina mjeriti koji se sve 
elementi nalaze u tragovima u plinu jer je zakonom točno propisano što treba mjeriti.

Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac i predsjednik Skupštine Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac 
Marijan  Blažok  je  istaknuo  kako,  pri  donošenju  bilo  kakve  Odluke,  treba  razmotriti  i  sve  druge 
posljedice. Kao prvo, napomenuo je kakav će biti utjecaj na financijsku korist tvrtke jer zbog načina 
utvrđivanja cijene tarifa  i Zakona, cijenu plina nije moguće smanjiti. Naglasio je kako će prestankom 
uzimanja  kaptažnog  plina  Komunalije-Plin  d.o.o.  Đurđevac  ostvarivati  prihode  u  vrijednosti  oko 
800.000,00 kuna godišnje, te će za 18 lipa povisiti cijenu plina. Naglasio je kako grupa Komunalije ima 
oko  6.000.000,00  kuna  kredita.  Zatim,  što  se  tiče  odgovornosti,  Komunalije-Plin  d.o.o.  Đurđevac 
preuzimaju  odgovornost  zbog  preuzimanja  plina  nestandardne  kvalitete  kojeg  im  isporučuje 
PLINACRO.  Nadalje,  naglasio  je  kako  su  Komunalije-Plin  d.o.o.  Đurđevac  koncesionar  za  cijelo 
područje, te da nije jednostavno s te pozicije odlučiti i donijeti odluku da li uzimati kaptažni plin ili ne, 
jer se moraju ispoštovati koncesijski ugovori. Istaknuo je da Gradsko vijeće ima dvojaku ulogu u ovom 
slučaju – s jedne strane, predstavljati interese građana grada Đurđevca i, s druge strane, kao vlasnik, 
ponašati  se  pažnjom dobrog gospodara.   Naglasio  je  kako Komunalije-Plin  d.o.o.  Đurđevac  imaju 
najnižu cijenu distribucije plina u Republici Hrvatskoj što je rezultiralo pojavom konkurencije u opskrbi 
plinom  jer  se Komunalijama-Plin d.o.o. Đurđevac  smanjuje dobit zbog velike razlike u cijeni plina u 
odnosu na konkurenciju. 

Gradonačelnik Slavko Gračan je istaknuo da je odgovornost Gradskog vijeća da donese bilo 
kakvu odluku velika posebice zbog susjednih općina, odnosno da li je pošteno u odnosu prema njima 
da  se  u  gradu  Đurđevcu  preuzima  plin  standardne  kvalitete.  Napomenuo  je  kako  je  zajedno  s 
direktorom Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac razgovarao s predstavnicima INA-e i PLINACRO-a kada je 
dogovoreno da će se kaptažni plin i dalje isporučivati, ali uz ugovoreni diskont cijene ovog plina i uz 
obećanje  da  će  se  uspostaviti  sustav  koji  će  na  cijelom  distributivnom  području  koje  pripada 
Komunalijama-Plin  d.o.o.  Đurđevac  omogućiti  plin  standardne  kvalitete.  Naglasio  je  kako  su 
Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac koncesionar za cijelo ovo područje, a ne samo za grad Đurđevac, te 
da  ne  mogu  odvojiti  grad  Đurđevac  u  Ugovoru  od  preostalog  područja  koje  pokrivaju.  Nadalje, 
istaknuo je kako će Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac ostvarivati gubitke ako će preuzimati samo plin 
standardne kvalitete dok se ne uspostavi jedan novi tarifni sustav. Napomenuo je kako u Ugovoru 
postoji  mogućnost prijevremenog opoziva potpisanog Ugovora, te da se ukoliko to odluči Gradsko 
vijeće može napraviti. Međutim, ukoliko se donese takva odluka zadovoljit će se interesi određenih 
građana grada Đurđevca, ali će onda nastati šteta za Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac.

Član Gradskog vijeća Vlado Rep se javio za riječ kako bi postavio nekoliko pitanja direktoru 
Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, i to: 
    1.) Možete li nam nešto reći o zakonskom okviru o preuzimanju plina nestandardne kvalitete?  



8

    2.) Možete li nam nešto reći o utjecaju plina nestandardne kvalitete na trošila?
    3.)  Možete  li  nam dati  informaciju  da  li  se  plin  nestandardne  kvalitete  koristi  u  Podravskim 
Sesvetama, Kloštru Podravskom i Kalinovcu?
    4.) Kakva je situacija na koprivničkom području?

Direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac Dražen Mesić istaknuo je da zakonski Komunalije-
Plin d.o.o. Đurđevac imaju pravo koristiti plin nestandardne kvalitete. Što se tiče utjecaja na trošila, 
napomenuo je kako nema štetnog utjecaja na trošila ukoliko se ona redovno servisiraju. Istaknuo je da 
se plin nestandardne kvalitete koristi u Đurđevcu, Kalinovcu, Ferdinandovcu i Podravskim Sesvetama, 
dok se iz bušotine Hampovica takav plin koristi u Hampovici, Šemovcima i Rakitnici. Naglasio je kako 
se iz plinsko-naftnog polja Jagnjetovac koristi, na koprivničkom području,  plin koji sadrži daleko veće 
količine kaptažnog plina nego na našem području.

Član Gradskog vijeća Mladen Roštan istaknuo je kako je potrebno uzorkovanje plina uzeti na 
mjestu potrošnje i dati ga nekom nezavisnom laboratoriju kako bi se saznalo da li nepročišćeni plin s 
primjesama  ima  ili  nema,  u  fazi  gorenja,  utjecaj  na  dobivanje  toplinske  vrijednosti  i  kako  bi  se 
ustanovilo da li je takav plin štetan za zdravlje ljudi. Napomenuo je kako je navedena problematika 
uočena i ranije, ali su se uvijek davala obećanja da će se nešto uskoro napraviti. Naglasio je da je bitno 
da dobavljač prodaje robu koja ima određenu kvalitetu, odnosno da sadržava sve elemente i da ima 
odgovarajuću cijenu. Istaknuo je kako nikome nije namjera dovesti Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac u 
nezgodan  položaj,  ali  ovo  je  problematika  koja  se  odnosi  prvenstvo  na  interes  građana  grada 
Đurđevca, posebice jer građani nemaju osjećaj da plaćaju jeftiniji plin. 

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac je istaknuo kako će govoriti sa 2 aspekta koji se odnose 
na koncesiju i na zakonsku osnovu. Napomenuo je kako je Koprivničko-križevačka županija dodijelila, 
sukladno Zakonu o tržištu plina,  koncesiju i  distribuciju plina trima tvrtkama koje su osnovane za 
obavljanje te djelatnosti.  Istaknuo je da na ovom području ima 28 000 potrošača i da jedan Mjesni 
odbor,  u  ovom  slučaju  Mjesni  odbor  Centar,  čini  manjinski  interes  u  odnosu  na  regulative 
koncesijskog  ugovora  koje  moraju  zadovoljiti  cjelinu.  Osvrnuo  se  na  članak  24.  Zakona  o  zaštiti 
potrošača  gdje  su  Komunalije-Plin  d.o.o.  Đurđevac  obračunale  cijenu  plina  primjenom  cijena 
utvrđenih   posebnim propisima,  da  je  za  energiju  napravljena diskontna cijena u  odnosu na  plin 
standardne kvalitete  i  da  se  obračunava prema potrošnji.  Napomenuo je  kako u  cijelom sustavu 
postoji  netko  tko  je  zainteresiran  za  kaloričnu  vrijednost  plina,  a  to  je  povlašteni  kupac  - 
Lasselsberger-Knauf,  koji  dnevno  provjerava  kakvoću  plina  kojeg  troši.  Istaknuo  je  kako  se  u 
mjerenjima  Lasselsberger-Knaufa  odstupanja  u  kakvoći  plina,  odnosno  u  njegovoj  energetskoj 
vrijednosti u odnosu na standardnu, kreću u veličinama koje su zabilježene i objavljene na stranicama 
Komunalija-Plin  d.o.o.  Đurđevac.  Nadalje,  naglasio  je  kako pružatelj  javnih  usluga Komunalije-Plin 
d.o.o.  Đurđevac,  sukladno  energetskoj  vrijednosti  plina,  a  prema  odredbama  Zakona  o  zaštiti 
potrošača  naplaćuje  ekvivalentnu  vrijednost  energije.  Napomenuo  je  kako  bi  trebalo  zadržati 
alternativnu mogućnost – korištenje kaptažnog plina, posebice zbog sigurnosnih razloga. Osvrnuo se 
na pitanje člana Gradskog vijeća Vlade Repa o situaciji na koprivničkom području vezano uz korištenje 
kaptažnog plina, te je naglasio kako područje bivše općine Koprivnica koristi kaptažni plin u omjeru od 
otprilike 10 puta više nego što se koristi na distributivnom području Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac. 
Istaknuo  je  kako  je  uloga  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca  da  podrži  sve  inicijative  koje  imaju 
potrošači da bi se zaštitila njihova prava, te na temelju toga može predložiti da se u Gradu Đurđevcu 
osnuje savjetodavno tijelo, čiji sastav bi činile stručne osobe, ili im preporučiti da svoje pravo ostvare 
na sudu. Naglasio je kako bi se trebao nastaviti koristiti kaptažni plin sve dok se ne stvore uvjeti koji će 
omogućiti da takav plin prođe proces čišćenja u CPS-u Molve.

