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Z A P I S N I K  
s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 11. rujna 2012. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/15, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-
1 od 6. rujna 2012. godine. 
 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, s 
početkom u 16,05 sati. 
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar. 
Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
 
 Sjednici su nazočni:  

1. Vjekoslav Ivandija, 
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. 

  
 Sjednici nisu nazočni: 

1. Olga Dokić (opravdala). 
 
 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, 
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,  
3. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac, 
4. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 
5. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 
6. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac, 
7. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca, 
8. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne 

prihode, 
9. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj, 
10. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i 

komunalno gospodarstvo, 
11. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, 
12. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika, 
13. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 
14. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
15. Srce TV,  
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16. Jasmina Carek, volonterka u Gradu Đurđevcu, 
17. Maja Jozek, volonterka u Gradu Đurđevcu, 
18. Sandra Krajačić, volonterka u Gradu Đurđevcu, 
19. Jelena Đeri, volonterka u Gradu Đurđevcu,  
20. Goran Drmenčić, volonter u Gradu Đurđevcu. 

   
 Kod prihvaćanja Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca vijećnik 
Vlado Rep iznio je primjedbe, koje se odnose na točku 1. dnevnog reda pod nazivom 
„Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu, s 
prijedlogom Zaključka“, i na točku 3. pod nazivom „Razmatranje Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom 
Zaključka“. U točki 1. istaknuo je kako je izostavljena činjenica kako je unatoč pogoršanoj 
gospodarskoj situaciji društvo ostvarilo povećanje prihoda, i to upravo prodajom dionica 
Segrada d.d.. Nadalje, u točki 3. istaknuo je kako je izostavljeno da je Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca, uz zahtjev da predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca do sljedeće 
sjednice Gradskog vijeća dostavi raspored sredstava sportskim udrugama u 2011. godini, 
prihvatilo Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca za 2011. godinu. 
 Nakon vijećnika Repa za riječ se javio vijećnik Branimir Prelec koji je istaknuo kako 
smatra da je zapisnik Gradskog vijeća cenzuriran, da ne sadrži sve važne izjave vijećnika i da 
ubuduće neće podržati takav zapisnik. 
 Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco podsjetila je vijećnike na 
odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, a u svezi članka 81., koji se odnosi na 
sadržaj zapisnika, a glasi:  
„ Zapisnik obavezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime 
predsjednika odnosno potpredsjednika koji vodi sjednicu, imena prisutnih i odsutnih članova 
Gradskog vijeća s posebnom napomenom za one članove Gradskog vijeća koji su svoj 
nedolazak opravdali, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s nazivom 
pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa sažetim prikazom njihova 
izlaganja i izjave za koje govornik izričito zatraži da se unesu u zapisnik, rezultat glasovanja o 
pojedinim pitanjima, te naziv svih odluka i drugih akata donesenim na sjednici.“, te navela da 
će se sukladno primjedbama vijećnika Vlade Repa dopuniti Zapisnik 27. sjednice Gradskog 
vijeća. 
 Nakon danog obrazloženja i uz dopunu Zapisnika vezano uz primjedbe vijećnika Vlade 
Repa, članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik. 
  
 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 
 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.  
 2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 
godine, s prijedlogom Zaključka. 
     3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac 
za potpis Ugovora za izvođenje radova na adaptaciji utvrde Stari grad Đurđevac – građevinski 
radovi na konsolidaciji svodova i zidova. 
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     4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 
godine, s prijedlogom Zaključka. 
     5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2011./2012. godinu i 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg 
vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s 
prijedlogom Zaključka. 
     6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom 
Zaključka. 
     7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.  
     8. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka. 
     9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 
Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesece lipanj  i srpanj 2012. godine. 
    10. Donošenje Plana zaštite od požara Grada Đurđevca.  
    11. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca trgovačkom 
društvu HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar. 
    12. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju 
ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi za 
2012. godinu.  
    13. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za upravljanje, 
održavanje i naplatu parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca. 
    14. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih 
odnosa između Grada Đurđevca (Republika Hrvatska) i Občine Lendava (Republika Slovenija). 
    15. Pitanja članova Gradskog vijeća.  
 
 Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 

Točka 1. 
 

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.  

