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Z A P I S N I K 
s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 9. lipnja 2010. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/15, URBROJ: 
2137/03-01-01/01-10-1 od 2. lipnja 2010. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 16,00 sati.

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

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

Sjednici nije nazočan Marijan Štimac (opravdao).

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica  gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
5. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   gradonačelnika,
6. Mario Pintar, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
7. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
8. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista.

Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca  usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba.
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Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, ima li prijedloga 
za izmjenu ili dopunu dnevnog reda koji je dostavljen u materijalima za sjednicu 
Gradskog vijeća, za riječ se javio Vjekoslav Ivandija.

Predložio je da se predložene točke 1., 2. i 3. dnevnog reda, koje glase:
„1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. 

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

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

2009. godinu, s prijedlogom Zaključka“,
izostave iz dnevnog reda i odgode za narednu sjednicu Gradskog vijeća kako bi 
se navedena izvješća dopunila s izvješćem Nadzornog odbora.

Predložene izmjene dnevnog reda usvojene su većinom glasova s 13 
glasova „za“ i 1 glasom „protiv“. 

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih 
udruga Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.

2. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice tehničke 
kulture Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.

3. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.

4. Donošenje Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Đurđevca koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa u Gradu Đurđevcu.

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu 
Đurđevcu.

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec svibanj 
2010. godine.

7. Razmatranje prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, s prijedlogom Zaključka.

8. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 
glasom „protiv“. 
 

Točka 1.

Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice 
sportskih udruga Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
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Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca za 2009. godinu članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za 
sjednicu, pa je predjednik 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 i financijskom 

poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca za 2009. godinu

Točka 2.

Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice 
tehničke kulture Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice tehničke kulture 
Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća 
primili u materijalima za sjednicu. Predjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar bez 
uvodnog izlaganja otvorio je raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

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

 poslovanju Zajednice tehničke kulture 
Đurđevac za 2009. godinu

Točka 3.

Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca obrazložila je tajnica Grada Jadranka 
Švaco.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o plaći i drugim materijalnim pravima 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
Grada Đurđevca
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Točka 4.

Donošenje Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Đurđevca koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa u Gradu Đurđevcu.

Tajnica Grada Jadranka Švaco obrazložila je prijedlog Odluke o naknadi za 
rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika

 gradonačelnika Grada Đurđevca koji dužnost
 obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u 

Gradu Đurđevcu

Točka 5.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u 
Gradu Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu 
Đurđevcu obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 

u Gradu Đurđevcu

Točka 6.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 
svibanj 2010. godine.

Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - 
Proračunske zalihe, za mjesec svibanj 2010. godine, obrazložio je gradonačelnik 
Slavko Gračan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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 Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe,

za mjesec svibanj 2010. godine

Točka 7.

Razmatranje prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, s prijedlogom 
Zaključka.

Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s HT – 
Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je gradonačelnik Slavko Gračan. 
Napomenuo je kako nije htio potpisati navedeni Ugovor dok ne dobije mišljenje 
Gradskog vijeća, stoga je predložio da se razmatranje  Ugovora o osnivanju prava 
služnosti na javnim površinama u vlasništvu Grada Đurđevca uvrsti u dnevni red 
Gradskog vijeća. Potom je gradonačelnik pojasnio zbog kojih spornih točaka 
Ugovor nije potpisao, te da je izvršio konzultacije s  općinama i gradovima koji su 
potpisali takav ugovor kako bi imao jasniji stav što učiniti u Gradu Đurđevcu.

Prvi se za raspravu javio član Gradskog vijeća Mladen Roštan, koji je u 
prošlom mandatu obnašao dužnost gradonačelnika Grada Đurđevca. Izjavio je da je 
ova tema o zaključivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama u vlasništvu Grada Đurđevca „otvorena“ već pred tri godine, te da zbog 
nekih spornih odredbi Ugovor nije potpisan. 

Osvrnuo se na članak 3. stavak 1. kojim se propisuje osnivanje prava 
služnosti na javnim površinama u vlasništvu Grada Đurđevca u korist HT-a u svrhu 
gradnje, polaganja održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i s time povezane opreme HT-a.

Zatim je spomenuo spornu odredbu  članka 3. stavka 2. temeljem koje se pod 
javnim površinama u vlasništvu Grada Đurđevca podrazumijevaju sve javne 
površine čiji je vlasnik Grad, a koje se u zemljišnim knjigama vode kao vlasništvo 
Grada. Upitao je što se podrazumijeva pod pojmom sve javne površine, da li se to 
odnosi i na parkovne površine? Ako se to odnosi baš na sve javne površine onda se 
HT-u daje pravo služnosti na nešto što im nije potrebno, rekao je Mladen Roštan.

Nadalje je govorio o članku 4. Ugovora kojim se propisuje da Grad daje 
pravo služnosti na javnim površinama na neodređeno vrijeme. Mišljenja je da je 
ova odredba „prekruta“, te da bi se trebalo napisati kada se može raskinuti Ugovor.

