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Z A P I S N I K  

s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 23. veljače 2012. godine 

 

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/03, URBROJ: 2137/03-01-01/03-

12-1 od 16. veljače 2012. 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 Štimac, 

 2. Marijan Bajsar, 

 3. Luka Čukljaš, 

 4. Branimir Prelec,  

 5. Vlado Rep,   

 6. Berislav Hodić,  

 7. Ivan Pleadin, 

 8. Ivica Djopar, 

 9. Mladen Roštan, 

 10. Anka Švaco, 

 11. Marijan Panić, 

 12. Ivan Hadžija, 

 13. Ljuba Dobravec, 

 14. Stevo Babić. 

 

 Sjednici nije nazočan Vjekoslav Ivandija, (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  

                komunalno gospodarstvo, 

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

 8. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, 

 9. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 

 10. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 

 11. Dušan Tončić, novinar, 

 12. Kristina Jošt, novinarka Večernjeg lista.    

 

 Zapisnik s 23. 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, koja glasi: 

 - „Donošenje Zaključka o provođenju nadzora nad poslovanjem ustanova u vlasništvu 
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Grada Đurđevca. “  

  

 Navedeni materijal dostavljen je članovima Gradskog vijeća na klupe prije sjednice.  

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se donošenje Zaključka o 

provođenju nadzora nad poslovanjem ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca, uvrsti u dnevni 

red kao točka 13., dok će dosadašnja točka 13. Pitanja članova Gradskog vijeća postati točka 
14.. 

 Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno. 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

 1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2012. godinu. 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u 

Gradu Đurđevcu. 

4. Donošenje Odluke o izmjenama  i dopuni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se 

može obavljati  na temelju koncesije. 

5. Donošenje  Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke  o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

6. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca 

koja se nalazi u Prvić Luci trgovačkom društvu PESKI d.o.o. Đurđevac. 

7. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja  Ugovora o suradnji u cilju osnivanja 

Lokalne akcijske grupe „Podravina“. 

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u 

Proračunu Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 

Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2011. godine.   

10. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Komunalije d.o.o. Đurđevac. 

11. Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog 

društva PESKI d.o.o. Đurđevac. 

12. Razmatranje Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac 

donijetog u svezi zahtjeva Kluba vijećnika SDP – HSU. 

 13. Donošenje Zaključka o provođenju nadzora nad poslovanjem ustanova u vlasništvu 

Grada Đurđevca. 

 14. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.  

 

Točka 1. 

 

Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2012. godinu. 

 

 Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2012. godinu, članovi 

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

Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se 

javio Marijan Štimac koji je ukratko naglasio kako se Plan rada Gradskog vijeća može 

promijeniti. Napomenuo je kako je u Planu rada sadržano i donošenje Odluka koje se odnose 
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na neizvršene poslove Gradskog vijeća u odnosu na registraciju novog trgovačkog društva kao 

vodnog isporučitelja i novog trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti. 

Istaknuo je kako ova točka sadrži usvajanje akata o osnivanju nova dva trgovačka društva. 

  Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Plan rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca  

za 2012. godinu. 

 

Točka 2. 

 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, članovi 

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

Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je  

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke  

o komunalnoj naknadi. 

 

Točka 3. 

 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima  

u Gradu Đurđevcu. 

 

 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu 

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

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

 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima u Gradu Đurđevcu 

 

Točka 4. 

 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj djelatnosti  

koja se može obavljati na temelju koncesije. 

 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može 

obavljati na temelju koncesije, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, 

pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 

raspravu. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj djelatnosti  

koja se može obavljati na temelju koncesije 
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Točka 5. 

 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima  

Grada Đurđevca. 

 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan ukratko je obrazložio kako je ova 

Odluka vezana uz reformu gradske uprave koja se sastoji od dva dijela: formiranje novog 

upravnog odjela (Upravni odjel za pripremu projekata i razvoj) i smanjenje broja zaposlenih 

zbog odlazaka u mirovinu onih koji su stekli pravo na to, odnosno zapošljavanje novih 

djelatnika. Gradonačelnik je napomenuo kako će se novim „valom“ zapošljavanja u gradsku 

upravu, zapošljavati osobe visoke i više stručne spreme koje će obavljati veći opseg poslova 

nego što je to dosada bilo za pojedino radno mjesto, naročito zbog spajanja po dva radna 

mjesta.  

