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ZAPISNIK
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 17. studenoga 2010. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/20, URBROJ:
2137/03-01-01/01-10-1 od 12. studenoga 2010. 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. Marijan Panić,
2. Melani Šikulec,
3. Vlado Rep,
4. Ivica Djopar,
5. Mladen Roštan,
6. Anka Švaco,
7. Ivan Hadžija,
8. Ljuba Dobravec,
9. Stevo Babić,
10. Marijan Štimac,
11. Ivan Pleadin.
Sjednici nisu nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija (opravdao),
2. Branimir Prelec,
3. Luka Čukljaš,
4. Željko Blažok.
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
Grada Đurđevca,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika,
7. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
8. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
9. Ivan Topolčić, predsjednik Nadzornog odbora Komunalija d.o.o.
Đurđevac,
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10. Silvija Lukačin, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
11. Martina Bot, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
12. Marija Zvonar, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
13. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
14. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
15. Zdravko Šimunić, novinar Radio Đurđevca,
16. Dušan Tončić.
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Budući da na sjednici Odbora za izbor i imenovanja nije usuglašen prijedlog
za imenovanje članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se točke dnevnog reda
17. i 18. izostave iz dnevnog reda:
Točke 17. i 18. glase:
„17. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac.
18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac“.
Dosadašnje predložene točke dnevnog reda 19. do 22. postaju točkama 17.
do 20.
Predložena izmjena dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za kreditno zaduživanje.
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac i imenovanju člana Povjerenstva
za prodaju dionica.
5. Donošenje Zaključka u vezi daljnjeg uređenja i opremanja kolne-stočne
vage na lokaciji u Bjelovarskoj ulici bb u Đurđevcu radi registracije kao Stočni
sajam.
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac.
7. Donošenje Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice –
boda (B) za određivanje visine komunalne naknade.
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10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
11. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom
računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
12. Donošenje Odluke o objedinjenom obračunskom vođenju računa kod
Zagrebačke banke.
13. Donošenje Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada
Đurđevca (zgrada Stjepana Radića 12 – bivša zgrada „Fišerovo“).
14. Donošenje Odluke o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s
Andrijom Stankirom iz Đurđevca.
15. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u
Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
16. Donošenje Odluke o davanju na korištenje zgrade u Ulici kralja
Tomislava 3 u Đurđevcu Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.
17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za udruživanje Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac u Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih postrojbi
Republike Hrvatske.
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec listopad
2010. godine.
19. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta
mladih Grada Đurđevca.
20. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
Prijedlog Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“,
razmatrao je Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo na sjednici održanoj 17.
studenoga 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Slavka Gračana prijedlog Odluke
o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina u zoni
utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“ obrazložio je direktor Komunalija
d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok.
U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin i Mladen Roštan.
Ivan Pleadin predložio je da se u članku 8. prijedloga Odluke izostavi
odredba da je vlasnik nekretnine dužan uz zahtjev za isplatu razlike umanjene
vrijednosti nekretnine dostaviti dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 500
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metara od odlagališta otpada, jer je to vidljivo iz Geodetskog elaborata.
Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco pojasnila je Ivanu Pleadinu da će
to biti samo poziv na taj elaborat te da vlasnici nekretnine neće morati dostavljati
posebne dokaze o udaljenosti nekretnine od odlagališta.
Na prijedlog Mladena Roštana da se ispita postoji li mogućnost smanjenja
sredstava za naknadu vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog
otpada, kada bi se odredbama članka 5. Odluke propisalo pravo na umanjenu tržišnu
vrijednost nekretnine pod uvijetom da je vlasnik nekretninu stekao prije početka
gradnje odnosno sanacije ili rekonstrukcije građevine (sukladno članku 4.
Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima
nekretnina), a ne samo prije početka sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Peski“, gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je da to nema potrebe ispitivati,
jer je sve već ispitano te da je odlagalište otpada „Peski“ steklo legalitet dobivanjem
građevne dozvole.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta
komunalnog otpada „Peski“
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima,
razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo na sjednici održanoj 17.
studenoga 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima obrazložio je
direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok.
