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Z A P I S N I K  

s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 16. studenoga 2011. godine 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-02/21, URBROJ: 2137/03-01-01/01-

11-1 od 10. studenoga 2011. godine. 

 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana  Radića 1, s 

početkom u 16,15 sati. 

 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar. 

Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 

 

 Sjednici su nazočni:  

 1. Vjekoslav Ivandija, 

 2. Marijan Štimac,  

 3. Marijan Bajsar, 

 4. Branimir Prelec,  

 5. Vlado Rep,   

 6. Berislav Hodić,  

 7. Ivan Pleadin, 

 8. Ivica Djopar, 

 9. Anka Švaco, 

 10. Marijan Panić, 

 11. Ivan Hadžija, 

 12. Ljuba Dobravec, 

 13. Stevo Babić. 

 

 Sjednici nisu nazočni: 

 1. Luka Čukljaš,  

 2. Mladen Roštan (opravdao). 

 

 Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 

 1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, 

 2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,  

3. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca, 

 4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i  javne 

               prihode, 

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

 6. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i  

                komunlano gospodarstvo, 

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

 8. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 

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

 10. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac, 

 11. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o Đurđevac, 

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

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

 14.  Marina Vokšan, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

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

 16.  Iva Markač, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 17.  Tihana Pintarić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 

 18.  Ana Horvat, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu, 



2 

 19.  Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 

20. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 

21. Dušan Tončić,  

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

 

 Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno, bez 

primjedaba. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Đurđevca za 2011. godinu. 

 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Đurđevca u 2011. godini. 

 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na području 

Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. 

godini. 

 9. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada 

Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.  

 10. Donošenje Odluke o kategorizaciji i načinu upravljanja nekretninom u vlasništvu 

Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci. 

 11. Donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 

nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Đurđevac ima udjele 

i dionice. 

 12. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

 13. Razmatranje dopisa Komunalija d.o.o. Đurđevac u svezi izmjena Zaključka 

Gradskog vijeća o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. 

Đurđevac sa Zakonom o vodama, s prijedlogom Zaključka. 

 14. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.  

 

Točka 1. 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

 

 Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Đurđevca za 2011. godinu po svim stavkama prihoda i rashoda na kojima se 

predlaže veće povećanje ili smanjenje u odnosu na plan. Također, napomenuo je kako se 

zbog većeg broja nezaposlenih s područja Grada Đurđevca te primjenom novih manjih 
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stopa poreza na dohodak znatno smanjuju prihodi od poreza na dohodak što je rezultiralo 

smanjenjem prihoda na dohodak u iznosu od 937.500,00 kuna. Nadalje, gradonačelnik je 

istaknuo kako se realizacija nekih projekata neće ostvariti u 2011. godini, dok će se na 

projektima koji se sufinanciraju iz EIB-a II (Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u 

Ulici Petra Zrinskog i Rekonstrukcija komunalne infrastrukture u Kolodvorskoj ulici, 

sukladno Ugovorenim radovima) planirani prihodi smanjiti. Gradonačelnik je upozorio da 

su pojedini rashodi unutar planiranih izdataka povećani, i to se odnosi na naknade za rad 

predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, rashoda za zaposlene (otpremnina za 4 

djelatnika koji su tijekom 2011. godine otišli u mirovinu – planom Proračuna stavka nije 

planirana u iznosu potrebnom za isplatu otpremnina) te materijalne prihode povećane zbog 

povećanja cijena i troškova energije i usluga. 

 Detaljno obrazloženje u pisanom obliku na jedanaest stranica članovi Gradskog vijeća 

primili su u materijalima za sjednicu i nalazi se u prilogu ovog zapisnika. 

 Nakon obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, 

gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je izmjene Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke 

o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća 

da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, razmatrao 

Odbor za proračun i financije na 10. sjednici održanoj 16. studenoga 2011. godine, pa je 

zamolio predsjednika Odbora  Marijana Štimca da izvijesti Gradsko vijeće o donesenim 

zaključcima sa sjednice Odbora.   

Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac izvijestio je članove 

Gradskog vijeća da je Odbor podržao predložene Izmjene i dopune Proračuna u tekstu koji je 

dostavljen u materijalima za sjednicu, stoga je u ime Odbora predložio Gradskom vijeću 

prihvaćanje ovih  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o  prijedlogu  

Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

Prvi se za raspravu  javio Ivan Pleadin. Izjavio je da će kod odlučivanja o donošenju 

Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu biti „suzdržan“ i to iz više 

razloga: 

  1. prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu smatra 

neuvjerljivim, istaknuo je da je u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada 

Đurđevca za 2011. godinu ukupni prihodi i primici 11.527.373,79 kuna,  te na koji način će se 

do kraja godine ostvariti 31.791.000,00 kuna prihoda i primitaka, 

  2. neprihvatljivo mu je da su izdaci za zaposlene povećani, i smatra da su odredbe 

Kolektivnih ugovora nepovoljne za Grad, 

 3. smatra da bi revolving kredit s 31.12.2011. godine trebao biti sveden na nulu, jer u 

suprotnom sve drugo stvara manjak u Proračunu. 

