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Z A P I S N I K  

s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 15. rujna 2011. godine 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-02/18, URBROJ: 2137/03-01-

01/01-11-1 od 9. rujna 2011. godine. 

 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana  Radića 

1, s početkom u 16,15 sati. 

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar. 

Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 

 

 Sjednici su nazočni:  

 1. Marijan Štimac,  

 2. Marijan Bajsar,  

 3. Vlado Rep,   

 4. Ivica Djopar, 

 5. Berislav Hodić,  

 6. Mladen Roštan,  

 7. Anka Švaco, 

 8. Marijan Panić, 

 9. Stevo Babić, 

 10. Ivan Hadžija, 

 11. Ljuba Dobravec.  

 

 Sjednici nisu nazočni: 

 1. Vjekoslav  Ivandija (opravdao), 

 2. Ivan Pleadin (opravdao), 

 3. Luka Čukljaš,  

 4. Branimir Prelec (opravdao). 

 

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

            6. Krunoslav Karas, načelnik Policijske postaje Đurđevac,     

            7. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac, 

 8. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 

 9. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac, 

 10. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac, 

 11. Mladen Jakupčić, protupožarni inspektor, 

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

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

 14.  Jelena Sučić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 15.  Ileana Tomrlin, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 
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 16.  Marina Vokšan, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

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

 18.  Martina Bot, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

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

 20.  Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 

21. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 

 22. Damir Gašparec, novinar - urednik Srce tv Koprivnica. 

 

 Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno, 

bez primjedaba. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je dopunu dnevnog reda s 

točkom 12. koja glasi: 

 „ 12. Donošenje Plana o izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada Đurđevca“. 

 Predložena točka 12. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Đurđevcu, postaje točkom 

13, dok predložena točka 13. Pitanja članova Gradskog vijeća postaje točkom 14. 

 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 2011. 

godine. 

 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.  

 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 

rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2010./2011. godinu i 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, 

s prijedlogom Zaključka. 

 6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom 

Zaključka. 

 7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe 

Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.  

 8. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna 
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Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 2011. godine. 

 10. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade Gradu 

Đurđevcu koju plaćaju druge jedinice lokalne samouprave koje za odlaganje otpada koriste 

odlagalište komunalnog otpada „Peski“. 

 11. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada 

Đurđevca.  

 12. Donošenje Plana o izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada Đurđevca. 

 13.Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Đurđevcu. 

 14. 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 

2011. godine. 

  

 Sjednici Gradskog vijeća nazočan je načelnik Policijske postaje Đurđevac, 

Krunoslav Karas, koji je članovima Gradskog vijeća podnio informaciju o stanju 

kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske 

postaje Đurđevac za  razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine. 

 Iznio je podatke o broju kaznenih djela i poduzimanju mjera i radnji u cilju 

otkrivanja počinitelja kaznenih djela. Istaknuo je povećanje broja kaznenih djela u 2011. 

godini sa 72 na 93 kaznena djela. U prvoj polovici 2011. godine nije došlo do teških krađa, 

ali je zabilježen značajan broj kaznenih djela iz gospodarskog i maloljetničkog 

kriminaliteta.  

 Zatim je načelnik Krunoslav Karas informirao nazočne o broju i uzrocima 

nastajanja požara u ovoj godini na području koje pokriva Policijska postaja Đurđevac, te sa 

stanjem iz oblasti narušavanja javnog reda i mira na području Grada Đurđevca (smanjen je 

broj slučajeva narušavanja javnog reda i mira na 36 u odnosu na prošlu 2010. godinu kada 

ih je bilo 40). 

 Upoznao je članove Gradskog vijeća sa stanjem u prometu, iznio je analizu 

sudionika prometnih nesreća i posljedica prometnih nesreća na području Grada Đurđevca, 

osvrnuvši se i na cijelo područje koje pokriva Policijska postaja Đurđevac. Istaknuo je koje 

su najčešće greške vozača i pješaka u prometu te najčešće vrste prometnih nesreća, kao i 

najučestalije vrijeme događanja prometnih nesreća. Istaknuo je da je broj prometnih 

nesreća na području Grada Đurđevca u 2011. godini smanjen (23 prometne nesreće s 

posljedicom za dvije smrtno stradale osobe u odnosu na 46 lanjske godine). Načelnik 

Krunoslav Karas ocijenio je stanje sigurnosti na području Grada Đurđevca 

zadovoljavajuće. 

