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ZAPI SNI K
s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 31. ožujka 2011. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-02/08, URBROJ:
2137/03-01-01/01-11-1 od 25. ožujka 2011. 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. Marijan Panić,
2. Melani Šikulec,
3. Vlado Rep,
4. Ivica Djopar,
5. Mladen Roštan,
6. Ivan Hadžija,
7. Ljuba Dobravec,
8. Stevo Babić,
9. Marijan Štimac,
10. Ivan Pleadin,
11. Vjekoslav Ivandija,
12. Luka Čukljaš.
Sjednici nisu nazočni:
1. Željko Blažok,
2. Anka Švaco (opravdala),
3. 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. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i
komunalno gospodarstvo,
6. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj
Grada Đurđevca,
7. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika,
8. Stjepan Jurković, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja,
9. Slavica Škurdija, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
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10. Franjo Manolić, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
11. Olga Dokić, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
12. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
13. Jelena Sučić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
14. Katarina Bartolić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
15. Marija Zvonar, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
16. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
17. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista.
18. Dušan Tončić.
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je nakon slanja materijala, gradonačelnik Slavko Gračan predložio da
se dnevni red dopuni s još jednom točkom dnevnog reda. Radi se o donošenju
Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazuma o načinu korištenja Športsko
rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“. Navedeni materijal dostavljen je
članovima Gradskog vijeća na klupe prije sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se donošenje
Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazuma o načinu korištenja Športsko
rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“ uvrsti u dnevni red kao točka 14.
Dosadašnja točka 14. Pitanja članova Gradskog vijeća, postaje točkom 15.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje
od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini, s prijedlogom
Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2010. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2010. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Grada
Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
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9. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se
može obavljati na temelju koncesije.
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za donošenje
Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za nabavu opreme za
odmaralište u Prvić Luci.
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za
građevinsku sanaciju.
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe.
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazuma o načinu
korištenja Športsko rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“.
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar upozorio je nazočne na članak 11.
Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.), koji glasi:
„U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u
odlučivanju o javnim priznanjima postupak predlaganja i dodjele odvija se bez
uvida javnosti“, stoga je zamolio novinare i druge nazočne, osim članova Gradskog
vijeća, članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i Stručne službe da za vrijeme
rasprave o prijedlogu Odluke o dodijeli javnih priznanja iziđu iz dvorane, a da će
Odluku koju je donijelo Gradsko vijeće dobiti odmah po završetku rasprave u
pisanom obliku.
Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu
primili Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, s obrazloženjem, koju je
utvrdio Odbor za dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 18. ožujka 2011.
godine.
Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Stjepan Jurković dodatno je
obrazložio prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, koju je
utvrdio Odbor.
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Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Đurđevca kada se s rasprave o nekom predmetu isključuje javnost vodi se
odvojeni zapisnik, stoga se obrazloženje Odbora, rasprava i tijek glasovanja o
ovoj točki dnevnog reda nalazi u odvojenom zapisniku.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar utvrdio je nakon pojedinačnog
glasovanja za svako predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o
javnim priznanjima Grada Đurđevca) da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
O D LU KU
o dodjeli javnih priznanja
Grada Đurđevca
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odredio je
kratak prekid sjednice kako bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali
nazočni na sjednici, kojima je podijeljena Odluka o dodjeli javnih priznanja
Grada Đurđevca u tekstu koji je donijelo Gradsko vijeće, a uručit će se
dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca 2. svibnja
2011. godine.
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za
razdoblje od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine, s prijedlogom
Zaključka.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja
2010. do 31. prosinca 2010. godine, koje je gradonačelnik Slavko Gračan podnio
Gradskom vijeću, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Gradonačelnik Slavko Gračan dopunio je podneseno pisano izvješće s
podacima o izvršenju Proračuna Grada za 2010. godinu, o čemu će članovi
Gradskog vijeća biti detaljno upoznati na narednoj sjednici Gradskog vijeća kada će
se razmatrati Godišnji obračun Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja 2010.
do 31. prosinca 2010. godine
Točka 3.
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Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini, s prijedlogom
Zaključka.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2010. godini, s prijedlogom Zaključka članovi
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, odmah otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2010. godini
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2010. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2010. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Predsjednik 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 izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca za 2010. godinu
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2010. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Izvješće o radu komunalnog redara za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka,
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. Predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio je raspravu.
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Za raspravu se javio Marijan Štimac. Upitao je gradonačelnika poduzima li se
što u 2011. godini vezano uz projekte održavanja nerazvrstanih cesta, kako se nakon
većih kiša nebi stalno navozio šljunak?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Marijanu Štimcu da se upravo
radi na uređenju nerazvrstane ceste prema Kostanju, izvedeni su geodetski radovi, a
4. travnja započet će izvođenje radova iskopa odvodnog jarka. Dodao je kako će se
ove godine za taj dio ceste utrošiti više šljunka nego inače, ali će se dugoročno
smanjiti troškovi održavanja.