Prijedlog gradonačelnika je da se zaposli:  

- viši stručni suradnik za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu, čime 

bi se novom sistematizacijom spojila trenutno dva radna mjesta, 

- viši referent – komunalni i prometni redar, zbog zakonske odredbe da Grad mora 

imati prometnog redara što dosada nismo imali. Međutim, referent zaposlen na ovome radnom 

mjestu trebao bi obavljati i poslove poljoprivrednog redara, 

- viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika, čime bi novom 

sistematizacijom radnih mjesta referent zaposlen na ovom radnom mjestu pored dosadašnjih 

poslova obavljao i određeni dio poslova iz područja društvenih djelatnosti, 

- viši referent za društvene djelatnosti, koji bi trebao obavljati poslove iz područja 

društvenih djelatnosti. Međutim, ovo radno mjesto popunjavalo bi se tek krajem 2012. godine 

ili početkom sljedeće godine. 

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se 

javio Marijan Panić koji se u ime Kluba vijećnika SDP-HSU osvrnuo na radno mjesto višeg 

referenta – komunalni i prometni redar, te je istaknuo kako bi se za to radno mjesto trebalo 

omogućiti da se, osim prometne struke, mogu javiti i osobe građevinske, poljoprivredne i 

tehničke struke. Nadalje, predložio je da se viši referent za društvene djelatnosti izostavi iz 

sistematizacije za sada, budući da ne postoji namjera zapošljavanja na to radno mjesto tijekom 

ove godine. Međutim, ukoliko će biti potrebno zapošljavanje referenta, onda će se takvo radno 

mjesto i oformiti. 

Ivan Pleadin izrazio je nezadovoljstvo zbog konstantnih donošenja izmjena određenih 

dokumenata. 

Marijan Štimac je istaknuo kako se slaže sa prijedlogom Marijana Panića da se za 

višeg referenta – komunalni i prometni redar doda, uz prometnu struku, još i građevinska ili 

neka druga tehnička struka kako bi se dale šire mogućnosti za popunjavanje radnog mjesta. 

Nadalje, napomenuo je kako je uobičajeno, kad se radi sistematizacija radnih mjesta, otvoriti 

tzv. praznu kućicu za ona radna mjesta za koja se predviđa da će se kasnije oformiti.    

Branimir Prelec je istaknuo kako podržava mišljenje Marijana Panića, te napomenuo 

kako je mišljenja da viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika ne mora nužno 

biti sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne struke.   

Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova „za“ i 5 

glasova „protiv“ donijelo je  

  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće  

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca 
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Točka 6. 

 

Donošenje Odluke o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca 

koja se nalazi u Prvić Luci trgovačkom društvu PESKI d.o.o. Đurđevac. 

 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan predložio je da se točki III. ove Odluke 

doda stavak 2. koji glasi: 

„ Cjenik usluga, jelovnik i normativ za obavljanje djelatnosti donosi uprava (direktor) 

uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“ 

Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je  

 

O D L U K U  

o davanju na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca 

koja se nalazi u Prvić Luci trgovačkom društvu  

PESKI d.o.o. Đurđevac 

 

Točka 7. 

 

Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Ugovora o suradnji  

u cilju osnivanja Lokalne akcijske grupe „Podravina“ 

 

Pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Martin Mahović ukratko je 

iznio kako se u cilju nove politike ruralnog razvoja osnivaju Lokalne akcijske grupe na 

području cijele Republike Hrvatske, te je tako i osmišljena suradnja Grada Đurđevca i okolnih 

općina (Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Podravske Sesvete, Novo Virje, 

Novigrad Podravski, Virje, Gola, Hlebine i Pitomača) kako bi se osnovala Lokalna akcijska 

grupa „Podravina“. 