 
 U uvodnom izlaganju gradonačelnik Slavko Gračan izjavio je kako je Grad Đurđevac u 
razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu 
od 427.065,84 kuna. Naročito je naglasio kako je Grad Đurđevac i proračunski korisnici u 
navedenom razdoblju ostvarili ukupne prihode i primitke u iznosu od 11.307.007,01 kuna, a 
da su namireni rashodi i izdaci u iznosu od 10.879.941,17 kuna. Međutim, manjak prihoda i 
primitaka iz prethodnih godina iznosi 3.752.849,98 kuna, te je na dan 30. lipnja 2012. godine 
iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.325.784,14 kuna. Istaknuo je kako je 
ostvareni višak prihoda i primitaka rezultiran smanjenjem plaća djelatnika (za 5%), te 
smanjenjem materijalnih prava i troškova. Naglasio je kako unatoč činjenici da Grad u 
razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine nije ostvario dva važna prihoda, a to su 
prihod od prodaje zemljišta „Stara tržnica“ i prihod od poreza na promet nekretnina od 
prodaje Nature Agro, ipak je ostvario višak prihoda i primitaka. Gradonačelnik je napomenuo 
kako je na dan 30. lipnja 2012. godine dospjelo na plaćanje 3.079.292,44 kuna od čega se 
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2.309.725,13 kuna odnosi na obaveze iz 2011. godine, dok se iznos od 769.567,31 kuna 
odnosi na obaveze iz 2012. godine. 
 Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika za riječ se javio vijećnik Marijan Štimac koji 
je izjavio da je Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Đurđevca na svojoj 13. 
sjednici održanoj neposredno prije sjednice Gradskog vijeća podržao navedeni izvještaj te je 
naveo da je tijekom 2011. godine ostvaren pad u prihodima javnog sektora, a pad realne 
ekonomije nastavio se i početkom 2012. godine. Osvrnuo se na smanjenje broja zaposlenih, 
te istaknuo kako se ne može očekivati povećanje izvornih prihoda na stavkama poreza na 
dohodak. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, prihodi se ostvaruju u približno sličnim 
indeksima, a druga polovina godine u pravilu je izdašnija. Napomenuo je da je Grad uspio 
provesti mjere štednje i uštedjeti gdje se moglo, a  planiranim prihodom od cca 2 miliona 
kuna od prodaje zemljišta, uspjelo bi se stabilizirati proračun te smanjiti deficit. Naglasio je 
da će to direktno utjecati na povećanje likvidnosti proračuna Grada i tijekom ove godine ne 
bi se trebalo ulaziti u nove investicije, već bi za cilj trebalo biti uravnoteženje proračuna do 
kraja godine. Iz izvješća je vidljivo da su dospjele obveze Grada Đurđevca iz 2011. godine oko 
3 miliona kuna za ranije kapitalne investicije i druge obaveze. Posebni naglasak stavio je na 
činjenicu kako se do kraja godine očekuje i prihod od poreza na promet nekretnina te bi se 
time do kraja uravnotežio proračun i stvorili uvjeti za planiranje proračuna za 2013. godinu. 

 Vijećnik Ivan Pleadin istaknuo je kako na cijelu ovu situaciju u kojoj se nalazi Grad 
Đurđevac ne gleda ružičastim naočalama kao gradonačelnik i vijećnik Marijan Štimac jer 
situacija nije nimalo lijepa. Posebno se osvrnuo na plaće djelatnika s pitanjem odakle je 
namaknut novac za plaće. Istaknuo je kako je skandalozno ako će se tekuće obaveze pokrivati 
prodajom zemljišta. Vezano uz primjedbe vijećnika Vlade Repa na zapisnik o prodaji dionica 
Segrada d.d., smatra da bi bilo interesantno ispitati gdje su nestali prihodi koji su ostvareni 
prodajom tih dionica. Naglasio je da bez obzira da li su u pitanju dugoročne ili kratkoročne 
obveze, poanta je da Grad Đurđevac nekome duguje. Nadalje, osvrnuo se na Zakon o 
fiskalnoj odgovornosti, vezano za rokove podnošenja. Napomenuo je kako je povećano 
punjenje proračuna rezultat cijeđenja građana izuzetno visokim stopama poreza na dobit 
koje će se ubuduće istopiti. Posebno je naglasio kako je već jedanput potrebno u popisu 
potraživanja maknuti, odnosno otpisati komunalnu naknadu, te da bi se trebao objaviti popis 
dužnika i ono što je nenaplativo ili da se poduzmu radnje kako bi se ono što je naplatilo 
uspjelo naplatiti.  