Zatim je iznio spornu odredbu članka 8. Ugovora kojom se definira da Grad 
Đurđevac naplaćuje HT-u korištenje kanala (pravo služnosti na javnoj površini), a 
HT će naplaćivati drugima korištenje kanala. Ako HT-u dajemo pravo služnosti na 
našem zemljištu ne bi im smjeli dati da naše zemljište naplaćuju drugima, istaknuo 
je Mladen Roštan.

Ivan Pleadin govoreći o prijedlogu Ugovora o osnivanju prava služnosti na 
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javnim površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, izjavio je da razlog 
za zaključenje ovakvog ugovora ne može biti nedostatak novca u Proračunu Grada.

Predložio je da Grad sklopi Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim 
površinama u vlasništvu Grada Đurđevca, nakon što se Ugovor doradi u interesu 
zaštite imovine Grada i privatnih osoba. S tim u vezi predložio je da se Ugovorom 
propiše kada se može raskinuti, da se povisi naknada za pravo služnosti na javnim 
površinama, da se razmotri mogućnost postavljanja suvremene mreže bez agresivne 
tehnologije koja zahtijeva raskapanje ulica, te da se  razgovara sa stručnjacima iz 
drugih područja o pojedinim odredbama Ugovora.

Vjekoslav Ivandija predložio je da se odgodi zaključenje Ugovora o 
osnivanju prava služnosti na javnim površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. 
Zagreb, kako bi se proučile sporne odredbe u interesu zaštite imovine Grada 
Đurđevca.

I Stevo Babić svojom raspravom založio se da se zbog određenih 
nedorečenosti odgodi potpisivanje Ugovora s HT-om o osnivanju prava služnosti na 
javnim površinama u vlasništvu Grada Đurđevca. Podržao je prethodnu diskusiju 
članova Gradskog vijeća vezano uz sporne odredbe Ugovora. Naglasio je da ga 
posebno smeta odreba članka 4. Ugovora kojim se propisuje da Grad daje pravo 
služnosti na javnim površinama na neodređeno vrijeme.

U svojoj raspravi o prijedlogu Ugovora s HT-om o osnivanju prava služnosti 
na javnim površinama u vlasništvu Grada Đurđevca Željko Blažok osvrnuo se na 
visinu naknade koju HT plaća godišnje na ime prava služnosti (članak 5. Ugovora), 
za koju smatra da je preniska te da o tome treba nadalje pregovarati s HT-om.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, na temelju provedene rasprave 
predložio je Gradskom vijeću da donese zaključak kojim se u interesu zaštite 
imovine Grada Đurđevca odgađa donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o 
osnivanju prava služnosti na javnim površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. 
Zagreb, te se vraća predlagaču na doradu sukladno raspravi o spornim odredbama 
Ugovora.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći 

Z A K LJ U Č A K

Odgađa se donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava 
služnosti na javnim površinama s HT – Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb, te se u 
interesu zaštite imovine Grada Đurđevca vraća predlagaču na doradu sukladno 
raspravi o spornim odredbama Ugovora.

Točka 8.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca održanoj 28. siječnja 2010. 
godine, pod točkom dnevnog reda: „Pitanja članova Gradskog vijeća“, član 
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Gradskog vijeća Branimir Prelec iznio je problem pristupačnosti osoba s 
invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti na I. kat Doma zdravlja u Đurđevcu, 
gdje se nalaze laboratorij i odjel za fizikalnu terapiju u koje u najvećoj mjeri dolaze 
stare osobe i osobe smanjene pokretljivosti. 

Rješenje ovog izrazitog problema Branimir Prelec vidi u izgradnji dizala na I. 
kat Doma zdravlja u Đurđevcu, stoga je tražio da se ravnateljici Doma zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije uputi dopis i zatraži pisani odgovor o tome da li 
Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije planira izgradnju dizala na I. kat u 
Domu zdravlja u Đurđevcu ili poduzimanje nekih drugih radnji u cilju rješavanja 
ovog problema?

Na ovoj sjednici Branimir Prelec ponovo se osvrnuo na problematiku 
izgradnje dizala na I. kat u Domu zdravlja u Đurđevcu. 

Izjavio je da je nezadovoljan dobivenim odgovorom ravnateljice Doma 
zdravlja Koprivničko-križevačke županije Terezije Kolar, od 8. veljače 2010. 
godine, stoga je zatražio da se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb 
Koprivničko-križevačke županije uputi dopis i zatraži pisani odgovor o tome da li 
su u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu osigurana 
sredstva za izgradnju dizala u Domu zdravlja u Đurđevcu, a ako jesu kada će se 
početi s izgradnjom?

Ovo pitanje Branimira Prelca uputit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i 
socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije. 

Na kraju sjednice gradonačelnik Slavko Gračan izvijestio je nazočne o 
programu kulturno-zabavne i sportske manifestacije “Legende o Picokima 2010.” 
koja će se održati 25., 26. i 27. lipnja 2010. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 11. sjednicu 
Gadskog vijeća u 17,00 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.
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