Član  Gradskog  vijeća  Marijan  Panić  je  istaknuo  kako  je  određena  grupa  građana  grada 
Đurđevca potražila zaštitu od Udruge za zaštitu potrošača, te koje su to posljedice koje će Komunalije-
Plin d.o.o. Đurđevac i Grad Đurđevac imati ukoliko sud odluči u korist građana.

Član Gradskog vijeća  Stevo Babić istaknuo je kako je suština ove rasprave cijena plina i njegov 
utjecaj na zdravstveno stanje. Naglasio je kako je činjenica da je u Đurđevcu daleko veća oscilacija 
plina u različito doba dana i da se energetska vrijednost plina definitivno razlikuje puno više od 1%. 
Napomenuo je kako se ne slaže s vijećnikom Marijanom Štimcem jer svih 28 000 potrošača ne koristi 
plin iz istog izvora. Naglasio je da je Gradsko vijeće predstavnik građana, međutim, u ovom momentu 
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dok  se  ne  raščiste  posljedice  vezane  uz  suradnju  Komunalija-Plin  d.o.o.  Đurđevac  s  INA-om  i 
PLINACRO-om nije siguran da li podržati ovakvu inicijativu ili ne.     

Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je da će Klub vijećnika HDZ-HSS-HSLS, nakon iznijetih 
podataka za preuzimanje plina s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“  i protiv njegova preuzimanja, 
podržati preuzimanje plina s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“, a iz nekoliko razloga:
  1.) postoji zakonski okvir za preuzimanje takvog plina,
  2.) nema štetnog utjecaja na zdravlje potrošača, odnosno barem nije poznato,
  3.) nema štetnog utjecaja na trošila, ukoliko se ona redovito servisiraju,
  4.) kalorijska, odnosno energetska vrijednost je smanjena,
  5.) niža cijena plina s obzirom na sve vrijednosti navedenog plina,
  6.) poslovanje samih Komunalija d.o.o. Đurđevac, Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac i Grada Đurđevca, 
  7.) distributivno područje koje navedena tvrtka opskrbljuje plinom, 
  8.) mogućnost preuzimanja plina s nekoliko pravaca (ukoliko će se preuzimati kaptažni plin, možda 
će biti upitna cijena plina s CPS-a Molve, da li će se uopće dobiti neki drugi plin, da li će se moći 
opskrbljivati s kaptažnim plinom distributivno područje koje može preuzimati samo taj plin).
Također, napomenuo je kako bi se trebali intenzivirati radovi na postavljanju cjevovoda da se može 
kompletno distributivno područje Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac opskrbljivati  plinom standardne 
kvalitete. 

Gradonačelnik Slavko Gračan je istaknuo, ukoliko se usvoji prijedlog vijećnika Vlade Repa, da 
se doda na Zaključak kako INA d.d. mora do kraja iduće godine, odnosno do sklapanja novog ugovora 
učiniti sve da se na čitavom distributivnom području Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac distribuira plin 
standardne kvalitete.

Član Gradskog vijeća Vlado Rep je istaknuo kako je gradonačelnikov prijedlog izuzetno dobar i 
da se slaže s njime.

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac je istaknuo kako je plinska mreža u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave, te da je svaka općina na bivšem području općine Đurđevac vlasnik svoje plinske 
mreže  dok  Komunalije-Plin  d.o.o.  Đurđevac  vrši  distribuciju  plina.  Što  se  tiče  opskrbe  plinom 
standardne kvalitete, naglasio je kako je prvo potrebno izgraditi sekundarnu mrežu na ovom području 
gdje ona nije izgrađena kako bi se iz glavnog cjevovoda, kroz nju, mogao distribuirati plin standardne 
kvalitete. 

