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ZAPISNIK
s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 27. travnja 2012. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/08, URBROJ: 2137/03-01-01/0312-1 od 20. travnja 2012. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, s
početkom u 15,30 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. Vjekoslav Ivandija (odsutan do 16,10 sati, dolazi u tijeku rasprave o točki 5.
dnevnog reda)
3. Marijan Bajsar,
4. Luka Čukljaš,
5. Branimir Prelec,
6. Vlado Rep,
7. Berislav Hodić,
8. Ivan Pleadin,
9. Ivica Djopar,
10. Mladen Roštan,
11. Anka Švaco,
12. Marijan Panić,
13. Ivan Hadžija,
14. Olga Dokić,
15. Stevo Babić.
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. 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. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ,
12. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
13. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
14. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
15. Dušan Tončić, novinar,
16. SRCE TV.
Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.
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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:
- „Razmatranje Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki u tarifnom
sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki “ .
Navedeni materijal dostavljen je članovima Gradskog vijeća na klupe prije sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se razmatranje Odluke
Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog
plina, bez visine tarifnih stavki, uvrsti u dnevni red kao točka 27., dok će dosadašnja točka 27.
Pitanja članova Gradskog vijeća postati točka 28..
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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2011.
godinu.
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za
2011. godinu.
3. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011.
godini, s prijedlogom Zaključka.
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16. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i
Projekcija za 2013. i 2014. godinu.
17. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
18. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
19. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
20. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
21. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
22. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u
2012. godini.
23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku,
potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima
Vijeća mjesnih odbora.
25. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu
Đurđevcu.
26. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na
području Grada Đurđevca.
27. Razmatranje Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki u tarifnom
sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
28. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za
2011. godinu.
U uvodnom obrazloženju gradonačelnik Slavko Gračan naglasio je kako su na
Proračun prošle 2011. godine utjecale mnoge stvari, a prvenstveno manji porez na dohodak
(za 31,94%) u odnosu na 2010. godinu, manje gospodarske aktivnosti u Gradu Đurđevcu
(zbog Nature Agro), smanjenje poreza na dohodak sa 15% na 12% u korist lokalne
samouprave, neostvareni prihod od prodaje gradske imovine, smanjenje rente s 3,1% na 2,7%,
te prenošenje proračunskog manjka iz prethodnih godina. Također, gradonačelnik je istaknuo
je kako su ukupni prihodi i primici Grada Đurđevca iznosili 26.264.767,91 kuna, dok su
ukupni rashodi i izdaci iznosili 29.510.722,53 kune, što je rezultiralo manjkom prihoda i
primitaka u iznosu od 3.676.878,87 kuna.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu,
razmatrao Odbor za proračun i financije na 12. sjednici održanoj 27. travnja 2012. 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
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Đurđevca za 2011. godinu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, za riječ se javio
Marijan Panić, u ime Kluba vijećnika SDP-HSU, koji je istaknuo zabrinutost situacijom u
kojoj se Grad Đurđevac trenutno nalazi, te da bi trenutne poteškoće sljedećih godina mogle
biti još i veće.
Stevo Babić istaknuo je kako je zabrinut u kakvoj se situaciji Grad Đurđevac nalazi,
posebice jer je iz godine u godinu Proračun Grada sve manji. Naglasio je kako proračun pada
u području izvornih prihoda, te kako će u 2013. godini biti potrebni rezovi u „hladnom
pogonu“ i to na svim razinama (Centar za kulturu, Gradska knjižnica, Dječji vrtić).
