
Z A P I S N I K  
s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 22. ožujka 2012. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/07, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-
1 od 16.  ožujka  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. 
 Prije prozivke predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je članica Gradskog vijeća Ljuba Dobravec podnijela pisanu ostavku na dužnost 
člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca iz osobnih razloga. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je predsjednika Mandatne komisije 
gospodina Branimira Prelca da u ime Mandatne komisije podnese izvješće.  
 Branimir Prelec u ime  Mandatne komisije izvijestio je Gradsko vijeće da je na dužnost 
člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca politička stranka  umjesto  Ljube Dobravec odredila  
OLGU DOKIĆ,  neizabranu kandidatkinju s Liste kandidata (SDP-HSU)  te da je podnošenjem 
ostavke prestao mandat članici Gradskog vijeća Ljubi Dobravec i da je umjesto nje dužnost 
člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca započela obnašati Olga Dokić. 
 (Izvješće Mandatne komisije nalazi se u prilogu ovog zapisnika). 
 Nakon Izvješća Mandatne komisije članica Gradskog vijeća Olga Dokić dala je prisegu, 
a zatim potpisala tekst prisege i predala je predsjedniku Gradskog vijeća.  
 
 Zatim je pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco izvršila prozivku 
članova Gradskog vijeća. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar konstatirao je nazočnost svih članova 
Gradskog vijeća. 
 
 Sjednici su nazočni:  
 1. Marijan Panić, 
 2. Berislav Hodić,  
 3. Vlado Rep, 
 4. Ivica Djopar,  
 5. Mladen Roštan,  
 6. Ivan Hadžija, 
 7. Olga Dokić, 
 8. Stevo Babić, 
 9. Marijan Štimac, 
 10. Ivan Pleadin, 
 11. Vjekoslav  Ivandija, 
 12. Luka Čukljaš, 
 13. Branimir Prelec, 
 14. Anka Švaco, 
 15. Marijan Bajsar. 
  
 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. Biljana Bartolić, referent za računovodstvene poslove - blagajnik, 
 8. Ivan Jendrašic, komunalni redar, 
 9. Stjepan Jurković, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja,   
 10. Franjo Manolić, član Odbora za dodjelu javnih priznanja, 
 11. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak  
               Đurđevac, 
         12. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 
         13. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista. 
          14. Dušan Tončić. 
 
 Zapisnik s 24. 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 sa  dnevnog reda 
izostave točke dnevnog reda od broja 3. do zaključno broja 10. Potom je dao riječ 
gradonačelniku Slavku Gračanu koji je dodatno usmeno obrazložio prijedlog. Radi se o 
Izvješćima o izvršenju pojedinih Programa,  koja  će biti uvrštena u dnevni red  iduće  
sjednice Gradskog vijeća na kojem će se razmatrati Godišnji obračun Proračuna Grada 
Đurđevca za 2011. godinu.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se s dnevnog reda 
izostave točke od broja 3. do zaključno broja 10., a da dosadašnje točke dnevnog reda od 
broja 11. do 15. postanu točke dnevnog reda od 3. do 7.  
 
 Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio  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  do 31. prosinca 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 
 3. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2011. godinu, s prijedlogom 
Zaključka. 
 4. Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima  na 
području Grada Đurđevca. 
 5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca (prostor „stare 
tražnice“). 
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 
Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec veljaču  2012. godine. 



 7. 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 15. ožujka 2012. godine.   

Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Stjepan Jurković dodatno je 
obrazložio prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, koju je utvrdio Odbor. 

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 L U K U  

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 23. travnja 2012. godine.  

Točka 2. 
 

 Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2011. godine, s prijedlogom Zaključka. 
 
 Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2011. 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 te naglasio da je 
u proteklih godinu dana petero djelatnika gradske uprave otišlo u mirovinu, a  njihove 
poslove obavljale su volonterke pod nadzorom mentora. Izrazio je zadovoljstvo 
funkcioniranjem gradske uprave za koju smatra da djeluje kao servis građana i na usluzi 
građanima. Naglasio je dobru suradnju s mjesnim odborima i tijelima Koprivničko-križevačke 
županije te dobar rad radnih tijela gradonačelnika i Gradskog vijeća. Napomenuo je da će za 
iduću sjednicu Gradskog vijeća pored Godišnjeg obračuna Proračuna za 2011. godinu biti 
pripremljene i Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu. Problem su nepoznanice u 
prihodovnoj strani, a u rashodovnoj strani već se rade uštede. Jedan od problema u 
financiranju su nedostatna sredstva za financiranje geodetske izmjere, budući da su u 
vrijeme kada se u posao krenulo govorilo o maksimalno  8.000.000,00 kuna, a kasnije je taj 
iznos nakon javne nabave povećan na čak 12.200.000,00 kuna. Za sufinanciranje geodetske 
izmjere traže se rješenja u razgovorima s Državnom geodetskom upravom te Koprivničko-
križevačkom županijom. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Gradskog vijeća Branimir Prelec, Mladen 
Roštan i Ivan Pleadin, Gradsko vijeće je sa 14 glasova „za“  i 1 glasom „suzdržan“ donijelo  
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja  
do 31. prosinca 2011. godine 