 Na kraju je načelnik Krunoslav Karas govorio o novom nacionalnom programu 

sigurnosti na cestama koji ima za cilj osigurati manji broj smrtno stradalih osoba. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu o podnesenoj 

informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine. 
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 Nitko se nije javio za riječ. 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zahvalio je načelniku Policijske postaje 

Đurđevac Krunoslavu Karasu na odazivu sjednici Gradskog vijeća i podnesenoj 

informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na 

području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine. 

 

Točka 2. 

 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine. 

   

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, izvijestio je članove Gradskog vijeća da 

je Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine razmatrao 

prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine. Odbor je podržao Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu. Predsjednik Odbora 

za proračun i financije Marijan Štimac predložio je gradonačelniku Grada Đurđevca da se 

izradi dugoročni Plan mjera štednje u Proračunu, s posebnim osvrtom na smanjenje 

rashoda koji se financiraju iz izvornih prihoda Proračuna, kako bi se zaustavio trend 

nelikvidnosti i smanjio deficit Proračuna. Također, istaknuo je potrebu da se izradi 

prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2011. godinu do 15. studenoga 2011. godine.  

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2011. godine obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan. Pojasnio je 

prihode i rashode svih proračunskih stavaka za prvo polugodište 2011. godine. Prihodi 

Proračuna Grada za 2011. godinu planirani su u iznosu od 35.868.000.00 kuna, a u 

razdoblju siječanj - lipanj 2011. ostvareni su u iznosu 11.527.373,79 kuna, što je 32,14 % u 

odnosu na plan. Na dalje gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je manjak u Proračunu 

koji je bio prenesen iz prošle 2010. godine, te naglasio kako će se taj manjak još povećati 

zbog naplate kratkoročnog kredita i predviđenih investicija u drugoj polovici 2011. godine. 

BILJEŠKE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine (na 25 stranica) u kojima su obrazloženi planirani 

i ostvareni prihodi i rashodi za prvo polugodište, kao i potraživanja i obveze s pregledom 

obveza na dan 30. lipnja 2011. godine, nalaze se u prilogu ovog zapisnika. 

   

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 

P O L U G O D I Š NJ I  I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 

 

 Uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo i sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 Predlaže se gradonačelniku Grada Đurđevca izrada dugoročnog Plana mjera štednje 

u Proračunu (za najmanje 3 godine), s posebnim osvrtom na smanjenje rashoda koji se 



5 

financiraju iz izvornih prihoda Proračuna, kako bi se zaustavio trend nelikvidnosti i 

smanjio deficit Proračuna.  

 Predlaže se gradonačelniku izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna za 2011. 

godinu do 15. studenog 2011. godine. 

 

Točka 3. 

 

 Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog vijeća kako je  

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine podržao  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra 

za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine bez primjedaba, 

o čemu su članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na klupe 

prije sjednice. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka  

Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od  

1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 

 

Točka 4. 

 

 Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog vijeća 

kako je Odbor za proračun i financije raspravljao o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, na sjednici održanoj 15. rujna 2011. 

godine i podržao ga bez primjedaba. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka  

Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 

 

Točka 5. 

 

 Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za  pedagošku 2010./2011. godinu i 
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Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 

izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog vijeća da 

je Izvješće o radu za pedagošku 2010./2011. godinu i Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine razmatrao Odbor za proračun i financije 

na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine i podržao ga bez primjedaba.  

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za  pedagošku 2010./2011. godinu  

i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka  

i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 

  

Točka 6. 

 

 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine godinu, s 

prijedlogom Zaključka. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog vijeća da 

je Polugodišnji obračun financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine razmatrao Odbor za proračun i financije 

na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine i podržao ga bez primjedaba, o čemu su 

članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije sjednice. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog plana  

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje 

 od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine godinu 

 

Točka 7. 

 

 Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s 

prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine članovi Gradskog vijeća primili su u 

materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog 

izlaganja, otvorio raspravu.  
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Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama 

 Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje 

 od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 

 

Točka 8. 

 

 Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2011. godine, koje je gradonačelnik Slavko Gračan podnio Gradskom vijeću u 

pisanom obliku na 16 stranica, 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  

 

 Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika  

Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja  

do 30. lipnja 2011. godine 

 

Točka 9. 

 

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna 

Grada Đurđevca za 2011. godinu -Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 2011. godine. 

 

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine podržao 

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

Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 2011. godine, bez primjedaba, o čemu su članovi 

Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije sjednice, pa je 

predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.  

 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 srpanj 2011. godine 

 

Točka 10. 

 

 Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade Gradu 

Đurđevcu koju plaćaju druge jedinice lokalne samouprave koje za odlaganje otpada 
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koriste odlagalište komunalnog otpada „Peski“. 