Ivan Pleadin je istaknuo kako je rebalans Proračuna za 2011. godinu donesen na kraju
godine, te smatra da to nije u redu budući da su okolnosti nametnute. Izrazio je nezadovoljstvo
na način da se tek 2013. godine krene sa „sanacijom“ Proračuna – sada bi trebalo početi sa
„sanacijom“. Također, obratio se pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne
prihode Jasni Kovačev s pitanjem: „Kojim sredstvima su se financirali radovi na sanaciji Ulice
Ljudevita Gaja i Grgura Karlovčana?“. Pročelnica Jasna Kovačev naglasila je kako je javna
nabava bila provedena od strane Ministarstva jer je projekt financiran sredstvima EIB-a, te da
je Grad Đurđevac sufinancirao projekt sanacije Ulice Ljudevita Gaja u iznosu od 387.000,00
kuna – na što je vijećnik Ivan Pleadin naglasio kako se na ovakav način ne bi smjelo upravljati
javnim prihodima.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1
glasom „suzdržan“ donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca
za 2011. godinu.
Točka 2.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna 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.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2011.
godinu, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 12. sjednici održanoj 27. travnja 2012.
godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu.
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Točka 3.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac
za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za
kulturu Đurđevac za 2011. godinu
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2011. godinu,
s prijedlogom Zaključka
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske
knjižnice Đurđevac za 2011. godinu
Točka 5.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2011. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,
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
javila Anka Švaco koja je istaknula kako se u prihodima za razdoblje od 1. siječnja 2011. do
31. prosinca 2011. godine, u Godišnjem izvještaju nigdje ne vidi da li zaposlenici Dječjeg
vrtića „Maslačak“ plaćaju svoj ručak. Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
Gabrijela Golub istaknula je kako se djelatnicima Dječjeg vrtića ne naplaćuje prehrana jer je
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tako odlučilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“.
Olga Dokić istaknula je kako u podnesenom Izvještaju nije vidjela Plan nabave za
2011. godinu, pa ju zanima da li postoji Plan nabave u 2011. godini i za 2012. godinu?
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub naglasila je kako postoji
Plan nabave za Dječji vrtić „Maslačak“, i za 2011. i za 2012. godinu. Nadalje, ravnateljica je
istaknula kako je Dječji vrtić obvezan imati Plan nabave, te da će se ove godine provesti
postupak javne nabave (plin, prehrana).
Za riječ se javila Milica Fuček te istaknula kako je kao predsjednica SDP-a u Gradu
Đurđevcu dobila anonimno pismo koje se odnosi na rad Dječjeg vrtića „Maslačak“, konkretno
koje se odnosi na skupljanje novaca za plaćanje predstave. Uputila je pitanje ravnateljici
Dječjeg vrtića „Maslačak“ da li u Dječjem vrtiću postoji paralelna blagajna za skupljanje
sredstava, tzv. crni fond, iz koje se financiraju izleti djece. Ravnateljica Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub naglasila je kako je Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Maslačak“ održalo sjednicu sa svim djelatnicima upravo zbog dobivenog anonimnog pisma.
Istaknula je kako su u posljednja 3 mjeseca učestali napadi na nju osobno, i to zato jer je
napravila određene promjene u djelovanju Dječjeg vrtića što je rezultiralo nezadovoljstvom
djelatnika. Napomenula je kako su za roditelje, računi za priredbe izvješeni na oglasnoj ploči,
a o razlici novaca i njegovom trošenju odlučit će se na odgajateljskom vijeću.
Branimir Prelec istaknuo je kako je anonimno pismo razmotreno na sjednici Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića, te da su gradonačelniku upućeni sve preslike računa unatrag 7 godina.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je na temelju Zaključka Gradskog
vijeća Grada Đurđevca o provođenju nadzora nad poslovanjem ustanova u vlasništvu Grada
Đurđevca, donio Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje nadzora nad
poslovanjem Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, no članovi su odbili raditi u Povjerenstvu.
Ivan Pleadin je naveo kako je on jedan od onih koji su odbili biti u Povjerenstvu, i to iz
dva razloga. Gradonačelnik ga uopće nije ni pitao želi li biti član Povjerenstva, i drugo
gradonačelnik je sam odgovoran za funkcioniranje poslovanja Dječjeg vrtića. Također,
naglasio je kako postoje stručne osobe koje bi mogle obavljati taj posao.