U raspravi je sudjelovao Ivan Pleadin koji je izjavio da prihvaća predloženu
Odluku, ali je tražio pojašnjenje odredaba vezanih uz obavljanje prijevoza umrlog u
mrtvačnicu ili na groblje radi ukopa. Pojašnjenje su mu dali pročelnica Stručne
službe Jadranka Švaco i direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o grobljima

5

Točka 3.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduživanje.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduživanje, razmatrao Odbor za proračun i financije na
sjednici održanoj 17. studenoga 2010. godine. Odbor je podržao prijedlog da se
Komunalije d.o.o. Đurđevac kreditno zaduže, na vrijeme od sedam godina, kod
Raiffeisen leasinga d.o.o. Zagreb za kupnju novog pogrebnog vozila, na iznos od
20.425,00 EUR, što u kunama iznosi 149.919,50 kuna.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduživanje
Točka 4.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac i imenovanju
člana Povjerenstva za prodaju dionica.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac i imenovanju člana
Povjerenstva za prodaju dionica, razmatrao Odbor za proračun i financije na
sjednici održanoj 17. studenoga 2010. godine. Odbor je podržao prijedlog da
Gradsko vijeće dade Komunalijama d.o.o. Đurđevac suglasnost za prodaju
cjelokupnog vlasničkog paketa od 1.860 dionica (što čini 51,0989 % temeljnog
kapitala društva) koje Komunalije d.o.o. Đurđevac imaju u društvu „Segrad“ d.d.
Đurđevac, po početnoj cijeni izračunatoj prema revizijskoj procjeni društva u iznosu
od 2.161.483,00 kune za cijeli paket dionica, te da se za člana Povjerenstva za
prodaju dionica imenuje potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Marijan
Štimac.
Zahtjev Komunalija d o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti za prodaju
dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac, koje Komunalije d.o.o. Đurđevac imaju u
društvu „Segrad“ d.d. obrazložili su direktor Komunalija d.o.o. Marijan Blažok i
predsjednik Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac Ivan Topolčić, a
dodatno obrazloženje dao je i gradonačelnik Slavko Gračan, koji je naglasio kako
smatra da ovo nije klasična prodaja gdje je primarno dobiti novac, već je cilj dobiti
strateškog partnera koji će i dalje nastaviti s djelatnošću i zadržati ili čak povećati
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broj zaposlenih.
Ivan Pleadin u svojoj raspravi izrazio je bojazan da se nešto strateški vrijedno
za Grad Đurđevac, a to je i „Segrad“ d.d. Đurđevac, proda za male novce. Upitao je
što se planira sa sredstvima dobivenim od prodaje „Segrada“, da li Komunalije
planiraju vratiti kredite ili nešto drugo?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Ivanu Pleadinu da Komunalije
imaju svoj Nadzorni odbor i Skupštinu koji će zajedno s menadžmentom
Komunalija odlučiti o iskorištenju sredstava, a direktor Komunalija Marijan Blažok
dodao je da Gradsko vijeće može donijeti odluku da će se sredstvima od prodaje
dionica društva „Segrada“ d.d. Đurđevac, koje Komunalije d.o.o. Đurđevac imaju u
društvu „Segrad“ d.d., raspolagati uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Mladen Roštan svojom raspravom podržao je prijedlog za prodaju dionica
društva „Segrad“ d.d. Đurđevac. Jedino je istaknuo kako vidi problem u tome ako u
prvom krugu prodaje neće biti kupca tada će se smanjiti početna cijena za prodaju
cjelokupnog vlasničkog paketa dionica.
Stevo Babić rekao je da podržava ovu napomenu Mladena Roštana vezanu uz
smanjenje početne cijene dionica u slučaju da se ne prodaju u prvom krugu, te da i
on smatra da je vrijeme za prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac u cilju
pronalaženja strateškog partnera.
Marijan Panić podržavši prijedlog da Gradsko vijeće dade Komunalijama
d.o.o. Đurđevac suglasnost za prodaju cjelokupnog vlasničkog paketa od 1.860
dionica koje Komunalije d.o.o. Đurđevac imaju u društvu „Segrad“ d.d. Đurđevac,
inzistirao je da se vlasnički paket dionica proda pod uvjetom zadržavanja
zaposlenosti ili čak povećanja jer je to u interesu Grada.
Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržanim“ donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac
i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju dionica
Točka 5.
Donošenje Zaključka u vezi daljnjeg uređenja i opremanja kolne-stočne
vage na lokaciji u Bjelovarskoj ulici bb u Đurđevcu radi registracije kao Stočni
sajam.
Prijedlog Zaključka u vezi daljnjeg uređenja i opremanja kolne-stočne vage
na lokaciji u Bjelovarskoj ulici bb u Đurđevcu radi registracije kao Stočni sajam,
razmatrao je Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo na sjednici održanoj 17.
studenoga 2010. godine. Odbor je podržao prijedlog predlagatelja da Grad
Đurđevac zbog sve manje potrebe korištenja vage i visokih troškova ulaganja u
odnosu na godišnje prihode ostvarene od vaganja stoke, ne financira daljnje
uređenje i opremanje sajma.

7

Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok obrazložio je
članovima Gradskog vijeća da je Grad Đurđevac povjerio Komunalijama d.o.o.
Đurđevac 14. studenoga 2006. godine obavljanje komunalnih djelatnosti
upravljanja, organiziranja poslovanja i održavanja kolne-stočne vage koja se nalazi
na lokaciji u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu. Radi dobivanja odobrenja o registraciji
– upisu u Upisnik sajmova kao Stočni sajam (sabirni centar) kolne-stočne vage na
lokaciji u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu, potrebno je daljnje uređenje i opremanje
sajma, koje bi prema procjeni Komunalija stajalo oko 91.000,00 kuna.
Zbog sve manje potrebe korištenja vage i visokih troškova ulaganja u odnosu
na godišnje prihode ostvarene od vaganja stoke (prihod za 2010. godinu od 1.
siječnja do 17. studenoga iznosi 1.700,00 kuna), ocijenjeno je da ne postoji interes
Grada Đurđevca za daljnja ulaganja za uređenje i opremanje sajma, pojasnio je
Marijan Blažok.
Gradonačelnik Slavko Gračan napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da je u vezi daljnjeg uređenja i opremanja kolne-stočne vage na lokaciji u
Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu razgovarao sa zainteresiranim poljoprivrednicima i
Udrugom stočara Đurđevac, te da je dogovoreno ukoliko će Udruga stočara imati
interes za korištenje vage da se može organizirati i dobiti koncesiju od Grada za
korištenje i održavanje stočne vage.
Točka 6.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac, razmatrao je Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj na sjednici održanoj
16. studenoga 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac obrazložila je ravnateljica Dječjeg vrtića Gabrijela Golub.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac
Točka 7.
Donošenje Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan obrazlažući prijedlog Odluke o kreditiranju
studenata s područja Grada Đurđevca napomenuo je da je prijedlog Odluke
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razmatrao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj na sjednici održanoj 16.
studenoga 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu, uz sljedeće
AMANDMANE
I. U članku 6. stavku 1. pod točkom b) riječi: „Za studente I. godine
preddiplomskog studija prosjek ocjena izračunava se iz ocjena svih predmeta na
završnom ispitu“ zamijenjuju se riječima:
„Za studente I. godine preddiplomskog studija prosjek ocjena izračunava se
na temelju ocjena sva četiri razrada srednje škole i ocjena svih predmeta s ispita
državne mature“.
II. U članku 8. stavku 1. pod točkom 3. riječi: „3. prijepis ocjena iz
prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda
srednje škole i završnog ispita,“ zamijenjuju se riječima:
„3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika
svjedodžbi sva četiri razrada srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne
mature,“
Ove amandmane Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj članovi Gradskog
vijeća primili su u pisanom obliku prije početka sjednice.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s amandmanima Odbora za
prosvjetu i predškolski odgoj, stoga postaju sastavni dio prijedloga Odluke o
kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
Vlado Rep podržavši prijedlog Odluke o kreditiranju studenata s područja
Grada Đurđevca predložio je gradonačelniku Slavku Gračanu da pored predloženih
sredstava osiguranja potraživanja propisanih u članku 11. Odluke, pokuša i na
drugačiji način osigurati otplatu kredita pored jamaca, zadužnica i mjenica, kako bi
što više studenata moglo realizirati kredit.