 Član Gradskog vijeća Vlado Rep u svojoj raspravi iznio je kako smatra  da se plaće 

trebaju staviti u ravnotežu s prosječnim plaćama na području Grada Đurđevca, te kako treba 

uzeti u  obzir da su otpremnine koje se isplaćuju po Kolektivnom ugovoru prevelike, te da 

time opterećuju gradski proračun. Istaknuo je kako prihodovna  i rashodovna strana neće biti 

uravnotežena na kraju godine. 

 Gradonačelnik Slavko Gračan napomenuo je da Kolektivni ugovori čine teret izvršnoj 

vlasti, a isto tako i državnoj vlasti koje dugoročno proračun države ne može izdržati. Istaknuo 

je da  su u prijedlogu Proračuna za 2012. godinu išli na smanjenje materijalnih prava i plaća, 

te kako ima elemenata da vjeruje kako će se Proračun ostvariti. 

 Za riječ se javio Stevo Babić koji smatra da je kod donošenja takvih dokumenata bitno 

da se pokuša realno i što točnije isplanirati ukupni Proračun Grada, ta da zato i postoji 

rebalans proračuna koji će ili smanjiti ili povećati ukupni Proračun Grada. 
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 Nakon rasprave predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je na glasovanje 

prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

 

Izmjene i dopune Proračuna  

Grada Đurđevca za 2011. godinu. 
 

       Točka 2. 

 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Đurđevca za 2011. godinu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio je 

članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu razmatrao Odbor za proračun i 

financije na svojoj 10. sjednici održanoj 16. studenoga 2011. godine.  

U ime Odbora očitovao se predsjednik Odbora Marijan Štimac. 

Odbor je podržao predloženu Odluku o izmjenama i dopunama  Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu u tekstu koji je dostavljen u materijalima za 

sjednicu, a  Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe 

prije sjednice. 

Rasprava nije vođena. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna  

Grada Đurđevca za 2011. godinu 

 

Točka 3. 

 

 Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća 

da je prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za proračun i financije na 10. 

sjednici održanoj 16. studenoga 2011. godine. Odbor je podržao predložene izmjene Programa 

u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu. 

 Rasprava nije vođena. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

 

 

P R O G R A M 

 o izmjenama Programa održavanja  

komunalne infrastrukture na području  

   Grada Đurđevca u 2011. godini  

 

 

Točka 4. 
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 Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 

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

prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, razmatrao Odbor za proračun i 

financije na 10. sjednici održanoj 16. studenoga 2011. godine. Odbor je podržao predložene 

izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu. 

 Rasprava nije vođena. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

  

 

P R O G R A M 

o izmjenama Programa gradnje objekata  

i uređaja komunalne infrastrukture na  

području Grada Đurđevca u 2011. godini 

 

Točka 5. 

 

 Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća 

da je prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Đurđevca u 2011. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije na 10. sjednici održanoj 16. 

studenoga 2011. godine. Odbor je podržao predloženu Izmjenu Programa u tekstu koji je 

dostavljen u materijalima za sjednicu, a Zaključak sa sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća 

primili su na klupe prije sjednice. 

 Rasprava nije vođena. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

  

 

P R O G R A M 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 

 na području Grada Đurđevca u 2011. godini 

 

Točka 6. 

 

 Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na 

području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 

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

prijedlog Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na području Grada 

Đurđevca u 2011. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije na 10. sjednici održanoj 16. 

studenoga 2011. godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je 

dostavljen u materijalima za sjednicu, a Zaključak sa sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća 

primili su na klupe prije sjednice. 

 Rasprava nije vođena. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

 

P R O G R A M 
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o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu  

na području Grada Đurđevca u 2011. godini 

Točka 7. 

 

 Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Grada Đurđevca u 2011. godini. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća 

da je prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  na području 

Grada Đurđevca u 2011. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije na 10. sjednici 

održanoj 16. studenoga 2011. godine. Odbor je podržao predložene izmjene Programa u tekstu 

koji je dostavljen u materijalima za sjednicu. 

 Rasprava nije vođena. 

Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je  

 

P R O G R A M 

o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj  

skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini 

 

Točka 8. 

 

 Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 

2011. godini. 

 

Prijedlog Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. 

godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 10. sjednici održanoj 16. studenoga 

2011. godine. Odbor je podržao predložene izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u 

materijalima za sjednicu. 

 Prijedlog Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. 

godini članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik 

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

 Na pitanje Vlade Repa zašto je došlo do smanjivanja 20.000,00 kuna planiranih 

sredstava za sufinanciranje u poljoprivredi, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

financije i javne prihode Jasna Kovačev odgovorila je da su za 20. 000,00 kuna smanjena 

sredstva za umjetno osjemenjivanje goveda zbog smanjenog broja goveda na području Grada 

Đurđevca. 

 Pored navedenih izmjena i dopuna Programa došlo je do preraspodjele kod nekih 

subvencija.  

 Nakon provedene rasprave  Gradsko vijeće većinom glasova  s 12 glasova „za“ i 1 

glasom „suzdržan“ donijelo je  

 

P R O G R A M 

o izmjenama Programa subvencioniranja 

poljoprivrede u 2011. godini 

 

Točka 9. 

 

 Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu 

Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.  

 

 Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev 
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obrazložila je prijedlog 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., razmatrao je Odbor za proračun i financije na 10. 

sjednici održanoj 16. studenoga 2011. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku, o čemu 

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

 Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je na 

glasovanje prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada 

Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.  

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

          O D L U K U 

  o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom 

  računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d 

 

     Točka 10. 

 

 Donošenje Odluke o kategorizaciji i načinu upravljanja nekretninom u vlasništvu 

Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci. 

 

 Prijedlog Odluke o kategorizaciji i načinu upravljanja nekretninom u vlasništvu Grada 

Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci pojasnila je Marijana Markešić, zamjenica 

gradonačelnika Grada Đurđevca i predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga načina 

upravljanja i kategorizacije objekta odmarališta u Prvić Luci. 

 Izvijestila je članove Gradskog vijeća da je Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga 

načina upravljanja i kategorizacije objekta odmarališta u Prvić Luci na 3. sjednici održanoj 8. 

studenoga 2011.  razmatralo o kategorizaciji i načinu upravljanja nekretninom u vlasništvu 

Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci, te izradilo prikaz prihoda i rashoda Hostela u 

Prvić Luci, te simulaciju isplativosti, koju su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima 

za sjednicu. 

 Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu  o prijedlogu 

Odluke o kategorizaciji i načinu upravljanja nekretninom u vlasništvu Grada Đurđevca koja se 

nalazi u Prvić Luci. 

 Za raspravu o prijedlogu prvi se javio Branimir Prelec. Izjavio je da u obrazloženju 

nedostaje mišljenje struke, te da je simulacija troškova neuvjerljiva. Nadalje predložio je 

Gradskom vijeću da se donese prijedlog Odluke o kategorizaciji nekretnine u vlasništvu Grada 

Đurđevca, ali da se ne slaže s način upravljanja nekretninom, odnosno s time da Komunalije 

d.o.o. upravljaju objektom.  

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

napomenuo je da su se kod izrade simulacije isplativosti savjetovali s drugim odmaralištima sa 

istim tipom kategorizacije, te kao primjer naveo Daruvarsko odmaralište. Istaknuo je kako je 

simulacija rađena od strane stručne osobe, Elizabete Milanović-Glavice, stručne suradnice 

Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine.  

 Ivan Pleadin govoreći o načinu upravljanja objektom smatra da je neprihvatljivo da 

Komunalije d.o.o. upravljaju objektom, jer nisu osnovane da se bave takvom djelatnošću. 

Istaknuo je kako odmaralište ne smije više ništa koštati gradski proračun, te da je bolje i 

propustiti jednu turističku sezonu, nego donijeti pogrešnu odluku.  

 Nadalje za riječ se javio Marijan Štimac, koji se slaže sa kategorizacijom nekretnine u 

vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci, ali spornim smatra upravljanje 

objektom od strane Komunalija d.o.o, koje da bi upravljale nekretninom moraju mijenjati 

Pravilnik o unutarnjem redu i registrirati djelatnost koja bi mogla pružati usluge u turizmu. 
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Naglasio je kako u prikazanim troškovima nisu navedeni PDV, troškovi boravišne pristojbe, 

troškovi komunalne naknade i porez na dobit. Predložio je da se za upravljanje odmaralištem 

osnuje trgovačko društvo za upravljanje gradskom imovinom  ili  da se odmaralište da u 

najam s posebnim uvjetima. 