Vlado Rep je istaknuo kako se rasprava udaljila iz okvira dnevnog reda, te da je
potrebno nastaviti sjednicu po točkama dnevnog reda.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1
glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac za 2011. godinu
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog
plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
za 2011. godinu
Točka 7.
Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima
za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2011. godinu
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez
uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2011. godini
Točka 9.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca
u 2011. godini
Točka 10.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Grada Đurđevca u 2011. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su
u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Marijan Štimac je istaknuo kako je ove 2012. godine završen projekt pročistač u Gradu
Đurđevcu čija je vrijednost iznosila 21.000.000,00 kuna+PDV.
Gradonačelnik Slavko Gračan napomenuo je kako je pročistač pušten u probni rad na
Dan grada Đurđevca, te da naročito treba zahvaliti Hrvatskim vodama, Koprivničkokriževačkoj županiji, Ministarstvu regionalnog razvoja i mnogim drugima koji su sudjelovali.
Vlado Rep je naglasio kako je projekt pročistač realiziran u mandatu HDZ-a na
gradskoj, županijskoj i državnoj razini. Istaknuo je kako je veliki doprinos realizaciji ovog
projekta dao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Koprivničko-križevačke županije Marijan Štimac, koji je ujedno i član Gradskog vijeća Grada
Đurđevca.
Mladen Roštan je istaknuo kako se i prijašnjih godina ulagalo i od strane Grada i od
strane Županije, Ministarstava i drugih u rekonstrukciji pročistača.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina na području Grada Đurđevca
u 2011. godini.
Točka 11.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 12.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su
u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2011. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Točka 14.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su
u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog
izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
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Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Točka 15.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u
2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011.
godini, s prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja,
otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja
poljoprivrede u 2011. godini.
Točka 16.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca
za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu.
U uvodnom obrazloženju gradonačelnik Slavko Gračan naglasio je kako se imajući u
vidu lanjski deficit, smanjuje proračun i rashodi (dogovor sa sindikatima za smanjenje plaća,
naknade za regres i božićnice, cipelarine), čime bi se uštedjelo 740.000,00 kuna, te se odustaje
od izgradnje mrtvačnice u Mičetincu i izgradnje prilazne ceste uz robnu kuću. Ukupno
smanjenje proračuna je 3.667.000,00 kuna. Nadalje, istaknuo je kako je planirano povećanje
prihoda i primitak za prihode od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina) – prodaja
Nature Agro i Poljoprivredne zadruge, kapitalne pomoći od institucija i tijela – EU fondovi za
Stari grad, prihodi od prodaje stambenih objekata, te primici od otplate danih kredita
(studentski krediti).
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu, razmatrao i
podržao Odbor za proračun i financije na 12. sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine.
Nadalje, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da je vijećnik Vlado Rep podnio sljedeći
AMANDMAN
na Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
1. U članku 3. RAZDJEL 0200 Upravni odjel za financije i gospodarstvo (strana 12)
GLAVA 0220 GOSPODARSTVO 14 Program Poticanje gospodarstva i poduzetništva
1402 Aktivnost Sufinanciranje u poljoprivredi, iznos „222.000,00“ zamijenjuje se
iznosom „242.000,00“.
2. U članku 3. RAZDJEL 0100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada (strana 10)
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GLAVA 0120 Upravna tijela Grada 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela
Rashodi za zaposlene, iznos „2.082.000,00“ zamijenjuje se iznosom „2.062.000,00“.
Vlado Rep je obrazložio kako je razlog za ovaj amandman to što je 2012. godina
zadnja godina poticanja proizvodnje višegodišnjih nasada u poljoprivredi, te da bi iznos od
20.000,00 kuna pomogao proizvođačima.
Gradonačelnik Slavko Gračan prihvatio je podneseni amandman, te stoga isti postaje
sastavni dio prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio Ivan Pleadin koji je naglasio kako smatra da je Proračun za 2012. godinu nerealno
planiran, a posebice ostvarivanje prihoda od prodaje Nature Agro (ako kupac kupi pravnu
osobu ne plaća se porez).