Prijedlog Odluke o odobrenju zaključenja Ugovora o suradnji u cilju osnivanja 

Lokalne akcijske grupe „Podravina“, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 

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

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se 

javio Marijan Štimac koji je istaknuo kako podržava osnivanje Lokalne akcijske grupe 

„Podravina“ koja ima za cilj razvoj ruralnog područja Podravine uz pravo korištenja 

nepovratnih sredstava koje omogućava Europska unija. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o odobrenju zaključenja Ugovora o suradnji u cilju 

osnivanja Lokalne akcijske grupe „Podravina“ 

 

Točka 8. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih  

u Proračunu Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u 

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

materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog 

izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je 

 



6 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih 

u Proračunu Grada Đurđevca za 2011. godinu 

 

Točka 9. 

 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava  

Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe,  

za mjesec prosinac 2011. godine. 

 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 

Đurđevca za 2011. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2011. godine, članovi 

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

Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu. 

 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o o korištenju sredstava Proračuna  

Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe,  

za mjesec prosinac 2011. godine. 

 

Točka 10. 

 

Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora  

trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac. 

 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 

Komunalije d.o.o. Đurđevac, članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice, pa je 

predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 

raspravu. 

 Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se 

javio Marijan Štimac koji je napomenuo kako postoji odluka Vlade RH koja određuje otprilike 

opis i kvalitete osobe koja se imenuje kao član Nadzornog odbora, te da se slaže s izborom 

Odbora za izbor i imenovanja o imenovanju Vlade Repa u Nadzorni odbor Komunalija d.o.o. 

Đurđevac.  

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva  

Komunalije d.o.o. Đurđevac 

 

Točka 11. 

 

Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog 

društva PESKI d.o.o. Đurđevac. 

 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva 

PESKI d.o.o. Đurđevac, članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice, pa je 

predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio 

raspravu. 

Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržan“ i donijelo je  
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R J E Š E N J E  

o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva  

PESKI d.o.o. Đurđevac. 
 

Točka 12. 

 

Razmatranje Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac  

donijetog u svezi zahtjeva Kluba vijećnika SDP – HSU. 

 

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

Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ primili u materijalima za sjednicu, te je 

zamolio Marijana Panića da u ime Kluba vijećnika SDP-HSU, koji su bili inicijatori navedene 

točke dnevnog reda, i Branimira Preleca, kao predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ izraze mišljenje na ovu temu.  

 Marijan Panić je istaknuo kako je Klub vijećnika SDP-HSU bio inicijator da se ovaj 

slučaj razjasni pred Gradskim vijećem. Naglasio je kako Klub vijećnika SDP-HSU nije 

zadovoljan dobivenim Zaključkom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ uz mišljenje 

da se nisu dovoljno potrudili kako bi se došlo do nekih konkretnih pokazatelja o događaju. 

Klub vijećnika SDP-HSU predložio je da se ponovno Zahtjev vrati Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića „Maslačak“ te da navedeno Upravno vijeće zatraži očitovanje Policijske uprave 

Koprivničko-križevačke da li je protiv ravnateljice Dječjeg vrtića pokrenut kakav kazneni 

postupak.   

 Branimir Prelec, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“, istaknuo je 

kako Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ nije istražno tijelo, te da nemaju indicije da 

postoji dokument koji potvrđuje da je ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ počinila kakvo 

kazneno djelo. Napomenuo je kako Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspolaže s potvrdom 

Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić iz Zagreba da je ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ 

bila na stručnom seminaru u vrijeme kad se dotični događaj dogodio. 

 Ivan Pleadin istaknuo je bi se, ako postoji neki dokument koji izričito dokazuje krivnju 

ravnateljice, trebao pokazati a ne skrivati, pa makar taj dokument imao gradonačelnik ili netko 

drugi.  

 Stevo Babić je istaknuo kako smatra da se ovoj temi pristupilo relativno neozbiljno. 