Gradonačelnik Slavko Gračan pojasnio je Vladi Repu da su člankom 10.
prijedloga Odluke propisani slučajevi kada vrlo dobri i odlični studenti iz socijalno
ugroženih obitelji koje su korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb, ne mogu
ostvariti osiguranje otplate kredita putem kreditno sposobnih jamaca, da će u tim
slučajevima Grad Đurđevac osigurati otplatu kredita.
Vezano uz raspravu Vlade Repa, pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco
predložila je da se u članku 11. stavku 2. prijedloga Odluke, radi osiguranja
potraživanja pored jamaca, mjenica i zadužnica doda i „hipoteka“.
S prijedlogom pročelnice Stručne službe Jadranke Švaco da se u članku 11.
stavku 2. prijedloga Odluke, radi osiguranja potraživanja pored jamaca, mjenica i
zadužnica doda i „hipoteka“, suglasio se gradonačelnik Slavko Gračan, stoga ovaj
prijedlog postaje sastavni dio prijedloga Odluke o kreditiranju studenata s područja
Grada Đurđevca.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Slavka Gračana i prijedloga da se u
članku 11. stavku 2. prijedloga Odluke, radi osiguranja potraživanja pored jamaca,
mjenica i zadužnica doda i „hipoteka“, Vlado Rep nije više imao primjedaba na
prijedlog Odluke vezano uz sredstva osiguranja otplate studentskih kredita.
Na pitanje Ivana Pleadina zašto se radi osiguranja potraživanja traže
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jamci, mjenice i zadužnice, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odgovorio
je da su to sredstva osiguranja koja traži banka te da se ona moraju ispoštovati.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o kreditiranju studenata s područja
Grada Đurđevca
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi razmatrao je Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo na sjednici
održanoj 17. studenoga 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku, o čemu
su članovi Gradskog vijeća upoznati sa Zaključkom koji im je dostavljen na klupe
prije sjednice.
Budući da se iznos komunalne naknade po m² obračunske površine
nekretnine utvrđuje množenjem vrijednosti obračunske jedinice – boda određene u
kunama po m² s koeficijentom zone i koeficijentom namjene, predsjednik Gradskog
vijeća Ivica Djopar predložio je da se objedini rasprava o točkama 8. i 9. dnevnog
reda, jer su međusobno povezane.
Obrazlažući prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti
obračunske jedinice – boda (B) za određivanje visine komunalne naknade, pročelnik
Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca, Martin Mahović,
istaknuo je kako je ovim predloženim izmjenama odluka svrha da se napravi razlika
u plaćanju komunalne naknade, tako da je pravednija raspodjela plaćanja, sukladno
standardu usluga koje dobivaju obveznici plaćanja komunalne naknade.
Prvi se za raspravu javio Ivan Pleadin. Predložio je da Gradsko vijeće danas
ne usvoji prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice –
boda (B) za određivanje visine komunalne naknade, kojom se predlaže povećanje
vrijednosti obračunske jedinice – boda s „0,35“ na „0,40“. Rekao je da sada nije
primjereno povećavati komunalnu naknadu u okolnostima u kojima živimo.
Podržao je prijedlog da se određene ulice kojima je povećan standard usluga uvrste
u I. zonu, ali je protiv mijenjanja vrijednosti obračunske jedinice – boda za
određivanje visine komunalne naknade.
Iako je gradonačelnik Slavko Gračan pojasnio Ivanu Pleadinu da je svrha
donošenja ovih odluka određivanje kategorija plaćanja komunalne naknade prema
standardu usluga koje dobivaju obveznici plaćanja komunalne naknade, te da je
plaćanje komunalne naknade za proizvodne djelatnosti ovim odlukama smanjeno,
Ivan Pleadin ostao je pri svom stajalištu i izjavio kako mu je neprihvatljivo
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povećavanje iznosa komunalne naknade.
Budući da nisu velike razlike u plaćanju komunalne naknade za I. i II. zonu
Vlado Rep je predložio da iste ulice čine jednu zonu, da se ne razdvajaju na lijevu i
desnu stranu. Upitao je što će od komunalnih usluga dobiti „manje“ one ulice koje
su iz I. zone uvrštene u II. zonu?