Branimir Prelec istaknuo je nezadovoljstvo smanjenjem dotacija Dječjem vrtiću
budući da se 30% plaće djelatnika osigurava iz uplata roditelja za Dječji vrtić, čime bi u
ljetnim mjesecima moglo doći do situacije da će plaće djelatnika biti upitne. Naglasio je kako
se protivi zapošljavanju novih službenika u Gradsku upravu te prodaji gradskih stanova.
Vlado Rep je naglasio kako su svi korisnici Proračuna probili stavke u prošloj godini
te da se to ne bi smjelo više tolerirati. Nadalje, zanima ga da li postoje fakture koje su
realizirane, a nisu proslijeđene Gradu?
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako se završne situacije za radove potpisuju
tek po tehničkom pregledu, a i većina radova je dovršena ove godine. Što se tiče Dječjeg
vrtića „Maslačak“, napomenuo je kako je primio dopis Upravnog vijeća Dječjeg vrtića o
mogućim problemima. Naglasio je kako se u Gradskoj upravi zapošlja samo na nužnim
mjestima, te da uvelike pomažu i volonterke. Prodajom hotela Picok Grad je ostvario prihode
od 3% poreza na promet nekretnina, te bi prodajom Nature Agro isto toliko ostvario.
Milica Fuček je istaknula kako Upravno vijeće Dječjeg vrtića mora reagirati i tražiti od
rukovodstva Dječjeg vrtića da prerasporedi sredstva ili traži pomoć od Grada kako ne bi došlo
do situacije da se nema za plaće djelatnika.
Ivan Hadžija je istaknuo kako podržava sve prijedloge s ciljem poslagivanja prihoda i
rashoda. Naglasio je kako se ne može održavati nadgradnja koja je ranije postavljena zbog sve
manjih prihoda Grada, te da se treba postupati u skladu sa mogućnostima. Nadalje,
napomenuo je kako je potrebno tražiti od proračunskih korisnika racionalnije postupanje s
dodijeljenim sredstvima.
Mladen Roštan je istaknuo kako je moguće ostvariti predviđene prihode od poreza na
promet nekretnina, ali da nije izgledno da će se sve ostvariti onako kako se predviđa. Naglasio
je kako se rashodi moraju kontrolirati i da se treba još dodatno štedjeti unutar rashoda.
Marijan Štimac je istaknuo kako je Odbor za proračun i financije jednoglasno podržao
prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. Naglasio je da
ukoliko se smanjuje proračun za 4.000.000,00 kuna, Grad bi morao obustaviti sve svoje
funkcije što nije prihvatljivo.
Stevo Babić istaknuo je kako se napokon o proračunu raspravlja na ozbiljan način, te
kako svi zajedno kreiraju smjernice prema što boljim rješenjima.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom
„suzdržan“ donijelo je
IZMJENE i DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca
za 2012. godinu.
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Točka 17.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2012. godini, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima
za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ i bez
rasprave donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 18.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini, 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 predložio provođenje ovršnih postupaka za naplatu komunalne
naknade.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 19.
Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2012. godini, 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 istaknuo kako je natječaj u tijeku, a uslijedit će promjene.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PLAN
o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
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Točka 20.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako su povećana sredstva za Kulturnoumjetničko društvo „Petar Preradović“ Đurđevac, Udrugu „Kukurijek“ Đurđevac i Maticu
hrvatsku Đurđevac sa 110.000,00 na 120.000,00 kuna zbog njihovog značaja za Grad
Đurđevac.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2012. godini, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ i bez rasprave
donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 21.
Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2012. godini, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ i bez rasprave
donijelo je
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 22.
Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede
u 2012. godini.
Budući da je prihvaćen amandman na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Đurđevca za 2012. godinu, koji je predložio Vlado Rep, nema potrebe za donošenjem
Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini, te se ova
točka dnevnog reda izostavlja.