Komunalni redar Ivan Jendrašic pojasnio je Stevi Babiću problematiku
pronalaska počinitelja ljepljenja plakata (za davanje kredita) na javnim površinama.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog
redara za 2010. godinu
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2011. godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i javne prihode Jasna Kovačev.
Budući da se ovom izmjenom Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu, umjesto planirane rekonstrukcije komunalne
infrastrukture u Ulici Petra Zrinskog u Đurđevcu, planira izgradnja mrtvačnice u
Suhoj Kataleni i Čepelovcu, Ivan Pleadin izrazio je svoj protest vezano uz
izgradnje mrtvačnica u prigradskim naseljima. Izjavio je kako se iz godine u
godinu planira izgradnja istih mrtvačnica u pojedinim naseljima, ali se ne
završavaju. Smatra kako bi izgradnjom barem jedne mrtvačnice u godini dana
već završili s izgradnjom mrtvačnica na području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan pojasnio je Ivanu Pleadinu problematiku
vezanu uz izgradnju mrtvačnica u prigradskim naseljima, koja se većinom odnosi
na imovinsko pravne odnose i otkup zemljišta. Izjavio je da se u 2011. godini
planiraju završiti mrtvačnice u Čepelovcu i Suhoj Kataleni. Započet će se
izgradnja mrtvačnice u Mičetincu, a ukoliko se riješi otkup zemljišta koje je u
privatnom vlasništvu i u Svetoj Ani, dodao je gradonačelnik Slavko Gračan.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu
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Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Grada
Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Grada
Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata, obrazložila je pročelnica Upravnog
odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju
Grada Đurđevca za financiranje
kapitalnih projekata
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d., obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kreditnom zaduživanju
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
Zagreb, Paromlinska 2.
Točka 9.
Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca, s detaljnim obrazloženjem,
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a dodatno ju je
obrazložio gradonačelnik Slavko Gračan. Naglasio je kako niti jedan od tri
ponuditelja ne ispunjava sve uvjete određene dokumentacijom za nadmetanje, stoga
su ponude ocijenjene neprihvatljivima te se sukladno Zakonu o koncesijama i
Odluci o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije,
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predlaže poništavanje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Đurđevca.
U raspravi su sudjelovali Marijan Panić i Stevo Babić.
Marijan Panić govorio je o kriterijima koji se trebaju odrediti
dokumentacijom za nadmetanje za odabir najpovoljnije ponude za obavljanje
dimnjačarskih poslova. Prema njegovom mišljenju kvaliteta usluge trebala bi biti
prioritet za odabir koncesionara. Zatim je predložio da se koncesija za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca daje na više od jedne godine,
kako bi koncesionar mogao planski pristupiti poslu, a obveze vezane uz kvalitetu
obavljanja usluge da se reguliraju ugovorom.
Stevo Babić svojom raspravom podržao je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke
o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije (točka 10.
dnevnog reda), kojom se određuju kriteriji za odabir najpovoljnije ponude za
davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. Predložio je da se
ugovorom o davanju koncesije preciziraju obveze za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se
može obavljati na temelju koncesije.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može
obavljati na temelju koncesije, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik Slavko Gračan.
Obrazložio je da se u Odluci o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati
na temelju koncesije mijenja kriterij za odabir najpovoljnije ponude. Predlaže se da
je kriterij za odabir najpovoljnije ponude, ekonomski najpovoljnija ponuda, uz
ispunjavanje svih uvjeta određenih dokumentacijom za nadmetanje, prema
sljedećim kriterijima:
1. najniža ponuđena cijena usluga u domaćinstvima te ustanovama i
poduzećima (njihov zbroj) – maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ostvariti
za taj kriterij je 70,
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju – maksimalan broj bodova koje
ponuditelj može ostvariti za taj kriterij je 30.
Za svaki od navedenih kriterija najpovoljniji ponuditelj dobiva 100% bodova,
a svaki sljedeći ponuditelj dobiva za 10% bodova manje. Ponuda koja ostvari
najveći ukupan broj bodova bit će ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda,
pojasnio je gradonačelnik Slavko Gračan.
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Prema mišljenju Ivana Pleadina najniža ponuđena cijena usluga u
domaćinstvima te ustanovama i poduzećima (njihov zbroj), odnosno maksimalni
broj bodova koje ponuditelj može ostvariti trebao bi biti 100 %. Smatra da bi kriterij
najviše ponuđene naknade za koncesiju trebalo eliminirati u interesu građana,
ustanova i poduzeća, kao korisnika usluga.
Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj
Grada Đurđevca obrazložio je opravdanost kriterija najniže ponuđene cijene usluga
u domaćinstvima te ustanovama i poduzećima na temelju kojega ponuditelj može
ostvariti maksimalno 70 bodova.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja
se može obavljati na temelju koncesije
Točka 11.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za donošenje
Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za nabavu opreme za
odmaralište u Prvić Luci.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za donošenje
Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za nabavu opreme za
odmaralište u Prvić Luci, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu. Predsjednik 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 davanju suglasnosti gradonačelniku za donošenje
Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave
za nabavu opreme za odmaralište u Prvić Luci
Točka 12.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva
kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac,
Stari grad Đurđevac – za građevinsku sanaciju.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za
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građevinsku sanaciju, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu,
pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, odmah
otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra:
Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za građevinsku sanaciju.
Točka 13.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva
kulture Republike Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe, članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar, bez uvodnog izlaganja, odmah otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
Republike Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe
Točka 14.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazuma o načinu
korištenja Športsko rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“.
Prijedlog I. Dodatka Sporazuma o načinu korištenja Športsko rekreativnog
centra „Graničar – Đurđevac“ dostavljen je članovima Gradskog vijeća na klupe
prije sjednice, a obrazložio ga je gradonačelnik Slavko Gračan.
U raspravi su sudjelovali Marijan Štimac, Stevo Babić i Mladen Roštan,
koji su podržali predloženi Dodatak Sporazuma o načinu korištenja Športsko
rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju I. Dodatka Sporazuma o načinu korištenja
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Športsko rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“
Točka 15.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Vlado Rep upitao je gradonačelnika zašto je Grad Đurđevac zaključio
Sporazum o suradnji sa Zagrebačkom bankom koja će kreditirati studenate s
područja Grada Đurđevca, umjesto s nekom drugom povoljnijom bankom npr.
Podravskom bankom, koja kreditira studente s područja Koprivničko-križevačke
županije? Vlado Rep smatra kako nije u redu da se od sredstava kredita za prvu
godinu studentima oduzima 15%, odnosno 900,00 kuna koliko iznose troškovi
obrade kredita kod Zagrebačke banke. Izjavio je da se moglo proći jeftinije da su
korisnici kredita samo otvorili žiro račun, umjesto solemnizacije ugovora kod
javnog bilježnika koja iznosi 900,00 kuna.
Zatim je Vlado Rep predložio da se za 2011./2012. akademsku godinu ranije
raspiše natječaj za kreditiranje studenata, odmah nakon upisa godine, kako bi se
prije realizirao kredit.
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Vladi Repu da na području
Koprivničko-križevačke županije jedino Podravska banka i Zagrebačka banka daju
studentske kredite te da je Grad Đurđevac komitent Zagrebačke banke, stoga je
uspostavljena suradnja sa Zagrebačkom bankom. Mišljenja je da Grad Đurđevac
nebi imao iste kriterije u Podravskoj banci kao Koprivničko-križevačka županija,
budući da nije njezin komitent.
Ivan Pleadin upitao je gradonačelnika hoće li se povećana cijena usluge
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca,
zbog uvođenja naknade za umanjenje tržne vrijednosti vlasnicima nekretnina
udaljenim do 500 m od odlagališta komunalnog otpada „Peski“, te početka sanacije
i rada odlagališta, „vratiti na staro“ kada se isplati naknada vlasnicima nekretnina?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Ivanu Pleadinu da se planira u
roku pet godina prikupiti dovoljno sredstava za naknade za umanjenje tržne
vrijednosti vlasnicima nekretnina udaljenim do 500 m od odlagališta komunalnog
otpada „Peski“ te da će se nakon toga ukinuti povećana cijena usluge skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca.
Nadalje je na poticaj novinarke Anđele Lenhard Antolin vođena rasprava o
statusu Grada Đurđevca vezano uz približavanje Europskoj uniji i sudjelovanju
Grada Đurđevca u projektima prekogranične suradnje, a u raspravi su sudjelovali
Ivica Djopar, Martin Mahović, Slavko Gračan i Marijan Štimac.
Na kraju sjednice gradonačelnik Slavko Gračan izvijestio je nazočne o
provedenim razgovorima s rektorom i prorektorom Visokog gospodarskog učilišta u
Križevcima u vezi otvaranja dislociranog izvanrednog studija Visokog
gospodarskog učilišta u Đurđevcu iz područja vinogradarstva, voćarstva i vinarstva,
te da će u tom smislu uputiti pismo namjere dekanu Visokog gospodarskog učilišta
u Križevcima.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 18. sjednicu
Gradskog vijeća u 18,00 sati.
Zapisničar
Marica Popović

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