Član Gradskog vijeća Branimir Prelec je istaknuo kako je prvi puta od kada je gradonačelnik 
gospodin Slavko Gračan čuo jedno strateško razmišljanje od njega.

Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin je istaknuo kako je tijekom rasprave shvatio da će INA 
osigurati  preuzimanje  plina  standardne  kvalitete,  ukoliko  Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca donese 
odluku o prestanku preuzimanja kaptažnog plina. Složio se sa svime prethodno navedenim tijekom 
rasprave,  ali  ukoliko  se  donese  odluka  o  prestanku  preuzimanja  plina  nestandardne  kvalitete 
Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac će se naći u situaciji koja im ne odgovara.

Gradonačelnik  Slavko Gračan je  istaknuo kako se  zatvaranjem jednog ventila  u  Đurđevcu 
može preuzimati plin standardne kvalitete. Međutim, da li je to pošteno u odnosu na druga područja? 
Da li se na taj način ne narušava kompletan distributivni sustav? Da li se na taj način ne narušava 
poslovanje Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac?

Pročelnica  Stručne  službe  Grada  Đurđevca  Jadranka  Švaco  je  utvrdila  kako  se  nakon 
provedene rasprave mogu istaknuti dva Zaključka – vijećnika Marijana Panića i Vlade Repa.
Vijećnika  Marijan  Panić  je  predložio  ovaj  Zaključak: „Svi  građani  grada  Đurđevca  imaju  pravo  na 
jednaku  kvalitetu,  energetsku  vrijednost  zemnog  plina  na  cijelom  svom  području.  Nalaže  se 
gradonačelniku Grada Đurđevca da, kao predstavnik svih žitelja grada Đurđevca, što hitnije sazove 
Skupštinu Komunalija d.o.o. Đurđevac i na njoj zatraži prekid uzimanja plina iz plinsko-naftnog polja 
„Ferdinandovac“  u  redukcijskim stanicama na području Grada Đurđevca,  te da odmah zatraži  od 
Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac izmjenu svih ugovora i akata kojima se regulira ovaj zahtjev.“. Drugi 
prijedlog Zaključka predložio je vijećnik Vlado Rep, koji glasi: „Prihvaća se daljnje preuzimanje opskrbe 
plinom s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“ do sljedeće distributivne sezone do kada se od INA-e 
zahtjeva uspostava opskrbe plinom standardne kvalitete za cijelo distributivno područje Komunalija-
Plin d.o.o. Đurđevac.“
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Predsjednik  Gradskog vijeća  Ivica  Djopar  je  istaknuo kako predlaže  gradonačelniku Grada 
Đurđevca da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi prijedlog savjetodavnog tijela koji bi imao 
zadatak  praćenja  onih  parametara  koji  su  neki  sporni,  te  da  u  savjetodavno  tijelo  uključi  i 
predstavnike  građana  koji  su  poduzeli  ovo  inicijativu  i  stručnjake  koji  bi  mogli  odgovarati  na 
postavljena pitanja. Napomenuo je da Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac naprave letak na kojem će 
jednostavnim rječnikom i primjerom građanima iznijeti svoje mišljenje.

Nakon provedene rasprave i glasovanja Gradsko vijeće s 8 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 2 
glasa „suzdržan“ donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju preuzimanja opskrbe plinom s plinsko-naftnog polja 

„Ferdinandovac “ 

Točka  5.

Donošenje Zaključka o traženju Izvješća od stečajnih upravitelja o tijeku stečaja 
Nature Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac i stanju 

imovine tvrtke u stečaju.