Točka 23.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan je obrazložio kako se na ovaj način želi doprinjeti uštedi
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od 40.000,00 kuna, a taj bi se novac usmjerio na sport.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca, 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 Ivan Pleadin koji je istaknuo kako se ne slaže s odlukom da se smanji koeficijent
gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika, i to prvenstveno zbog digniteta funkcije. Nadalje,
povezao je odmah i točku 24. dnevnog reda, te istaknuo kako se ne slaže da potpredsjednici
Gradskog vijeća primaju mjesečnu naknadu već da bi trebali primati naknadu kao i ostali
članovi Gradskog vijeća.
Vlado Rep je istaknuo kako se slaže s vijećnikom Pleadinom da se ne bi trebala
smanjiti plaća gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika.
Marijan Štimac je naglasio kako se kod ove Odluke radi o „kozmetičkoj“ izmjeni jer
su to napravili i drugi gradonačelnici, te je smatra nepotrebnom, i to upravo zbog digniteta
funkcije.
Marijan Panić je istaknuo kako se ne slaže s odlukom da se smanji koeficijent
gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika, ali je podržao mišljenje vijećnika Pleadina da se
potpredsjednicima Gradskog vijeća ukine mjesečna naknada.
Gradsko vijeće glasovalo je jednoglasno „protiv“ donošenja Odluke o izmjeni Odluke
o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada
Đurđevca.
Točka 24.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku,
potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i
radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima
Vijeća mjesnih odbora.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da su prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima
i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora,
primili u materijalima za sjednicu.
Nadalje, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je vijećnik Marijan Panić na prijedlog Odluke podnio sljedeći
AMANDMAN
U članku 1. izmijenjenom članku 7.c alineja 3. Odluke o izmjeni Odluke o naknadi
troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora mijenja se i glasi:
„ – naknada troškova potpredsjednicima Gradskog vijeća iz članka 3. ove Odluke
određuje se u neto iznosu 1.200,00 kuna po svakoj sjednici,“.
Marijan Panić je obrazložio kako je ovom amandmanu svrha uravnotežiti položaj
članova Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća, posebice u situaciji kada je
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potrebno uštedjeti na svakoj stavki.
Gradonačelnik Slavko Gračan, kao predlagatelj Odluke, prihvatio je podneseni
amandman, te stoga on postaje sastavni dio prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi
troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar naglasio je kako je potrebno cijeniti i
nagraditi rad bilo kojeg člana Gradskog vijeća. Vezano za naknade potpredsjednicima,
istaknuo je kako u Gradu Đurđevcu funkcionira kohabitacija između izvršne (SDP-HSU) i
predstavničke (HDZ-HSS-HSLS) vlasti, što je jako važno.
Vlado Rep je, ispred Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSLS, istaknuo kako ne prihvaća,
odnosno ne slaže se s podnesenim amandmanom.
Ivan Hadžija je naglasio kako Klub vijećnika SDP-HSU smatra da posao
potpredsjednika nije kontinuiran posao, te je to razlog podnesenog amandmana.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova „protiv“ i 6 glasova „za“ nije donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima
Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i
radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
Točka 25.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
u Gradu Đurđevcu.
Prijedlog Odluke o izmjenama 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
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
u Gradu Đurđevcu.
Točka 26.
Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
na području Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 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.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio Mladen Roštan koji je istaknuo kako problem nastaje kad se građani počnu žaliti na
buku, te da smatra kako se Odluka ne bi trebala mijenjati.
Branimir Prelec je naglasio kako bi se trebalo dogovoriti sa Komunalijama d.o.o.
Đurđevac da njihovi radnici sljedeći dan odmah ujutro pokupe razbijene boce po javnim
površinama.
Stevo Babić je istaknuo kako na podnesenoj zamolbi nema potpisa stanara, te smatra
kako takvu Odluku ne bi smjeli donijeti bez njihova mišljenja i pristanka.