 Gradonačelnik Slavko Gračan, istaknuo je kako podržava i cijeni rad Povjerenstva za 

utvrđivanje prijedloga načina upravljanja i kategorizacije objekata odmarališta u Prvić Luci, te 

kako smatra da se nisu trebali upuštati u prikaz troškova prihoda i rashoda odmarališta.

 Složio se je s prijedlogom Marijana Štimca o osnivanju trgovačkog društva za 

upravljanje gradskom imovinom, ali je protiv davanja u najam odmarališta.  

 Marijan Panić govoreći o prijedlogu Odluke o kategorizaciji i načinu upravljanja 

nekretninom u vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci, mišljenja je da treba 

podržati donošenje ove  Odluke, te upravljanje objektom prepustiti Komunalijama  d.o.o. na 

vrijeme od godine dana. 

 S obzirom na stavove istaknute u raspravi, sukladno članku 51. stavku 4. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca, gradonačelnik, kao predlagatelj, predložio je izmjenu 

Odluke na način da se istoj promijeni naziv i glasi: „Odluka o kategorizaciji nekretnine u 

vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci“ te da se u prijedlogu Odluke brišu 

točke III., IV., V. i VI., a dotadašnja točka VII. postane točka III. 

 Nakon provedene rasprave  Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

o kategorizaciji nekretnine 

u vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci. 

 

 Uz Odluku o kategorizaciji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u 

Prvić Luci Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo i sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 Predlaže se gradonačelniku Grada Đurđevca da za iduću sjednicu Gradskog vijeća 

pripremi Odluku o osnivanju trgovačkog društva za upravljanje nekretninama. 

 

Točka 11. 

 

 Donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 

nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Đurđevac ima 

udjele i dionice. 

 

 Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, 

odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Đurđevac ima udjele i dionice 

članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a uvodno izlaganje podnijela je  

pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco. 

 Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je 

raspravu. Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 

članove nadzornih, odnosno upravnih odbora 

trgovačkih društava u kojima Grad Đurđevac 

ima udjele i dionice. 
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Točka 12. 

 

 Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz 

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

 

 Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna 

Grada Đurđevca za 2011. godinu članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 

sjednicu pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odmah otvorio raspravu. 

 Rasprava nije vođena. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o rasporedu sredstava za financiranje 

političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

 

Točka 13. 

 

 Razmatranje dopisa Komunalija d.o.o. Đurđevac u svezi izmjena Zaključka 

Gradskog vijeća o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog društva Komunalije 

d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama, s prijedlogom Zaključka. 

 

 Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Gradskog vijeća o provođenju aktivnosti na 

usklađenju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac sa Zakonom o vodama, članovi 

Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a uvodno izlaganje podnio je direktor 

Komunalija d.o.o Marijan Blažok.  

 Istaknuo je da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine donijelo 

Zaključak o provođenju aktivnosti na usklađenju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. 

Đurđevac sa Zakonom o vodama. Zaključkom su utvrđeni rokovi za usklađenje društva s 

Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja, te osnivanje novog trgovačkog društva u koje će se izdvojiti komunalne 

djelatnosti iz Komunalija d.o.o. Od donošenja Zaključka došlo je do značajnih promjena 

okolnosti u kojima je on usvojen. U trenutku donošenja Zaključka za usklađenje s 

Pravilnikom o posebnim uvjetima obavljanja djelatnosti javne odvodnje i pročišćavanja 

Komunalije d.o.o. upravljale su kanalizacijskom mrežom dužine 50 km, te su im bila dovoljna 

dva radnika s VŠS i VSS stručnom spremom radi usklađenja. Međutim, u međuvremenu  

Općina Virje donijela je odluku kojom su Komunalije d.o.o. preuzele na upravljanje njihov 

sustav zaštite voda, a do kraja godine očekuju da će istu odluku donijeti i Općina Kalinovac i 

Općina Novigrad Podravski. U takvim uvjetima Komunalije d.o.o. moraju zaposliti još jednog 

radnika s VŠS ili VSS stručnom spremom. To ima za posljedicu značajno povećanje troškova 

poslovanja, a koje neće slijediti u istom iznosu i povećanje prihoda. 

 Nadalje je istaknuo problem likvidnosti gradskog proračuna. U ovom trenutku  ukupne 

obveze Grada prema Komunalijama d.o.o. iznose oko 1.400.000,00 kuna, te je u takvim 

uvjetima izuzetno teško održati vlastitu likvidnost i svaki dodatni trošak u radu Komunalija 

d.o.o. značajno utječe na održavanje stabilnog i sigurnog poslovanja. 