Naglasio je da bi se ukoliko ne postoji krivnja trebalo javno ispričati i pružiti zaštitu dotičnoj 

osobi, ali ukoliko se dokaže krivnja onda postupiti po predviđenim mjerama. Izrazio je 

nezadovoljstvo poduzetim mjerama od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića uz mišljenje da 

je Upravno vijeće moglo zatražiti Zapisnik od Policijske uprave Koprivničko-križevačke ili od 

gradonačelnika ukoliko on raspolaže dotičnim Zapisnikom.    

 Marijan Štimac osvrnuo se na Odluku o određivanju uvjeta za kandidate za članove 

nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika 

Hrvatska ima dionice ili udjele Vlade RH kojom se dopušta da član nadzornih, odnosno 

upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava može biti osoba koja je nepravomoćno 

osuđena, te istaknuo kako je nepotrebno raspravljati o ovakvim temama koje neće imati 

nikakve svrhe. 

 Vlado Rep naglasio je da je to potrebno, ukoliko postoje indicije i očitovanje da se radi 

o prekršaju, pokazati ili tražiti službeno očitovanje od Policijske uprave Koprivničko-

križevačke i DM-a, posebice jer se radi o osobi koja je na čelu ustanove koja zahtjeva 

moralnost u svakom pogledu.  

 Luka Čukljaš istaknuo je da bi se osobi ukoliko je počinila ili se sumnja da je počinila 

kakav kazneni prekršaj a ne postoje dokazi trebala odrediti suspenzija do okončanja postupka, 

te da bi poslodavac trebao zatražiti očitovanje od Policijske uprave Koprivničko-križevačke da 

li je protiv dotične osobe pokrenut kakav kazneni postupak, a tek kada sud donese presudu 
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odlučiti o daljnjim koracima, tj. o ostanku te osobe ili o otkazu. Ukoliko se dokaže da postoji 

kakav službeni dokument koji dokazuje krivnju te osobe, Gradsko vijeće će tek tada moći 

reagirati na propisani način, a do tada se neće moći ništa poduzeti.  

  Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar naglasio je kako kao članovi Gradskog 

vijeća imaju dvije mogućnosti: 

1. ili na sjednici zaključiti da li da Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ zatraži 

očitovanje od nadležnih tijela  

2. ili prihvatiti izvješće Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“. 

     

Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova „za“, 1 glasom 

„protiv“ i 5 glasa „suzdržan“ i donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Zaključka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“  

Đurđevac donijetog u svezi zahtjeva Kluba vijećnika  

SDP – HSU. 

 

Točka 13. 

 

Donošenje Zaključka o provođenju nadzora nad poslovanjem  

ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca. 

 

Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan predložio je članovima Gradskog 

vijeća da kao gradonačelnik osnuje Povjerenstvo koje će provesti nadzor nad poslovanjem 

ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca. 

Prijedlog Zaključka o provođenju nadzora nad poslovanjem ustanova u vlasništvu 

Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.  

 Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o provođenju nadzora nad poslovanjem ustanova  

u vlasništvu Grada Đurđevca. 

 

Točka 14. 

 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 

 Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin se osvrnuo na zloupotrebu korištenja plinskih 

brojila na području Grada Đurđevca uz napomenu da se zatraži popis osoba protiv kojih se 

vodi postupak ili osoba s kojima su se Komunalije-Plin d.o.o. nagodile. Također, upitao je da 

li postoje potraživanja Grada Đurđevca od Nature Agro budući da je proglašen njezin stečaj.  

 Vlado Rep je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da je 94 domaćinstva u gradu 

Đurđevcu provodilo nezakonite radnje prema Komunalijama-Plin d.o.o. Đurđevac. Predložio 

je da se provjere plinska brojila svih građana kako bi se „stalo na kraj“ krađama plina. 

Nadalje, izrazio je nezadovoljstvo što su na gradsku internet stranicu ponovno dospjele 

reklame političkih stranaka.  

 Stevo Babić je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da radnici zaduženi za provjeru 

brojila nisu mjesecima vidjeli da građani kradu plin. 