 Vijećnik Mladen Roštan je napomenuo kako će Klub vijećnika SDP-HSU podržati 
ovakav proračun. Napomenuo je kako je ovo šestomjesečna realizacija tekućeg proračuna 
Grada koja je pokazala da se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine nije ulazilo u 
investicije koje bi dodatno opterećivale proračun, jer se prilikom donošenja proračuna vrlo 
jasno naglasilo da se izvornim prihodima Grada neće moći pokrivati ukupni rashodi. Naglasio 
je da ako nema materijalnih prihoda, uz sva naša ulaganja i investicije, oni nisu ni realni. 
Istaknuo je da se Gradu to i dogodilo jer su ti prihodi izostali. Istaknuo je kako potraživanja 
Grada iznose oko 4 milijuna kuna ali samo na papiru, dok realno ni 50% tih potraživanja nije 
naplativo. Naglasio je da bez nekih dodatnih prihoda u budućnosti, Grad Đurđevac neće moći 
planirati veće investicije, te da ne može dugoročno zavisiti od pomoći izvana.  

 Vijećnik Stevo Babić istaknuo je kako je ovaj proračun u okviru njegovih očekivanja, te 
da je takva realizacija otprilike bila i zamišljena. Napomenuo je da će izrada narednog 
proračuna morati imati potpuno novu dimenziju i da ga se ne bi smjelo više raditi po 
„šprancama“ i željama kako je rađen ovaj sadašnji, što bi značilo da bi se morali staviti na 
papir svi tekući poslovi i tekuće obveze koje postoje i koje će postojati te vrlo realno treba 
planirati investicije u okviru mogućnosti. Naglasio je kako se slaže s vijećnikom Mladenom 
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Roštanom kako se Grad Đurđevac ne može oslanjati samo na pomoći izvana, već da se mora 
pouzdati samo u sebe, te da je kod sljedeće izrade proračuna potrebno smanjiti brojke koje 
su u ovom trenutku neostvarive.  

 Vijećnik Marijan Štimac javio se za riječ vezano uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti o 
čemu je govorio vijećnik Ivan Pleadin, te istaknuo kako o fiskalnoj odgovornosti, u ovom 
slučaju Grada Đurđevca, odlučuje Ministarstvo financija i da nikakve nepravilnosti nisu 
nađene u poslovanju Grada Đurđevca od strane nadležnih institucija.  

 Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev 
istaknula je kako su u odnosu na isto proračunsko razdoblje prethodne godine rashodi i izdaci 
izvršeni za manje novčanih sredstava jer su smanjeni rashodi za zaposlene za gradsku upravu 
i proračunske korisnike Centar za kulturu, Gradsku knjižnicu i Dječji vrtić „Maslačak“, dok su 
rashodi za zaposlene kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba povećani (zbog 
novog zapošljavanja i zadržavanja iste visine plaća). Naglasila je kako će se planiranim 
prihodom od prodaje zemljišta uspjeti stabilizirati proračun te smanjiti deficit. Što se tiče 
komunalne naknade, napomenula je kako su prema dužnicima pokrenute ovrhe od strane 
Grada Đurđevca.  

 Vijećnik Ivan Pleadin istaknuo je kako zbog nedostatka za plaće stoje svi drugi izdaci, 
te da su izdaci iz prethodne godine trebali biti pokriveni proračunom iz prethodne godine, a 
ne da se oni podmiruju sadašnjim. Također, naglasio je da je riječ o velikim izdacima koji guše 
sve ostale izdatke. Istaknuo je kako bi se prihodom od prodaje zemljišta trebala planirati 
neka kapitalna investicija, a ne da taj prihod služi za smanjenje deficita. 

 Gradonačelnik Slavko Gračan je istaknuo kako je vijećnik Ivan Pleadin u pravu i da bi 
se tim prihodom trebala ostvariti neka investicija, ali da je u ovom trenutku ipak prioritet 
stabilizirati proračun. Napomenuo je da je bio na sastanku u Varaždinu vezano za sudbinu 
Nature Agro, te naglasio kako više ne gaji pozitivne nade da će se Natura Agro prodati do 
kraja 2012. godine.  

 Vijećnik Ivan Pleadin je istaknuo kako Gradsko vijeće formalno-pravno nema nikakve 
primjedbe po pitanju Nature Agro budući da se radi o privatnoj tvrtki, ali da bi trebalo povesti 
računa o upravljanju njihovom imovinom.  

 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 
glasom „suzdržan“ 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 2012. godine 
 

Točka 2. 
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od  

1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,  
s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s 
prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je 
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 
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raspravu.  
 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo 

 
Z A K L J 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 2012. godine. 
 

Točka 3.  
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za 
potpis Ugovora za izvođenje radova na adaptaciji utvrde  Stari grad Đurđevac  

– građevinski radovi na konsolidaciji svodova i zidova. 
 