 
Točka 3. 

 
 Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2011. godinu, s prijedlogom 
Zaključka. 
 
 Izvješće o radu komunalnog redara za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi 
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. Predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio je raspravu. 

Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo  
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog  

redara za 2011. godinu 
 

Točka 4. 
 

Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja 
 na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca. 

 
 Prijedlog Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području 
Grada Đurđevca, 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 Ivan  Hadžija koji je iznio primjedbu vezano uz prostor parkirališta kod 



Zagrebačke banke  za koji su još uvijek neriješeni imovinsko-pravni odnosi te bi na tu 
okolnost trebalo obratiti pažnju kod dodjele koncesije. 
 Ivan Pleadin upitao je da li ima zainteresiranih koncesionara? 
 Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je da je naplata parkiranja bila ranije 
ponuđena Komunalijama, no kako oni nisu bili zainteresirani, pokušat će se to pitanje riješiti 
dodjelom koncesije. 
 Stevo Babić istaknuo je da je Grad Đurđevac jedini grad u okruženju koji nema 
naplatu parkiranja.  Ovu Odluku smatra tek podlogom na temelju koje će se provesti 
postupak dodjele koncesije, a nakon provedenog postupka dodjele koncesije, o ovoj temi će 
se moći bolje raspravljati. 
 Vlado Rep predložio je da se dvorište uz Dom zdravlja ne naplaćuje, a Mladen Roštan 
je istaknuo da bi parkirališta u ulici Vladimira Nazora na prostoru stare tržnice trebalo 
razmotriti kod dodjele koncesije, s obzirom na planiranu prodaju zemljišta. Najvećim 
problemom smatra parkiranje zaposlenika ustanova i prodavaonica, koji nemaju adekvatno 
riješen problem parkiranja. 
 Nakon rasprave, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
  

O D L U K U 
o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima 

na području Grada Đurđevca 
 

Točka 5. 
 

Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu 
Grada Đurđevca (prostor „stare tržnice“) 

 
 Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca (prostor „stare 
tržnice“), članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca kao predlagatelj, dodatno je usmeno obrazložio 
prijedlog Odluke, napomenuvši da postoji interes za kupnju ovog prostora, za koji je lani već 
jednom objavljen javni natječaj. Zbog loše gospodarske situacije nije pristigla niti jedna 
ponuda. Stoga je načinjena nova procjena vrijednosti zemljišta od ovlaštenog sudskog 
vještaka građevinske struke Natalije Kovačev Golub te će se  natječaj ponoviti. U odnosu na 
stanje od prije godinu dana, usvojen je Urbanistički plan uređenja Đurđevca te se je time 
dobila mogućnost parcelacije nove ulice koja bi išla pored „stare tržnice“ uz srednjošklolski 
centar, a izlazila bi uz „Brkljačićevo“ u Ulici Stjepana Radića. Sa  vlasnicima nekretnina tek je 
prije nekoliko dana potpisan prijavni list temeljem kojeg će se izvršiti parcelacija predmetne 
ceste te time otvoriti mogućnost vlasnicima da s te strane dobiju građevinske parcele. 
Ujedno se temeljem tog Prijavnog lista koji je već u provedbi u Državnoj geodetskoj upravi 
vrši parcelacija čestica koje su predmet prodaje, pa više ne bi bilo moguće provoditi ranije 
izrađeni elaborat Geodetske poslovnice „Slavinić“ od 30.03. 2011. godine. Stoga 
gradonačelnik predlaže da se odredbe iz Odluke koje se odnose na predmetni elaborat 
izostave, a ujedno će se odgovarajuće izmjene unijeti i u nalaz o procjeni vrijednosti. 
 Dodatna pojašnjenja u svezi navedenog izložila je pročelnica Stručne službe Jadranka 
Švaco. 
 Marijan Panić istaknuo je da je osim dobivanja financijskih sredstava od prodaje 
predmetnog zemljišta još važnije da bi se prodajom potaknuo razvoj i uredilo središte grada. 