Martin Mahović obrazložio je Vladi Repu da se u tim ulicama neće smanjiti
komunalne usluge, već će pravednije plaćati komunalnu naknadu za komunalne
djelatnosti koje se obavljaju u njihovim ulicama, a financiraju se iz sredstava
komunalne naknade.
Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržanim“ donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice –
boda (B) za određivanje visine komunalne naknade.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda
(B) za određivanje visine komunalne naknade, razmatrao je Odbor za komunalno i
vodno gospodarstvo na sjednici održanoj 17. studenoga 2010. godine. Odbor je
podržao predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Rasprava je vođena pod točkom 8. dnevnog reda.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1
glasom „suzdržanim“ donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za
određivanje visine komunalne naknade
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d., razmatrao je
Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 17. studenoga 2010. godine.
Odbor je podržao predloženu Odluku, o čemu su članovi Graskog vijeća upoznati
Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije sjednice.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d., obrazložila
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je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna
Kovačev.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada Đurđevca
kod Zagrebačke banke d.d.
Točka 11.
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., obrazložila je pročelnica Upravnog
odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev.
Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d., razmatrao je Odbor za proračun i
financije na sjednici održanoj 17. studenoga 2010. godine. Odbor je podržao
predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Odluke o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada Đurđevca
kod Zagrebačke banke d.d.
Točka 12.
Donošenje Odluke o objedinjenom obračunskom vođenju računa kod
Zagrebačke banke.
Prijedlog Odluke o objedinjenom obračunskom vođenju računa kod
Zagrebačke banke, razmatrao je Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj
17. studenoga 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Nakon obrazloženja koje je dala pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev, Gradsko vijeće
jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o objedinjenom obračunskom vođenju računa
kod Zagrebačke banke
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Točka 13.
Donošenje Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada
Đurđevca (zgrada Stjepana Radića 12 – bivša zgrada „Fišerovo“).
Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u
zgradi u Ulici Stjepana Radića 12 (bivša zgrada „Fišerovo“), članovi Gradskog
vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Za riječ se javio Marijan Štimac koji je predložio da se u točki VI. prijedloga
Odluke doda da se ugovor o kupoprodaji mora zaključiti do 30. prosinca 2010.
godine, a ukoliko ne dođe do zaključenja ugovora da Gradsko vijeće donese odluku
o poništenju natječaja, a jamčevina dana u natječaju da se neće vratiti ponuditelju.
S prijedlogom Marijana Štimca da se u točki VI. prijedloga Odluke doda da
se ugovor o kupoprodaji mora zaključiti do 30. prosinca 2010. godine, a ukoliko ne
dođe do zaključenja ugovora da Gradsko vijeće donese odluku o poništenju
natječaja, a jamčevina dana u natječaju da se neće vratiti ponuditelju, suglasio se
gradonačelnik Slavko Gračan, stoga ovaj prijedlog postaje sastavni dio prijedloga
Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca (zgrada Stjepana
Radića 12 – bivša zgrada „Fišerovo“).
Ivan Pleadin u svojoj raspravi osvrnuo se na Odluku Gradskog poglavarstva
iz 2007. godine kada je raspisan Javni natječaj za prodaji dijela nekretnine u
vlasništvu Grada Đurđevca u zgradi u Ulici Stjepana Radića 12 (bivša zgrada
„Fišerovo“). Prema mišljenju Ivana Pleadina tada je bila idealna prilika da se stanje
te nekretnine riješi po modelu javno-privatnog partnerstva.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca (zgrada
Stjepana Radića 12 – bivša zgrada „Fišerovo“).
Točka 14.
Donošenje Odluke o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s
Andrijom Stankirom iz Đurđevca.
Prijedlog Odluke o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Andrijom
Stankirom iz Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
U raspravi su sudjelovali Stevo Babić, Ivan Pleadin i Mladen Roštan.
Stevo Babić podržao je predloženu Odluku, dok su Mladen Roštan i Ivan
Pleadin samo komentirali Odluku vezano uz broj čestica koje se vraćaju Andriji
Stankiru, ali nisu imali prijedloga za izmjenu ili dopunu predložene Odluke o
načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Andrijom Stankirom.