 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za 
potpis Ugovora za izvođenje radova na adaptaciji utvrde Stari grad Đurđevac – građevinski 
radovi na konsolidaciji svodova i zidova, 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 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora za 
izvođenje radova na adaptaciji utvrde  Stari grad Đurđevac  

– građevinski radovi na konsolidaciji svodova i zidova. 
 

Točka 4.  
 

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do  

30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka. 
 

 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s 
prijedlogom Zaključka, 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 

 
Z A K L J 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 2012. godine. 
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Točka 5.  
 

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2011./2012. godinu i Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića 

"Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,  
s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2011./2012. godinu i Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića 
"Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom 
Zaključka, 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 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2011./2012. godinu i Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića 

"Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. 
 

Točka 6.  
 

Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,  

s prijedlogom Zaključka. 
 

 Prijedlog Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka, 
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 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. 

 
Točka 7.  

 
Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,  
s prijedlogom Zaključka.  

 
 Prijedlog Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka, 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 
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Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. 
 

Točka 8.  
 

Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka, 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 vijećnik Branimir Prelec koji je istaknuo kako je i očekivao da će se na kraju Izvješća o 
radu gradonačelnila staviti popis projekata Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj. 
Međutim, naglasio je kako je najveći problem koji je uočio da je iz fondova Europske unije 
dobiveno 150.000,00 € i to za projekt pod nazivom „Novo sutra za romsku zajednicu“. 
Naglasio je da je nositelj tog projekt Centar za socijalnu skrb, te da je Grad Đurđevac 
sudjelovao u tome u nekakvom malom iznosu. Napomenuo je da projekte kojih nismo 
nosioci ne treba ni pisati u Izvješće. Druga stvar na koju se osvrnuo odnosi se na stavku pod 
nazivom „Kategorizacija Hostela „Peski“ Prvić Luka“ gdje je dobiveno 150.000,00 kuna od 
Županijskog ureda za gospodarstvo i turizam Šibensko-kninske županije. Vijećnik Branimir 
Prelec postavio je pitanja: Tko je nosioc projekta? Tko je realizator? Zbog čega 150.000,00 
kuna?  
 Vijećnik Marijan Štimac osvrnuo se na nedostatak Izvješća u odnosu na pravne osobe 
u kojima je gradonačelnik član upravnih vijeća i skupštine (Komunalije, Turistička zajednica) 
kako bi kao vijećnici bili upoznati sa situacijom u tim društvima. Istaknuo je da je obveza 
Komunalija d.o.o. Đurđevac da na osnovu Zakona o vodama, te Pravilnika o posebnim 
uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i Pravilnika o posebnim uvjetima za 
obavljanje djelatnosti javne odvodnje, te odlukama Gradskog vijeća o izdvajanju komunalnih 
djelatnosti iz djelatnosti društva Komunalije d.o.o. Đurđevac uz ostanak djelatnosti javne 
odvodnje i vodoopskrbe i osnivanje novog trgovačkog društva za komunalne djelatnosti, na 
dan 11. rujna 2012. godine još nije postupljeno. Naglasio je da je rok za podnošenje zahtjeva 
za usklađenje s Pravilnicima o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje 31. prosinca 2012. godine, a Komunalije d.o.o. Đurđevac nisu 
još ništa napravile. Postoji mogućnost da ako javni isporučitelj ne podnese zahtjev za 
usklađenje do navedenog roka, onda će postojeće odobrenje prestati važiti. Nadalje, osvrnuo 
se na Zakon o vodama, gdje je prema članku 196., jedinica lokalne samouprave dužna 
osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje kao javne službe, te 
prema članku 202. koji govori da jedinica lokalne samouprave ne može obavljati druge 
djelatnosti, a ukoliko zadrži komunalne djelatnosti ne može obavljati djelatnost javne 
vodoopskrbe i odvodnje. Naglasio je kako se za obavljanje djelatnosti i upis istih u sudski 
registar društva moraju ispunjavati posebni uvjeti tehničke opremljenosti i stručnosti 
zaposlenika bez kojih se ne može podnijeti Zahtjev. Istaknuo je kako su Komunalije d.o.o. 
Đurđevac imale rok od 3 godine po stupanju na snagu Zakona o vodama da usklade 
djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga prema odredbama Pravilnika o posebnim 
uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje (i to najkasnije do 30. 
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lipnja 2012. godine), da izdvoje iz postojećeg komunalnog društva sve komunalne i ostale 
djelatnosti u novo društvo, osim vodnih usluga na način da se osnuje novo komunalno 
društvo (i to najkasnije do 30. studenoga 2012. godine) te rok za dostavu prijedloga za upis 
novoga trgovačkog društva (31. prosinca 2012. godine). Naglasio je da ukoliko Komunalije 
d.o.o. Đurđevac do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev, tada je konačni rok veljača 
2012. godine. Izrazio je nezadovoljstvo da u Izvješću o radu gradonačelnika o ovoj temi nema 
ni riječi, a moglo bi rezultirati činjenicom da Đurđevac neće imati trgovačko društvo kao 
javnog isporučitelja vodnih usluga.  