 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Odluke. 

Podsjetio je vijećnike Gradskog vijeća na dogovor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Grada 

Đurđevca o dovozu otpada iz Kalinovca na odlagalište otpada „Peski“ u Đurđevcu. 

Također, istaknuo je kako Grad Đurđevac ima pravo na novčanu naknadu od drugih 

jedinica lokalne samouprave koje se za zbrinjavanje i odlaganje otpada koriste 

odlagalištem komunalnog otpada „Peski“ u iznosu 30% po toni zbrinutog otpada.  

 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspavu, za riječ se 

javio Marijan Štimac. Marijan Štimac je napomenuo kako je potrebno izmijeniti članak 4. 

Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade Gradu Đurđevcu koju plaćaju 

druge jedinice lokalne samouprave koje za odlaganje otpada koriste odlagalište 

komunalnog otpada „Peski“. Istaknuo je mogućnost smanjenja naknade sa 30% na 20% za 

općine koje su suvlasnici Komunalija d.o.o. Đurđevac. Nadalje, naglasio je kako postoji 

planirani projekt četiri županije po kojem će u Đurđevcu biti pretovarna stanica za 

sekundarne sirovine. 

 Mladen Roštan je podržao prijedlog Marijana Štimca o smanjenju naknade 

općinama koje su suvlasnici Komunalija d.o.o. Đurđevac.  

 Stevo Babić se složio s razmišljanjima Mladena Roštana i Marijana Štimca. 

Istaknuo je bojazan da će doći do zagušenja smeća na odlagalištu „Peski“ zbog toga jer 

Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ još nije 

izgrađena, a susjedne jedinice lokalne samouprave će morati zbrinjavati svoj otpad u 

Đurđevcu. Također, naglasio je kako u budućnosti „Piškornica“ neće moći obuhvatiti sve 

županije i da je potrebno kontinuirano pratiti stanje na odlagalištu otpada. Predložio je da 

jedinice lokalne samouprave koje su suvlasnici Komunalija d.o.o. Đurđevac, a koriste 

odlagalište komunalnog otpada „Peski“ plaćaju jednaku naknadu.     

 Ivica Djopar je napomenuo kako se ne može sa sigurnošću reći što će se događati u 

bliskoj budućnosti ukoliko dođe do zasićenja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.  

 

 Prema članku 51. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

gradonačelnik, kao predlagatelj, predložio je izmjenu članka 4. na način da isti glasi: 

„Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, za jedinice lokalne samouprave koje su 

suvlasnici trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac, naknada iznosi 20% iznosa po 

toni zbrinutog otpada.“ 

    

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U  

o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade Gradu Đurđevcu 

 koju plaćaju druge jedinice lokalne samouprave 

 koje za odlaganje otpada koriste odlagalište  

komunalnog otpada „Peski“. 
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Točka 11. 

 

 Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada 

Đurđevca. 

 

 Načelnica Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca Marijana Markešić upoznala 

je nazočne s Planom o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. 

Načelnica Stožera je napomenula kako je viša inspektorica Nevenka Sugnetić izvršila 

nadzor nad donesenim aktima te ukazala na potrebne izmjene i dopune postojećeg Plana 

zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. Zbog izmjena i dopuna postojećeg Plana osnovano je 

Povjerenstvo za izradu Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada 

Đurđevca sa članovima: 

 - Mladen Jakupčić, predsjednik, 

 - Milica Fuček,  

 - Martin Mahović  i  

 - Marijan Kicivoj. 

  

 Nadalje, načelnica Stožera je istaknula neke od predloženih izmjena i dopuna.  

 Predsjednik Povjerenstva protupožarni inspektor Mladen Jakupčić ukratko je 

dodatno pojasnio odredbe izmjena i dopuna Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite i 

spašavanja Grada Đurđevca. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

 P L A N  

o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja  

Grada Đurđevca 

 

Točka 12. 

 

 Donošenje Plana o izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada Đurđevca. 

 

 Plan o izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada Đurđevca članovi Gradskog 

vijeća primili su prije početka sjednice.  

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar je bez uvodnog izlaganja otvorio 

raspravu.  

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

 

P L A N  

o izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada Đurđevca 

 

Točka 13. 

 

 Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Đurđevcu. 

 

 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
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R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za izgradnju  

Doma za starije i nemoćne osobe u Đurđevcu 

 

 

Točka 14. 

 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 21. sjednicu Gradskog vijeća 

u 17,30 sati.  

 

 

    Zapisničar         Predsjednik 

       Katarina Bartolić               Gradskog vijeća 

         Ivica Djopar, dr. vet. med. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