Član  Gradskog  vijeća  Vlado  Rep  je  istaknuo  kako  je  provođenje  stečaja  Nature  Agro  i 
Poljoprivredne zadruge Đurđevac od izuzetnog interesa za Grad Đurđevac i  Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca, i to zbog sljedećih razloga:
1.) Grad Đurđevac je preko Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac jedan od vjerovnika. Napomenuo je kako 
su ova dva stečaja složena jer se osnovna sredstva jedne tvrtke isprepleću u proizvodnim pogonima 
druge tvrtke. 
2.) Pokretanjem stečaja ustanovila se imovina obadviju tvrtki i tada su vjerovnici mogli odlučiti hoće li 
tvrtka krenuti u stečaj s pokretanjem proizvodnje ili bez pokretanja proizvodnje. 
3.) Za koliki je iznos umanjena vrijednost Nature Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac nakon  što 
su provedeni natječaji.  U medijima je  bilo izloženo kako je  imovina Nature Agro i  Poljoprivredne 
zadruge  Đurđevac  održavana,  međutim  provedeni  su  natječaji  za  prodaju  sitnog  inventara, 
informatičke  opreme,  mehanizacije,  na  farmi  svinja  nije  u  funkciji  kompjuterska  automatizirana 
digitalna oprema za ishranu svinja.
4.)  Pitanje  odgovornosti  za  vođenje  brige  oko  imovine  Nature  Agro  i  Poljoprivredne  zadruge 
Đurđevac. Osvrnuo se na mesnicu u kojoj se, navodno, pokvarilo negdje oko 15 -50 tona mesa od čije 
prodaje  je  tvrtka  mogla  zaraditi  525.000,00  kuna,  zatim  na  farmi  je  bilo  negdje  oko  1600-1800 
komada svinja od čije prodaje se moglo zaraditi 2.080.000,00 – 2.160.000,00 kuna. 
5.) Iz navedenog se vidi (meso i farma svinja) da se mogla pokrenuti proizvodnja prilikom pokretanja 
stečaja. 
Naglasio  je  kako  se  stavljanjem  ove  tematike  kao  točke  dnevnog  reda  treba  pokrenuti  pitanje 
odgovornosti  za  provođenje  ovakovog  načina  stečaja  i  stečajnih  upravitelja  obadviju  tvrtki. 
Napomenuo je kako prema Stečajnom zakonu, dužnost stečajnog upravitelja je da upravlja tvrtkom u 
stečaju  savjesno  i  uredno,  a  osobito  kao  dobar  gospodar  brinuti  se  o  završetku  započetih,  a 
neizvršenih poslova dužnika i poslova potrebnih da bi se spriječilo nastupanje štete nad sredstvima 
dužnika i savjesno voditi poslovanje dužnika.  Zbog navedenih razloga, naglasio je kako procjenjuje da 
se nije  presavjesno vodilo  računa o svim stvarima i  zbog toga je  predložio da se donese sljedeći 
Zaključak: „Od stečajnih upravitelja Nature Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac  traži se izvješće o 
tijeku stečaja i stanju imovine tih tvrtki u stečaju, te uvrštavanje navedenog izvješća na iduću sjednicu 
Gradskog vijeća uz nazočnost stečajnih upravitelja.“

Vijećnik  Marijan  Štimac  je  istaknuo  kako  je  predstvničko  tijelo  (Gradsko  vijeće  Grada 
Đurđevca) stvarni vjerovnici za potraživanja koja imaju Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac u iznosu od 
1.000.000,00 kuna, a šteta će i ove godine nastati jer neće biti grijanja u prostorima Nature Agro. 
Prema Zakonu o zadrugama, Gradsko vijeće Grada Đurđevca može biti indirektno korisnik imovine 
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Poljoprivredne zadruge Đurđevac i zbog toga nezadovoljan vođenjem ovakvog stečaja za tvrtku koja 
je trebala u stečaj sa preustrojem. 

 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K

Od stečajnih upravitelja Nature Agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac  traži se izvješće o 
tijeku  stečaja  i  stanju imovine  tih  tvrtki  u  stečaju,  te  uvrštavanje  navedenog izvješća  na iduću 
sjednicu Gradskog vijeća uz nazočnost stečajnih upravitelja.

Točka 6.

Informacija o stanju gospodarstva u Gradu Đurđevcu.

Informaciju  o stanju  gospodarstva  u Gradu Đurđevcu članovi  Gradskog vijeća primili  su  u 
materijalima  za  sjednicu,  pa  je  predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar,  bez  uvodnog  izlaganja 
predlagatelja, otvorio raspravu. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu za riječ se javio član 
Gradskog  vijeća  Marijan  Štimac  koji  je  istaknuo kako  je  gospodarska  situacija  u  Gradu  Đurđevcu 
adekvatna situaciji u državi. Napomenuo je kako je objava od 5% inflacije jednaka stagflaciji, odnosno 
konačnoj polusmrti gospodarstva u ekonomskoj kategoriji. Naglasio je kako i u Đurđevcu postoji takva 
situacija  – smanjenje potražnje uzrokovano smanjenjem potrošnje,  a evidentno je  kroz izgubljena 
radna mjesta i  nedovoljno snažno pokretanje građevinskog sektora koji  je  indikator da bi  krenule 
investicije. Istaknuo je kako je zbog ovakvog stanja u gospodarstvu situacija u Gradu Đurđevcu loša jer 
se izgubilo gotovo 40% prihoda gospodarstva u 2011. godini. Napomenuo je kako bi se prilikom izrade 
prijedloga Plana rada Gradskog vijeća za 2013. godinu trebalo uvrstiti i Izvještaj o stanju gospodarstva 
na području Grada Đurđevca. 