 Vijećnik Vlado Rep, član Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac, je 
napomenuo kako je Gradsko vijeće na svojoj sjednici donijelo Odluku da Komunalije d.o.o. 
Đurđevac najkasnije do 30. lipnja 2012. godine usklade djelatnost javnog isporučitelja vodnih 
usluga prema odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje. Istaknuo je kako je od direktora Komunalija d.o.o. Đurđevac 
tražio da podnese Izvješće o poduzetim radnjama do sljedeće sjednice Gradskog vijeća, 
međutim direktor to nije napravio, te da ima dojam da direktor cijelu situaciju shvaća olako. 
Napomenuo je kako je komunalno poduzeće iz Koprivnice već pri kraju s registracijom ili se 
već registriralo kao javni isporučitelj vodnih usluga. Naglasio je kako je potrebno poduzeti 
mjere kako bi se što prije riješila ova situacija. 

 Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je veliki problem to što Komunalije 
d.o.o. Đurđevac još uvijek nisu registrirane za obavljanje poslova javnog isporučitelja vodnih 
usluga. Napomenuo je kako je potrebna suradnja Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. 
Đurđevac i Skupštine Komunalija d.o.o. Đurđevac, pa i na zahtjev Gradskog vijeća, kako bi se 
što prije poduzele potrebne radnje. 

 Vijećnik Vlado Rep naglasio je da će tražiti od Uprave Komunalija d.o.o. Đurđevac da 
se radi interesa grada Đurđevca poduzmu hitni koraci kako bi se što prije krenulo s 
potrebnim radnjama.  