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Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržanim“ donijelo je
ODLUKU
o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
s Andrijom Stankirom iz Đurđevca
Točka 15.
Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u
Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u Poslovnoindustrijskoj zoni A u Đurđevcu, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima
za sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik Slavko Gračan.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu.
Za riječ se javio Marijan Štimac koji je predložio da se u točki III. prijedloga
Odluke doda da se za slučaj potrebe provođenja postupka izvlaštenja nekretnina u
Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu u svrhu izgradnje obilazne ceste, naruči
od ovlaštenog sudskog vještaka elaborat o procjeni vrijednosti zemljišta za sve tri
rudine: Selnice, Kopčica i Taborišće.
S prijedlogom Marijana Štimca da se u točki III. prijedloga Odluke doda da
se za slučaj potrebe provođenja postupka izvlaštenja nekretnina u Poslovnoindustrijskoj zoni A u Đurđevcu u svrhu izgradnje obilazne ceste, naruči od
ovlaštenog sudskog vještaka elaborat o procjeni vrijednosti zemljišta za sve tri
rudine: Selnice, Kopčica i Taborišće, suglasio se gradonačelnik Slavko Gračan,
stoga ovaj prijedlog postaje sastavni dio prijedloga Odluke o kupnji zemljišta za
izgradnju obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste
u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu
Točka 16.
Donošenje Odluke o davanju na korištenje zgrade u Ulici kralja
Tomislava 3 u Đurđevcu Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.
Prijedlog Odluke o davanju na korištenje zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u
Đurđevcu Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac, članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio je raspravu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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ODLUKU
o davanju na korištenje zgrade u Ulici kralja Tomislava 3
u Đurđevcu Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac
Točka 17.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za udruživanje Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac u Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih
postrojbi Republike Hrvatske.
Gradonačelnik Slavko Gračan predložio je da se podrži inicijativa Udruge
profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, Strukovnog vijeća zapovjednika javnih
vatrogasnih postrojbi, za osnivanje Zajednice ustanova javnih vatrogasnih postrojbi
Republike Hrvatske, te da Gradsko vijeće dade suglasnost za udruživanje Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac u Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih postrojbi
Republike Hrvatske.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za udruživanje Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac u Zajednicu ustanova javnih
vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske
Točka 18.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec
listopad 2010. godine.
Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu Proračunske zalihe, za mjesec listopad 2010. godine, obrazložio je gradonačelnik
Slavko Gračan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe,
za mjesec listopad 2010. godine
Točka 19.
Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta
mladih Grada Đurđevca.
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Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih
Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa
je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio je
raspravu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o pokretanju postupka izbora članova Savjeta
mladih Grada Đurđevca
Gradsko vijeće Grada Đurđevca pokreće postupak izbora članova Savjeta
mladih Grada Đurđevca Javnim pozivom za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Grada Đurđevca.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada
Đurđevca objavit će se u "Podravskom listu" i na web stranici Grada Đurđevca
www.djurdjevac.hr.
Točka 20.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se za riječ javio Ivan Pleadin. Budući
da je i na ovoj sjednici Gradskog vijeća doneseno niz izmjena i dopuna općih
akata Grada Đurđevca, Ivan Pleadin predložio je da se izrade pročišćeni tekstovi
odluka kod kojih ima više izmjena ili dopuna.
Članica Gradskog vijeća Melani Šikulec pod ovom točkom dnevnog reda
tražila je da se od Policijske postaje Đurđevac zatraži pisani odgovor vezano uz
provođenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca, na temelju
koje je zabranjeno prometovanje teretnih motornih vozila Ulicom kralja Tomislava
u Đurđevcu.
Melani Šikulec primijetila je da teretna motorna vozila i nadalje, nakon
stupanja na snagu Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca,
prometuju Ulicom kralja Tomislava u Đurđevcu. Upitala je koliko je nakon stupanja
na snagu Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca (od 27. srpnja
2010. godine) Policijska postaja Đurđevac naplatila kazni vozačima teretnih
motornih vozila za prekršaj vožnje Ulicom kralja Tomislava u Đurđevcu?
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 15. sjednicu
Gradskog vijeća u 18,30 sati.
Zapisničar
Marica Popović

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med.
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