Član  Gradskog  vijeća  Vlado  Rep  istaknuo  je  kako  je  Odbor  za  gospodarstvo  i  strateško 
planiranje održao sjednicu vezano uz ovu točku dnevnog reda i da je prihvatio ovu Informaciju.

Član Gradskog vijeća Mladen Roštan istaknuo je kako je potrebno za ubuduće dopuniti ovu 
Informaciju podacima o državnim tvrtkama, o zaposlenicima i slično.

Gradonačelnik  Slavko  Gračan  istaknuo  je  kako  je  ova  Informacija  izrađena  kao  jedan 
pokazatelj  trenutne situacije u Gradu Đurđevcu. Prihvatio je prijedloge da se ona za iduću godinu 
izradi kao izvještaj sa puno više podataka. 

  Član Gradskog vijeća Branimir Prelec istaknuo je kako se već 4 godine priča da je turizam 
jedna od strateških grana Grada Đurđevca, a Grad Đurđevac sa svoje strane nije napravio ništa ili je 
nedovoljno  napravio.  Primjerice,  internet  stranice  Turističke  zajednice.  Napomenuo  je  kako  je 
ulaganje u industriju, i to pogotovo na ovom našem dijelu, teško ostvarivo.

Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je kako se o ovoj problematici treba raspravljati na 
političkoj  razini,  a  posebice  zbog  čega  je  do  takve  situacije  uopće  i  došlo.  Nažalost,  istina  je 
poražavajuća. Naglasio je kako je zadaća Grada Đurđevca i Gradskog vijeća Grada Đurđevca da stvori 
okolnosti koje će privući potencijalne ulagače i gospodarstvenike.

Nakon  provedene  rasprave,  Gradsko  vijeće  primilo  je  na  znanje  Informaciju  o  stanju 
gospodarstva u Gradu Đurđevcu.
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Točka 7. 

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - 
organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih  pasa 

i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba.

Prijedlog  Odluke  o  izboru  osobe  za  obavljanje  komunalnih  poslova  na  temelju  ugovora  - 
organiziranje  poslova  hvatanja,  čuvanja  i  uklanjanja  uginulih  pasa  i  drugih  životinja  lutalica  i 
higijeničarska služba, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo

O D L U K U 
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora – 

organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih pasa
i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba.

Točka 8. 

Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada 
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.

Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca 
kod  Zagrebačke  banke  d.d., članovi  Gradskog  vijeća  primili  su  u  materijalima  za  sjednicu,  pa  je 
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.

Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo

O D L U K U
o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca

kod Zagrebačke banke d.d.

Točka 9. 

Donošenje Zaključka o ustupanju projekta izrade monografije Grada Đurđevca
Gradskoj knjižnici Đurđevac.

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac je istaknuo kako je prije nekoliko mjeseci član Gradskog 
vijeća  Branimir  Prelec  predočio  određenu  dokumentaciju  ponuda,  a  sukladno  objavi  Turističke 
zajednice Koprivničko-križevačke županije  o povećanju  broja  noćenja u gradu Đurđevcu,  može se 
govoriti  o  značaju  turističkog  potencijala  Grada  Đurđevca.  Naglasio  je  kako  je  projekt  izrade 
monografije  Grada Đurđevca potrebno povjeriti  Gradskoj  knjižnici,  budući  da  ona pokazuje  veliki 
entuzijazam za ovaj projekt. Napomenuo je kako je potrebno pronaći sponzore kako bi se na taj način 
smanjilo  direktno  financiranje  Grada  Đurđevca.  Predložio  je  da  se  donese  sljedeći  Zaključak: 
„Gradskoj  knjižnici  Đurđevac  ustupa  se  projekt  izrade  monografije  Grada  Đurđevca  na  način  da 
Gradska knjižnica Đurđevac bude nakladnik i izdavač monografije, da obavlja sve tehničke poslove i 
pripreme zaključenje  potrebnih  ugovora  te  kandidira  projekt  izrade  monografije  Grada Đurđevca 
prema  Koprivničko-križevačkoj  županiji,  nadležnom  Ministarstvu  i  drugim  subjektima  u  cilju 
sufinanciranja izrade monografije.“

 Gradsko vijeće, bez rasprave, s  14 glasova „za“ i  1 glasom „suzdržan“ donijelo je
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Z A K L J U Č A K 
o ustupanju projekta izrade monografije Grada Đurđevca

Gradskoj knjižnici Đurđevac.