 Vijećnik Marijan Štimac je napomenuo kako je jedinica lokalne samouprave, u ovom 
slučaju grad Đurđevac, dužna osigurati obavljanje poslova javne vodoopskrbe i odvodnje. 
Naglasio je da je gradonačelnik kao predsjednik Skupštine Komunalija d.o.o. Đurđevac 
zajedno s Upravom Komunalija d.o.o. Đurđevac trebao do 30. lipnja 2012. godine pripremiti 
akt o osnivanju ili društveni ugovor u kojem se trebala imenovati djelatnost komunalnog 
sektora, što bi značilo, djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje preseliti iz postojećeg 
trgovačkog društva u novo trgovačko društvo. Nakon toga, trebalo bi to podnijeti nadležnom 
Ministarstvu, sukladno Zakonu o vodama, u kojem će se vidjeti da li Komunalije d.o.o. 
Đurđevac ispunjavaju uvjete koji su sadržani u Pravilnicima, a to su tehnička osposobljenost 
te brojnost i stručnost zaposlenika. Naglasio je kako je rok za to prošao, a ništa nije 
napravljeno.  
 Vijećnik Stevo Babić je istaknuo kako je privilegij Gradskog vijeća Grada Đurđevca da 
u svojim redovima ima gospodina Marijana Štimca koji je ujedno i pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, te je uvijek na 
izvoru važnih podataka. Napomenuo je kako nikoga neće osuđivati, ali da ima još uvijek 
vremena da se hitno poduzmu sve potrebne radnje. Istaknuo je da je rok prekratak i da bi 
gradonačelnik i članovi Nadzornog odbora koji su iz redova Gradskog vijeća, bez obzira na 
Upravu Komunalija d.o.o. Đurđevac, trebali pokrenuti što prije potrebne radnje.    
 Vijećnik Ivan Pleadin istaknuo je kako je tema oko Komunalija d.o.o. Đurđevac 
uvučena neplanirano u ovu točku dnevnog reda, ali da sada stvari ipak dolaze na „svoje“. 
Naglasio je kako će razvoj događaja pokazati da mikro tvrtke u malim sredinama jednostavno 
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neće moći izdržati i postat će preskupe, jer kadrovsku strukturu, tehničku opremljenost i 
drugo jednostavno neće moći isfinancirati iz postojeće potrošnje područja koje pokrivaju.  
Istaknuo je kako bi bilo najbolje da se obavi jedan otvoren razgovor s Upravom Komunalija 
d.o.o. Đurđevac na tu temu, jer očito nešto ne štima u potencijalu Komunalija d.o.o. 
Đurđevac. Nadalje, napomenuo je da će njemu kao običnom građaninu, ali i većini građana 
biti najbitnije da imaju vodu, neovisno o tome tko će biti javni isporučitelj vodnih usluga. 
 Gradonačelnik Slavko Gračan je istaknuo kako je za Grad Đurđevac ipak od interesa 
da javni isporučitelj vodnih usluga budu Komunalije d.o.o. Đurđevac, te je predložio da 
Gradsko vijeće donese Zaključak kojim bi se zadužio predsjednik Skupštine Komunalija d.o.o. 
Đurđevac da što prije poduzme sve potrebne radnje s direktorom Komunalija d.o.o. 
Đurđevac u cilju što bržeg rješavanja problema. 
 Vijećnik Branimir Prelec izrazio je nezadovoljstvo na prijedlog gradonačelnika da se 
donose prethodni Zaključak uz obrazloženje da je gradonačelnik već i dosad imao ovlasti da 
poduzme potrebne radnje. 
 Vijećnik Marijan Štimac je naglasio da bi unutar ovog Izvješća o radu gradonačelnika, 
funkcija gradonačelnika kao predsjednika Skupštine Komunalija d.o.o. Đurđevac trebala biti 
ispunjena na način da se realizira Odluka o izdvajanju komunalnih djelatnosti iz djelatnosti 
društva Komunalije d.o.o. Đurđevac uz ostanak djelatnosti javne odvodnje i vodoopskrbe, 
ovog Gradskog vijeća u roku i vremenu sukladno Zakonu o vodama, te Pravilnika o posebnim 
uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i Pravilnika o posebnim uvjetima za 
obavljanje djelatnosti javne odvodnje, pa da gradonačelnik izvijesti članove Gradskog vijeća 
što je zajedno s Upravom Komunalija d.o.o. Đurđevac poduzeo, kako bi o tome obavijestio 
članove Gradskog vijeća na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća ili da vezano uz tu temu sazove 
posebnu tematsku sjednicu s članovima Uprave Komunalija d.o.o. Đurđevac da li će se uspjeti 
u zadanom roku poduzeti sve potrebne radnje. Na tvrdnju vijećnika Ivana Pleadina da će 
njemu kao građaninu biti svejedno tko će mu isporučivati vodu, napomenuo je da građanima 
grada Đurđevca, a i šire Podravine ne može biti svejedno tko će im isporučivati vodu jer 
Komunalije d.o.o. Đurđevac imaju Ugovor za distribuciju vode i održavanje Pročišćivača i s 
drugim jedinicama lokalne samouprave. Istaknuo je da prema članku 206. Zakona o vodama 
visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje isporučitelj vodne usluge uz prethodnu 
suglasnost jedinice lokalne samouprave, te da Komunalije d.o.o. Đurđevac isporučuju vodu a 
u svojstvu jedinice lokalne samouprave suglasnost daje gradonačelnik. Naglasio je da ukoliko 
Komunalije d.o.o. Đurđevac ne postanu javni isporučitelj vodnih usluga, onda ćemo sve 
plaćati skuplje nekome drugome.   
 
 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo  
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. 
  
 Uz prethodno doneseni Zaključak Gradsko vijeće donosi sljedeći  
 

 Z A K L J U Č A K 
 

 Zadužuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da kao predsjednik Skupštine Komunalija 
d.o.o. Đurđevac zajedno s Upravom i Nadzornim odborom Komunalija d.o.o. Đurđevac što 
prije poduzme potrebne radnje u cilju bržeg rješavanja problematike osnivanja novog 
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trgovačkog društva sukladno Zakonu o vodama, te da o poduzetim radnjama izvijesti Gradsko 
vijeće. 
 

Točka 9.  
 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna  
Grada Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe,  

za mjesece lipanj  i srpanj 2012. godine. 
 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 
Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesece lipanj  i srpanj 2012. godine, 
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 vijećnik Branimir Prelec koji je istaknuo kako je ova mladež osvojila državna prvenstva, 
te da su sredstva koja su im dana od strane Grada Đurđevca premala. Naglasio je kako je 
njemu jako neugodno zbog toga jer su im dodjeljena tako mala sredstva s obzirom da njihovi 
treninzi a i vrijeme provedeno u učenju iziskuju puno više. Naglasio je kako je imati državnog 
prvaka u bilo čemu, a posebice u natjecanju iz znanja ponos jednog grada. 
 Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako su ove godine po prvi puta dodijeljena 
novčana sredstva za mlade koji su osvojili nagrade na raznim natjecanjima, te da je ovime 
učinjen prvi korak. Nadalje, napomenuo je da je izjava vijećnika Branimira Prelca političke 
naravi. 
 Vijećnik Branimir Prelec je istaknuo kako izjavu gradonačelnika neće komentirati. 
 