 Marijan Štimac istaknuo je da su na današnjoj sjednici izabrali novog člana Nadzornog 

odbora trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac, te da će on kao član Gradskog vijeća 

moći izvijestiti Gradsko vijeće o novim saznanjima. Nadalje, pokazao je interes o razlozima 
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odlaska gradonačelnika u Zagreb na sastanak u Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. 

 Branimir Prelec osvrnuo se na nezadovoljstvo roditelja djece koja pohađaju Glazbenu 

školu u Đurđevcu zbog činjenice da je u protekla dva mjeseca Glazbena škola poskupjela za 

66%, odnosno s 300,00 kuna na 500,00 kuna mjesečno, te ga je zanimalo čijom odlukom je 

došlo do poskupljenja Glazbene škole. Također, istaknuo je kako je Glazbena škola iz 

Bjelovara poslala dopis Gradu Đurđevcu sa željom da osnuje Područnu glazbenu školu u 

Đurđevcu. Nadalje, upoznao je članove Gradskog vijeća sa situacijom vezanom oko kuće Eve 

Sedmak, čiji je skrbnik, a u cilju da se za potrebe Grada Đurđevca, radi prostora predviđenog 

za izgradnju nove ulice u Gradu Đurđevcu, osigura 51.000,00 kuna za kupnju kuće. 

 Gradonačelnik Slavko Gračan je napomenuo kako Grad Đurđevac ima potraživanja 

prema Naturi Agro i Poljoprivrednoj zadruzi, što je prijavljeno u stečajnu masu, a nije 

naplaćemo zbog kompenzacija između Nature Agro i Dječjeg vrtića “Maslačak“. Što se tiče 

Komunalija-Plin, predložio je da se od Komunalija-Plin zatraži pismeno očitovanje o 

pitanjima postavljenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Vezano na pitanje 

Marijana Štimca, gradonačelnik je napomenuo kako je svrha sastanka bilo gradsko smetlište, 

odnosno dodatak Ugovoru o sanaciji i daljnjem prihvatu smeća na gradsko odlagalište. 

Naglasio je kako ukupna vrijednost na sanaciji smetlišta iznosi 21.000.000,00 kuna, dok I. 

faza sanacije iznosi 4.000.000,00 kuna. Istaknuo je kako je to nužno kako bi za 5-6 godina, 

odnosno do trenutka otvaranja Piškornice mogao prihvaćati komunalni otpad na gradsko 

odlagalište otpada. Na osvrt Vlade Repa vezano za reklame političkih stranaka na gradskoj 

internet stranici, gradonačelnik je također izrazio nezadovoljstvo nastalim događajima, budući 

da je internet stranica Grada Đurđevca namijenjena obavijestima grada Đurđevca, a ne za 

reklamiranje političkih stranaka i njihovim objavama. Na osvrt Branimira Preleca, 

gradonačelnik je istaknuo kako Glazbenu školu smatra važnom odgojnom ustanovom koja 

nadopunjuje osnovni program. Naglasio je kako je Grad Đurđevac zajedno sa Županijom 

tražio od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da Glazbena škola u Đurđevcu uđe u 

mrežu škola, odnosno mrežu škola Koprivničko-križevačke županije. Resorno Ministarstvo je 

donijelo rješenje kojim će se kad se stvore uvjeti za to osnovati Glazbena škola u Đurđevcu 

kao dio mreže škola Koprivničko-križevačke županije. Vezano za kuću Eve Sedmak, 

gradonačelnik je naglasio kako je Gradu Đurđevcu potreban prostor na kojem se nalazi kuća 

Eve Sedmak, ali i prostor na kojem se nalaze još četiri kuće, jer je Urbanističkim planom 

uređenja Grada Đurđevca predviđena izgradnja nove ulice na tom prostoru.   

   

 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 

24. sjednicu Gradskog vijeća u 17,40 sati. 

 

 

 

    Zapisničar         Predsjednik 
         Katarina Bartolić               Gradskog vijeća 

         Ivica Djopar, dr. vet. med. 