Točka 10.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin izrazio je nezadovoljstvo zbog nedovoljne pripremljenosti 
akata za pojedine točke današnje sjednice.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar istaknuo je da Gradsko vijeće može promijeniti akt, 
odnosno upozoriti na nedostatke akta.

Član  Gradskog  vijeća  Vlado  Rep  je,  ispred  Kluba  vijećnika  HDZ-HSS-HSLS,  zatražio  od 
gradonačelnika  da  za  iduću  sjednicu  dostavi  detaljno  izvješće  o  radu  Turističke  zajednice  Grada 
Đurđevca za 2010./2011. godinu. 

Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanima da li taksa za vodu i plin koju Komunalije d.o.o. 
Đurđevac  naplaćuju po cijeni od 30,00 kuna, bez obzira da li se potroši voda ili  ne, ima zakonsku 
osnovu i koliko sudjeluje u prihodima Komunalija d.o.o. Đurđevac. 

Gradonačelnik Slavko Gračan odgovor na pitanje vijećnika će proslijediti Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac i dostaviti mu pismenim putem.

Člana  Gradskog  vijeća  Vladu  Repa  zanima  zašto  se  korisnicima  koji  ostvaruju  pravo  na 
sufinanciranje  umjetnog  osjemenjivanja,  prema  Programu  za  subvencioniranje  poljoprivrede,  ne 
isplaćuju novčana sredstva. 

Gradonačelnik Slavko Gračan odgovor na pitanje vijećnika će vijećniku Vladi Repu dostaviti 
pismenim putem.

Člana Gradskog vijeća Marijana Štimca zanima kako napreduje prodaja gradske nekretnine, 
odnosno prodaja zemljišta „Stara tržnica“.

Gradonačelnik Slavko Gračan je istaknuo kako, nakon što je Gradsko vijeće Grada Đurđevca 
donijelo odluku o o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca, dana je mogućnost kupcu da ishodi 
lokacijsku dozvolu,  međutim nije  mogao ostvariti  to pravo zbog žalbe susjeda. Nakon što je  prije 
nekoliko dana stiglo rješenje kojim se žalba susjeda odbacuje, kupac će sada moći poduzeti sve daljnje 
potrebne radnje. 

Člana  Gradskog  vijeća Vjekoslava  Ivandiju  zanima  koliko  funkcija  gradonačelnika  može 
utjecati na brzinu izdavanja lokacijske i građevinske dozvole, jer postoji velika vjerojatnost da INA 
iduće godine odradi jednu veliku investiciju u gradu Đurđevcu.

Gradonačelnik Slavko Gračan je istaknuo kako ne može biti zadovoljan na brzinu izdavanja 
lokacijske i građevinske dozvole od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Koprivničko-križevačke županije Ispostava u Đurđevcu. Naglasio je kako je to jedan od razloga zbog 
kojeg će za iduću godinu predložiti  Gradskom vijeću Grada Đurđevca da se osiguraju  sredstva za 
formiranje Ureda za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola koji će biti smješten u prostorima 
gradske uprave Grada Đurđevca. 

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako će županijski ured uvijek najefikasnije 
što može popratiti neku veliku investiciju, posebice jer je to upravni postupak u kojem Grad Đurđevac 
nema ingerencije, dok Županija ima.

  Član Gradskog vijeća Branimir Prelec predložio je da gradonačelnik u svom preostalom dijelu 
mandata usmjeri sve svoje snage da kod Vlade Republike Hrvatske uspije dobiti potvrdu da se osnuje 
Ured za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola koji će biti smješten u prostorima gradske uprave 
Grada Đurđevca.
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Budući  da  više  nije  bilo  pitanja,  predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  zaključio  je  29. 
sjednicu Gradskog vijeća u 18,50 sati.

   Zapisničar                          Predsjednik
         Katarina Bartolić                      Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