 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna  
Grada Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe,  

za mjesece lipanj  i srpanj 2012. godine. 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Plana zaštite od požara Grada Đurđevca.  
 
 Vijećnik Ivan Hadžija istaknuo je da se Plan zaštite od požara donosi nakon 
pribavljenog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova na Procjenu ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije za Grad Đurđevac koju je izradio stručni tim. Istaknuo je da tekst ovoga 
Plana obuhvaća sve elemente koji su predviđeni kao dio Plana zaštite od požara i da su 
posloženi prema redoslijedu. Predložio je da se u Planu izvrše određene izmjene i to: 
 -  u točki 1.2. DOJAVA POŽARA stavku 1. iza riječi: „193(93)“ dodati „preko 
županijskog centra 112,“, 
 - u točki 2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH 
POŽARA stavku 9. iza riječi: „prirodne nepogode,“ potrebno je dodati „sukladno Planu zaštite 
i spašavanja.“ 
 - u točki 5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI 
GAŠENJA POŽARA iza riječi: „na broj 194“ potrebno je dodati „ ili županijski centar 112“. 
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Nadalje, vijećnik Ivan Hadžija je predložio da se tablice u ovom Planu poslože, te da je 
potrebno priložiti i grafički dio (karte), a potrebno je i donijeti Područni provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara. 
 Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i član stručnog tima za izradu Plana 
zaštite od požara Grada Đurđevca Marijan Kicivoj je prihvatio prijedloge vijećnika Ivana 
Hadžije, te istaknuo, što se tiče grafičkog dijela, kako se radi o 4-5 karata u formatu A3 koje 
su izvučene iz Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, a priložiti će se uz ovaj Plan. 
 Gradonačelnik Slavko Gračan je, kao predlagatelj, prihvatio prijedloge vijećnika Ivana 
Hadžije, te su oni postali sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta. 
 
 Nakon rasprave Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo  
 

P L A N 
zaštite od požara Grada Đurđevca 

  
Točka 11. 

 
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca trgovačkom društvu 

HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar. 
 

 Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca trgovačkom društvu 
HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar, 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 prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca trgovačkom društvu  
HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar. 

 
Točka 12. 

 
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - 

održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca  
– asfalterski radovi za 2012. godinu.  

  
 Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju 
ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi za 
2012. godinu, 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 - održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca  

– asfalterski radovi za 2012. godinu.  
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Točka 13.  
 

Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za upravljanje, održavanje i 
naplatu parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca. 

 
 Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za upravljanje, 
održavanje i naplatu parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca, 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 vijećnik Branimir Prelec kojega je zanimalo kako će u Ugovoru stajati plaćanje – da li 
avansom ili na kraju godine? 
 Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco istaknula je kako će 
plaćanje biti mjesečno. 
 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 
O D L U K U  

o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za upravljanje, održavanje i naplatu 
parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca. 

 
Točka 14.  

 
Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa 

između Grada Đurđevca (Republika Hrvatska) i Občine  
Lendava (Republika Slovenija). 

 
 Gradonačelnik Slavko Gračan podijelio je sa svima prisutnima pozitivne stvari koje se 
pružaju gradu Đurđevcu sklapanjem Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa s 
Občinom Lendava iz Slovenije.  
  
 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo 

 
O D L U K U  

o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa  
između Grada Đurđevca (Republika Hrvatska) i Občine  

Lendava (Republika Slovenija). 
 