Gradonačelnik Slavko Gračan je naglasio kako se lokali nadziru u radu jer ukoliko se
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pojave neki problemi ne mogu dobiti rješenje kojim im se produžuje radno vrijeme za vikend.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
na području Grada Đurđevca.
Točka 27.
Razmatranje Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini tarifnih stavki
u tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina,
bez visine tarifnih stavki
Direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac Dražen Mesić upoznao je prisutne vijećnike
s novom Odlukom Vlade koja bi se počela primjenjivati od 1. svibnja 2012. godine. Izrazio je
nezadovoljstvo novim Tarifama u kojima se vidi problem distributivne razlike u cijenama
plina za koncesionare u našoj Županiji. Primjerice, razlika se odnosi na Koprivnicu
(0,36kn/m3), Križevce (0,39kn/m3) i Đurđevac (0,26kn/m3). Time bi prihodi pali za
400.000,00 kuna, odnosno za otprilike 18%, čime bi Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac
poslovale sa gubitkom.
Marijan Štimac je istaknuo kako je tržište plina još uvijek pod nadležnosti Vlade
Republike Hrvatske jer Vlada određuje tarife. Naglasio je kako ne postoji razlog da se
različito određuje distributivna ralika između koncesionara u gradovima iste županije.
Gradonačelnik Slavko Gračan je naglasio kako se ne može dovoditi Komunalije-Plin
d.o.o. Đurđevac u neravnomjerni položaj na tržištu, te je predložio da se u Ministarstvo
gospodarstva uputi dopis.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
Obvezuju se Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac u Ministarstvo gospodarstva uputiti
dopis kojim se traži promjena distributivne cijene plina za Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac.
Točka 28.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Vijećnika Berislava Hodića zanimalo je zašto Dječji vrtić „Maslačak“ za djecu nije
prihvatio ljetovanje u Prviću, već idu na ljetovanje u Selce?
Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj i direktor
trgovačkog društva PESKI d.o.o. koje upravlja odmaralištem u Prvić Luci, naglasio je kako je
Dječjem vrtiću „Maslačak“ i Osnovnoj školi Grgura Karlovčana ponuđena pristupačna cijena
za ljetovanje, no oni je nisu prihvatili. Dobio je odgovor od ravnatelja Osnovne škole Grgur
Karlovčan da učenici Osnovne škole idu u Biograd, dok mu se ravnateljica Dječjeg vrtića još
nije izjasnila.
Branimir Prelec napomenuo je kako u Dječjem Vrtiću „Maslačak“ postoji Stručno
povjerenstvo koje pregledava ponude i odlučuje o ljetovanju, a u čijem su sastavu i roditelji
djece. Uz ponudu da djeca idu u odmaralište u Prvić Luku, stigla je i ponuda za Selce. Stručno
povjerenstvo je prihvatilo ponudu da djeca idu u Selce, posebice jer je Selce što se tiče
udaljenosti bliže nego Prvić Luka, zatim povoljnija je i sadržajno bogatija ponuda (uključuje
izlet), te zbog pozitivnih iskustava prijašnjih grupa.
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Vlado Rep je istaknuo kako bi, upravo zato jer je to gradsko odmaralište, prioritet
trebala biti djeca iz Đurđevca, a oni odlaze na ljetovanje u Selce i Biograd, te smatra da bi se
trebalo ipak više potruditi da ljudi steknu povjerenje.
Vijećnika Vladu Repa zanimao je razlog zbog kojeg su poplavljene prostorije u
odmaralištu u Prvić Luci.
Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj i direktor
trgovačkog društva PESKI d.o.o. u čijem vlasništvu je odmaralište u Prvić Luci, istaknuo je
kako je došlo do iskakanja ventila, te je nastala šteta u iznosu od 25.000,00 kuna.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je
26. sjednicu Gradskog vijeća u 18,30 sati.

Zapisničar
Katarina Bartolić
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