 Govoreći o usklađivanju s Pravilnikom, Marijan Blažok napomenuo je da će 

Komunalije d.o.o. zaposliti  jednog radnika s VŠS ili VSS stručnom spremom građevinskog ili 

strojarskog smjera, dok će zapošljavanje preostala dva radnika privremeno odgoditi.  

 Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je 

raspravu. 

 Na pitanje Ivana Pleadina o dugovanju Grada Đurđevca od 1.400.000,00 kuna prema 

Komunalijama d.o.o., gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je da Grad ima obveze prema 
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Komunalijama d.o.o., a isto tako i prema drugim dobavljačima, te da je s Komunalijama d.o.o. 

dogovoreno da se obveze plaćaju nakon 30 dana. 

 Za riječ se javio Vlado Rep, kojeg je zanimalo što će se dogoditi ukoliko se 

usklađivanje s Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, 

odvodnje i pročišćavanja ne provede do 30.6.2012. godine, na što mu je direktor Komunalija 

d.o.o. Đurđevac, Marijan Blažok odgovorio da je im je šest mjeseci dovoljno da provedu 

usklađenje. 

 Marijan Štimac je u svom izlaganju istaknuo kako se ne treba bojati Pravilnika o 

posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, 

koji nalaže određeni broj stručnih ljudi, te ostale uvjete. 

 Nakon rasprave predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, istaknuo je  kako podržava 

izlaganje Marijana Štimca, te kako se Hrvatske vode spremaju  na veliki projekt prema 

strukturnim fondovima Europske Unije.    

 Nadalje za riječ se javio Branimir Prelec, kojeg zanima zašto je došlo da poništenja 

natječaja za radno mjesto u Komunalijama d.o.o., na što mu je direktor Komunalija d.o.o. 

Marijan Blažok odgovorio kako je natječaj bio raspisan kako bi se zadovoljio cenzus. 

Međutim, nedugo nakon što je bio raspisan natječaj, Komunalije d.o.o. su postale upravitelji 

sustava zaštite voda općine Virje, te su onda upravljale 52 kilometra dugom kanalizacijskom 

mrežom, što je rezultiralo potrebom da se zaposli još jedan inženjer. Budući da je s općinama 

dogovoreno da se od 1. siječnja 2012. godine počnu preuzimati njihovi sustavi, u naredna 3 

odnosno 4 mjeseca Komunalije d.o.o. bi morale plaćati inženjere, a neće imati nikakva 

primanja od općina za to.  

 Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o izmjeni Zaključka o provođenju aktivnosti na usklađenju 

trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac 

sa Zakonom o vodama 

 

Točka 14. 

 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

Član Gradskog vijeća Branimir Prelec upitao je gradonačelnika kada će uputiti 

Gradskom vijeću na razmatranje financijsko izvješće „Legende o Picokima“ s obzirom da 

je  Turistička zajednica Područja đurđevačke Podravine osnovana, te da li je održala svoju 

skupštinu?  Nadalje upitao je da li je točno da je iz Proračuna Grada Đurđevca za 2011. 

godinu potrošeno 200.000,00 kuna na odblokiravanje računa Turističke zajednice? 

Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Branimiru Prelcu kako je istina da je 

Turistička zajednica bila blokirana sa 190.000,00 kuna. Nadalje istaknuo je kako ima 

problema sa funkcioniranjem Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine, ona je 

osnovana, te je raspisan natječaj za direktora Zajednice, ali da nitko nije udovoljio 

uvjetima. Napomenuo je kako će se Skupština Turističke zajednice Područja đurđevačke 

Podravine održati kroz desetak dana, te da će se razgovarati o planovima za 2012. godinu, 

izvršenju Proračuna za 2011. godinu, te „Legedni o Picokima“. Što se tiče „Legende o 

Picokima“ ona je obavljena bez sudjelovanja Turističke zajednice. 

Nadalje se pod  ovom točkom dnevnog reda za riječ javio član Gradskog vijeća 

Ivan Pleadin. U svojoj raspravi istaknuo je kako smatra da za vrijeme održavanja „Legendi 

o Picokima“ na glavnom jarbolu potrebno kupiti  tri nove zastave. Što se tiče Turističke 

zajednice istaknuo je kako ona nije dio gradskog Proračuna, te da Grad nije morao 

podmiriti dugovanje.  
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 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio 

je 22. sjednicu Gradskog vijeća u 18,30 sati. 

 

    Zapisničar         Predsjednik 
            Jelena Sučić                          Gradskog vijeća 

         Ivica Djopar, dr. vet. med. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