Točka 15.  
 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 

 Vijećnik Marijan Panić pročitao je članovima Gradskog vijeća dopis koji je Mjesni 
odbor Centar poslao Komunalijama-Plin d.o.o. Đurđevac vezano o kvaliteti i cijeni zemnog 
plina koji se trenutno isporučuje građanima Grada Đurđevca putem javnog sustava plinske 
mreže. Nakon što je pročitao dopis vijećnik Marijan Panić je obrazložio kako je mnogo 
građana Đurđevca primijetilo da plin koji koriste u svojim trošilima nije iste gorive vrijednosti, 
te da na istom trošilu varira ovisno o godišnjem dobu odnosno o potrošnji plina na području 
Općine Ferdinandovac i Grada Đurđevca. Istaknuo je kako su građani tražili zaštitu od Udruge 
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za zaštitu potrošača i Savjeta za zaštitu potrošača Grada Đurđevca. Naglasio je kako je 
direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac priznao da se građanima isporučuje plin manje 
gorive vrijednosti i da se taj plin otkupljuje za nižu cijenu, te da se umjesto čistog zemnog 
plina građanima isporučuje kaptažni plin koji se u sustav upušta bez prethodne obrade i 
uklanjanja nuspojava iz navedenog plina dobivenog crpljenjem nafte. Napomenuo je da je 
direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac spomenuo obećanje INA-e d.d. da će u što kraćem 
roku izgraditi cjevovod prema CPS-u Molve, u čijem pogonu bi se vršila obrada plina prije 
upuštanja u javno korištenje. Međutim, to u međuvremenu nije učinjeno. Stoga, Klub 
vijećnika SDP-HSU traži od distributera Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac izvještaj o kvaliteti 
zemnog plina koji se isporučuje građanima Đurđevca. Ukoliko se ustanovi da je zemni plin 
slabije kakvoće nego što je zakonskim standardima predviđeno, predlaže se Komunalijama-
Plin d.o.o. Đurđevac rok za uskladu kvalitete zemnog plina koji se kupuje od Plinacro-a d.o.o. 
i to u što kraćem roku. Ujedno Klub vijećnika SDP-HSU traži da se ovaj zahtjev uvrsti u dnevni 
red Gradskog vijeća odmah na idućoj sjednici. 
 Gradonačelnik Slavko Gračan je napomenuo kako podržava prijedlog Kluba vijećnika 
SDP-HSU da Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac podnesu izvještaj o kvaliteti zemnog plina koji 
se isporučuje građanima Đurđevca, te da se o tome raspravlja na idućoj sjednici Gradskog 
vijeća. Naglasio je kako bi se preradom plina u CPS Molve postigla zakonom propisana 
kvaliteta zemnog plina, ali je potrebno izgraditi cjevovod prema Molvama. Istaknuo je kako 
su morali pristati na takvu kvalitetu zemnog plina, pa makar i na određeno vrijeme, jer bi 
inače prestao rad polja u Ferdinandovcu i Novom Virju. Napomenuo je kako su iz INA-e d.d. 
obećali riješiti taj problem, te izgraditi cjevovod do CPS-a Molve kako bi se preradom dobio 
plin po zakonskim standardima, ali to do danas još uvijek nije učinjeno. 
 Vijećnik Ivan Pleadin je istaknuo kako je razlika u cijeni plina negdje morala završiti, 
jer građani plaćaju plin po punoj cijeni. Naglasio je da nije uvjeren da plin koji se isporučuje 
građanima Đurđevca sadrži tvari opasne po život. 
 Vijećnik Vlado Rep je napomenuo kako se o ovoj temi raspravljalo na sjednicama 
Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac, te da su informacije koje je vijećnik Marijan 
Panić iznio istinite, ali da je direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac bio zadužen poslati 
Izvješće o kvaliteti plina koji se isporučuje građanima Gradskom vijeću Grada Đurđevca i 
Mjesnom odboru Centar.  
 
 Nakon rasprave zaključeno je da se na idućoj sjednici Gradskog vijeća u dnevni red 
uvrsti točka pod nazivom „“Razmatranje Izvješća Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac o kvaliteti i 
cijeni zemnog plina koji se trenutno isporučuje građanima Grada Đurđevca putem javnog 
sustava plinske mreže.“. 

 
 Vijećnik Vjekoslav Ivandija osvrnuo se na tekst koji je pročitao u lokalnim novinama 
vezano uz Šljunčaru, te ga je zanimalo pod kojim je okolnostima gradonačelnik ispitan u 
Policijskoj postaji Đurđevac?  
 Na pitanje vijećnika Vjekoslava Ivandije gradonačelnik je odgovorio kako se smatra 
nevinim. Naglasio je da je bio začetnik tog projekta još kada je radio u Segradu d.d. Đurđevac 
jer smatra da projekt ima veliki ekonomski značaj za Grad - eksploatacija pijeska i šljunka. 
Napomenuo je da se odazvao na ispitivanje u Policijsku postaju Đurđevac, te da će se uvijek i 
odazvati jer se ne smatra krivim i može svima pogledati u oči.  
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 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 
28. sjednicu Gradskog vijeća u 17,50 sati. 
  

 
 

    Zapisničar         Predsjednik 
         Katarina Bartolić                          Gradskog vijeća 
         Ivica Djopar, dr. vet. med. 