 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o prodaji zemljišta u vlasništvu 

Grada Đurđevca (prostor „stare tržnice“) 
 

Točka 6. 
 

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 
Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec veljaču  2012. godine. 
 
 Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu - 
Proračunske zalihe, za mjesec veljaču 2012. 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 2012. godinu - Proračunske zalihe, 

za mjesec veljaču 2012. godine 
 

Točka 7. 
 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 
 
Ivan Pleadin izrazio je nezadovoljstvo time što mu nije dostavljen pismeni odgovor 

na pitanje postavljeno na prošloj sjednici u svezi duga Nature Agro i Poljoprivredne 
zadruge Đurđevac prema Gradu Đurđevcu i tvrkama u vlasništvu Grada. Zatražio je da mu 
se za iduću sjednicu dostavi odgovor. Ujedno je prokomentirao odgovor u svezi krađe  
plina koji je primio od Komunalija. Iako se u odgovoru pojašnjava postupanje Komunalija 
u slučajevima sumnje na krađu plina, nije dobio popis osoba za koje je postupak 
pravomoćno dovršen ili  su se nagodile s Komunalijama. Smatra da je taj popis trebao 
dobiti. 

Marijan Panić zamolio je gradonačelnika da dade komentar u svezi napisa o 
ukidanju željezničkog kolodvora u Đurđevcu. 

Marijan Štimac uključio se u raspravu o navedenom, te napomenuo da je 
Koprivničko-križevačka županija uputila službeni dopis prema Hrvatskim željeznicama u 
svezi željezničkog kolodvora u Đurđevcu, ali i ostalih kolodvora na području županije. 
Predlaže da se i gradonačelnik uključi u aktivnosti koje se provode prema Hrvatskim 
željeznicama. 

Zatražio je da se odgovor Komunalija u svezi krađe plina dostavi svim vijećnicima u 
materijalima za iduću sjednicu Gradskog vijeća. 

Vlado Rep  zatražio je očitovanje gradonačelnika o tome što je poduzeto u svezi 
pitanja ostanka željezničkog kolodvora u Đurđevcu. 

Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je svoje nezadovoljstvo ukidanjem službi u 
Đurđevcu. Napomenuo je da je u svezi željezničkog kolodvora već obavio razgovore s 



nadležnim ljudima u Hrvatskim željeznicama. Problem je teretni promet jer zbog 
gospodarske situacije u Gradu Đurđevcu  u proteklom razdoblju nije bilo prijevoza šljunka, 
drva, pijeska stoga bi se prema programu Hrvatskih željeznica teretni promet privremeno 
ukinuo u Đurđevcu. Za idući tjedan dogovorio i sastanak u Zagrebu sa nadležnim osobama 
na kojem će istaknuti potrebe građana Đurđevca za ostankom Željezničkog kolodvora u 
opsegu kako je to danas. 

 Vlado Rep zatražio je pismeni odgovor na pitanje u svezi postupanja službe – 
Veterinarske stanice Koprivnica, koja je prošli tjedan hvatala pse lutalice te navodno pri 
tome nije poštivala zakonske odredbe o obvezi držanja pasa u stacionaru kroz određeno 
vrijeme. 

Novinarka Anđela Lenhard Antolin izrazila je svoje nezadovoljstvo odlaskom službi 
iz Đurđevca te najavljenim preseljenjem Prekršajnog suda u Koprivnicu. Potaknuta je 
raspravom suca Želimira Hrvatića na sjednici Vijeća za prevenciju, koji je napomenuo da 
će vrlo skoro biti preseljena i Stalna služba Općinskog suda iz Đurđevca u Koprivnicu. 
Zamolila je gradonačelnika da pokuša nešto poduzeti kako bi se spriječilo preseljenje 
navedenih službi iz Đurđevca. 

Na raspravu se je nadovezao Ivan Pleadin, istaknuvši da je i Trgovački sud 
preseljen iz Bjelovara u Varaždin, čime su gospodarstvenici stavljeni u nepovoljniji položaj, 
no kako se ništa nije učinilo da se preseljenje spriječi. 
 Kako nije više bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 25. 
sjednicu Gradskog vijeća u 17,30 sati.  
 
 
 
    Zapisničar        Predsjednik 
       Jadranka Švaco            Gradskog vijeća 
                      Ivica Djopar, dr. vet. med. 
 
 
 


