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Z A P I S N I K  
s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca 

održane 28. lipnja 2012. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/11, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-
1 od 20. lipnja 2012. godine. 
 Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, s 
početkom u 16,05 sati. 
 Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar. 
Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća. 
 
 Sjednici su nazočni:  
 1. Marijan Štimac, 
 2. Marijan Bajsar, 
 3. Luka Čukljaš, 
 4. Branimir Prelec, 
 5. Vlado Rep,   
 6. Ivan Pleadin, 
 7. Ivica Djopar, 
 8. Mladen Roštan, 
 9. Anka Švaco, 
 10. Marijan Panić, 
 11. Ivan Hadžija, 
 12. Olga Dokić, 
 13. Stevo Babić. 
  
 Sjednici nisu nazočni: 
 1. Vjekoslav Ivandija, 
 2. Berislav Hodić. 
 
 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. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,  
 8. Dražen Mesić, direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, 
 9. Đuro Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, 
 10. Igor Tomrlin, predsjednik Zajednice tehničke kulture Đurđevac, 
 11. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika, 
 12. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine, 
 13. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista, 
 14. Dušan Tončić, novinar. 
   



2 

 Zapisnik s 26. 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 Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca“ . 
  
 Navedeni materijal dostavljen je članovima Gradskog vijeća naknadno nakon slanja 
materijala.  
 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se donošenje Odluke o 
prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca, uvrsti u dnevni red kao točka 15., dok će 
dosadašnja točka 15. Pitanja članova Gradskog vijeća postati točka 16.. 
 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. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu, s 
prijedlogom Zaključka. 
 2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za 2011. 
godinu, s prijedlogom Zaključka. 
 3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 
Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
 4. Razmatranje Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu Zajednice tehničke kulture 
Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
 5. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2011. godinu, s 
prijedlogom Zaključka. 
 6. Razmatranje  Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu, s 
prijedlogom Zaključka. 
 7. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o 
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
 8. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. 
 9. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2012. godini. 
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac 
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac 
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 
 12. Donošenje Zaključka o davanju tumačenja odredaba Prostornog plana uređenja 
Grada Đurđevca i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca. 
 13. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Grada Đurđevca u 2012. godini. 
 14. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 
2012. godini. 
 15. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 16. Pitanja članova Gradskog vijeća. 
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 Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.  
 

Točka 1. 
 

Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu,  
s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. 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 
javio Marijan Štimac koji je istaknuo kako je Izvješće jasno i detaljno napisano, ali da bi uz ovo 
Izvješće bilo potrebno priložiti i izvješće Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac. 
 Ivan Pleadin je pohvalio Izvješće koje je detaljno napisano. Međutim, istaknuo je 
zabrinutost zbog gubitka vode od 22,85% (150.564 m3), usluga za INA-u d.d. zbog kojih 
društvo ostvaruje gubitke, te zbog povećanja manjka u obavljanju komunalnih djelatnosti u 
odnosu na 2010. godinu. Zatim je upitao zašto Grad Đurđevac više ne sufinancira 
Komunalijama d.o.o. Đurđevac troškove odvodnje oborinskih voda (jer je do 2002. godine 
sufinancirao)? 
 Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok je prihvatio primjedbu vijećnika 
Marijana Štimca i istaknuo kako će se za naredne sjednice dostavljati i Izvješće Nadzornog 
odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac. Nadalje, na pitanja vijećnika Ivana Pledina istaknuo je 
kako su Komunalije d.o.o. Đurđevac trgovačko društvo koja ima najmanje gubitaka vode u 
Republici Hrvatskoj. Kao razlog velikog gubitka vode navodi nedostatak nadzornih 
instrumenata koji bi na vrijeme upozoravali na kvarove na vodovodu. Direktor Komunalija 
d.o.o. naglasio je što se tiče javne odvodnje da najveći problem stvara odvodnja oborinskih 
voda koju treba sufinancirati Grad Đurđevac. Što se tiče usluga za INA-u d.d. istaknuo je kako 
je cijena za najam crpilišta visoka, ali kako su Komunalije d.o.o. Đurđevac poslale dopis INA-i 
d.d. kojim traže smanjenje cijene najma. Međutim, ukoliko INA d.d. neće smanjiti cijenu 
najma, Komunalije d.o.o. Đurđevac će tražiti od nadležnih institucija da se crpilište proglasi 
javnim dobrom. Također, naglasio je kako je za postizanje pozitivnog rezultata potrebno 
proširiti područje obavljanja na Općine u kojima je izgrađen cjelokupni sustav zaštite, 
odnosno Virje (s kojim je na kraju godine zaključen Ugovor o preuzimanju na upravljanje 
sustava zaštite voda), Kalinovac i Molve. 
 Vlado Rep je istaknuo kako se slaže s primjedbom vijećnika Štimca o nedostatku 
izvješća Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac, te kako je već i prije traženo da se 
dostavi izvješće Nadzornog odbora ali ga Komunalije d.o.o. nikad ne dostave uz svoje 
Izvješće. Nadalje, posebno je istaknuo kako je unatoč pogoršanoj gospodarskoj situaciji 
društvo ostvarilo povećanje prihoda, i to upravo prodajom dionica Segrada d.d.. 
 Stevo Babić je izrazio nezadovoljstvo gubitkom vode od 22,85% u 2011. godini i 
visinom cijene vode, te ga je zanimalo da li ima kakvih pomaka u preuzimanju na upravljanje 
sustava zaštite voda susjednih općina. 
 Ivan Pleadin je istaknuo nezadovoljstvo da zbog gubitaka vode u Virju i Novigradu 
Podravskom troškove ne snose samo te općine već moraju i ostali korisnici. 
 Branimir Prelec je iskazao nezadovoljstvo zbog previsoke cijene najma crpilišta koju 
Komunalije d.o.o. Đurđevac plaćaju INA-i d.d.. 
 Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok naglasio je kako su dva natječaja 
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za izgradnju nadzornih instrumenata na vodovodima propala, a Komunalije d.o.o. Đurđevac 
nemaju financijskih sredstava da ih sami izgrade. Direktor Komunalija d.o.o. je istaknuo kako 
je na kraju 2011. godine s općinom Virje zaključen Ugovor o preuzimanju na upravljanje 
sustava zaštite voda, te kako će po Ugovoru općina Virje nadoknaditi gubitke vode, te kako je 
u usporedbi s drugim gradovima u Republici Hrvatskoj, a posebno u usporedbi s Koprivnicom 
i Križevcima cijena vode jeftinija. 
 Stevo Babić je naglasio kako je potrebna međusobna suradnja Marijana Blažoka (kao 
direktora Komunalija d.o.o. Đurđevac), Slavka Gračana (kao gradonačelnika) i Marijana 
Štimca (kao pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti 
Koprivničko-križevačke županije i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca). Nadalje, 
zanimalo ga je da li ima pomaka u gradnji eksploatacijskih bunara? 
 Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok je istaknuo kako su iskopana 3 
eksploatacijska bunara (od 100, 120 i 140 l/s) i da je projektna dokumentacija skoro gotova, 
te da je sve spremno za korištenje sredstava Europske unije. 
 Stevo Babić je naglasio kako bi članovi Gradskog vijeća trebali biti upoznati sa svim 
projektima. 
 Gradonačelnik Grada Đurđevca i predsjednik Skupštine Komunalija d.o.o. Đurđevac 
Slavko Gračan je istaknuo kako je osnovni razlog povećanju prihoda prodaja dionica društva 
Segrad d.d., te kako je cijena vode takva zbog dvije kategorije naplate: cijena vode po kubiku 
i fiksna cijena vode koja služi prvenstveno za naplatu tehničkog održavanja. Na pitanje 
vijećnika Ivana Pleadina zašto Grad Đurđevac ne sufinancira troškove odvodnje oborinskih 
voda, gradonačelnik je odgovorio kako sufinanciranje troškova nije predviđeno u Proračunu 
Grada Đurđevca. 
  

Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac  

za 2011. godinu 
 

Točka 2. 
 

Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac  
za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o. 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 jednoglasno je i bez rasprave  

 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o.  
Đurđevac za 2011. godinu 
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Točka 3. 
 

Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga  
Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca 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 
javio Vlado Rep koji je zatražio od predsjednika Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca 
Đure Tomrlina raspored sredstava po članicama Zajednice.  
 Ivan Pleadin je istaknuo kako se previše financijskih sredstava (42.958,46 kuna) troši 
za upravu Zajednice, te je predložio da se sredstva iz Proračuna Grada Đurđevca namijenjena 
klubovima uplaćuju izravno na račun klubova, a ne preko Zajednice sportskih udruga. 
 Branimir Prelec je istaknuo kako podržava Izvješće, te kao primjer naveo Karate klub 
Đurđevac kojima je Zajednica sportskih udruga za 2011. godinu dodijelila 27.000,00 kuna. 
 Marijan Panić je naglasio kako je uz Izvješće Zajednice sportskih udruga potrebno 
priložiti Programe udruga, te kako se slaže s ostalim vijećnicima kako je naknada članovima 
predstavničkih tijela prevelika i da ju je potrebno smanjiti. 
 Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Đuro Tomrlin istaknuo je 
kako je jedan od projekata Zajednice sportskih udruga „Mala sportska škola“ koja uključuje 
djecu i mlade. Nadalje, naglasio je kako je Zajednici potreban profesionalni tajnik koji će 
uvelike doprinjeti boljoj suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom, Hrvatskim olimpijskim 
odborom, zbog projekata i obveza prema Zakonu o športu. Predsjednik Zajednice je 
napomenuo kako je u dogovoru s vlasnikom hotela „Picok“ g. Rudolfom Radikovićem da se 
preko zimskih mjeseci na bazenu u hotelu otvori škola plivanja za djecu koja žive na području 
Grada Đurđevca. 
  
 Nakon provedene rasprave i uz zahtjev da predsjednik Zajednice sportskih udruga 
Grada Đurđevca do sljedeće sjednice Gradskog vijeća dostavi raspored sredstava sportskim 
udrugama u 2011. godini, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  
  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga 

Grada Đurđevca za 2011. godinu. 
 

Točka 4. 
 

Razmatranje Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu Zajednice tehničke kulture 
 Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu Zajednice tehničke kulture 
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 jednoglasno je i bez rasprave donijelo 
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 Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu Zajednice tehničke kulture 

Đurđevac za 2011. godinu. 
 

Točka 5. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2011. godinu, 
s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca 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 
javio Stevo Babić koji je istaknuo kako je potrebno aktivirati mlade jer se po podnesenom 
Izvješću ne daju isčitati njihove aktivnosti za prošlu 2011. godinu. 

Gradonačelnik Slavko Gračan naglasio je kako je i sam u nekoliko navrata odbio 
njihove prijedloge jer su ulazili u područja izvan njihovog djelokruga, što je možda utjecalo na 
njihove aktivnosti tijekom 2011. godine. 

Marijan Panić je naglasio kako je Savjetu mladih potrebno pružiti pomoć kako bi imali 
podršku i motivaciju za rad. 

Vlado Rep je istaknuo kako je Savjet mladih potrebno uključiti u događanja kako bi ih 
se motiviralo za daljnji rad i napredak. 

Ivan Pleadin je napomenuo kako mladima moramo stvoriti uvjete za rad i kako ih je 
potrebno usmjeriti da rade ono što vole i ono što najbolje znaju. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar je dao prijedlog da se za Savjet mladih Grada 
Đurđevca organizira sastanak s drugim Savjetima mladih na razini Županije, pa čak i šire, uz 
edukaciju savjetnika, kako bi ih se potaknulo na provođenje aktivnosti. 

Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  
  

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih  

Grada Đurđevca za 2011. godinu 
 

Točka 6. 
 

Razmatranje  Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu, 
s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. 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 
javio gradonačelnik Slavko Gračan koji je istaknuo kako postoje interesne skupine mladih 
koje sudjeluju u raznim događajima putem svojim udruga, kojima Grad dodjeljuje novčana 
sredstva i omogućuje prostor za održavanje proba. Primjerice, Udruga cimbalista, 
Breakdance klub „N.R.G“ (Energy), Udruga za ples i manekenstvo No.1 i mnoge druge. 
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Gradsko vijeće  jednoglasno je donijelo   
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu 

 
Točka 7. 

 
Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica  

o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2011. godinu, 
 s prijedlogom Zaključka. 

 
 Prijedlog Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj 
financijskoj reviziji Grada Đurđevca 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 
javio Marijan Štimac koji je pohvalio Upravni odjel za za gospodarstvo, financije i javne 
prihode Grada Đurđevca zbog bezuvjetnog mišljenja koje je dao Državni ured za reviziju 
Područni ured Koprivnica. U raspravi je sudjelovao i vijećnik Stevo Babić. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo   
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Grada Đurđevca za 2011. godinu. 
 

Točka 8. 
 

Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka 
 iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. 

 
 Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz 
Proračuna 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. 

Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo 
 

O D L U K U  
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka 

 iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. 
 

Točka 9. 
 

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina  
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 

 tijekom žetvene sezone u 2012. godini. 
  
 Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2012. godini, 
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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  

 
P L A N  

motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti  
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 

 tijekom žetvene sezone u 2012. godini. 
 

Točka 10. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac  
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture  

Republike Hrvatske. 
 

 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za 
potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, 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  
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis  

Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture  
Republike Hrvatske. 

 
Točka 11. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac  

za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture  
Republike Hrvatske. 

 
 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za 
potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, 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  
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis  

Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture  
Republike Hrvatske. 

 
Točka 12. 

 
Donošenje Zaključka o davanju tumačenja odredaba Prostornog plana uređenja  

Grada Đurđevca i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca. 
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 Prijedlog Zaključka o davanju tumačenja odredaba Prostornog plana uređenja Grada 
Đurđevca i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu.  

Prijedlog Zaključka o davanju tumačenja odredaba Prostornog plana uređenja Grada 
Đurđevca i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, razmatrao je Odbor za prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša na 15. sjednici održanoj 26. lipnja 2012. godine. Odbor je podržao 
predloženi Zaključak u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu. 

 U uvodnom obrazloženju gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako se unatoč  
promjenama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca i Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s 
izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje tražilo i tumačenje. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju tumačenja odredaba Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca  

i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca. 
 

Točka 13. 
 

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 jednoglasno je i bez rasprave donijelo 

 
P L A N  

o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  
Grada Đurđevca u 2012. godini. 

 
Točka 14. 

 
Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja  

poljoprivrede u 2012. godini. 
 

 Prijedlog Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede 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 jednoglasno je i bez rasprave donijelo 
 

P R O G R A M 
o izmjenama Programa subvencioniranja  

poljoprivrede u 2012. godini. 
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Točka 15.  
 

Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca. 
 

 U uvodnom obrazloženju gradonačelnik Slavko Gračan naglasio je kako predlaže da 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca donese ovu Odluku, ali uz izmjenu točke III. koja bi glasila: 
 „Početna cijena zemljišta iz točke I. iznosi 1.992.000,00 kuna ili 400 kuna po 
kvadratnom metru.“ 
 Vlado Rep je naglasio kako podržava ovu Odluku u ime Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSLS, 
s čime se složio i Marijan Panić u ime Kluba vijećnika SDP-HSU. 
 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca. 

 
Točka 16. 

 
Pitanja članova Gradskog vijeća. 

 
 Vijećnika Vladu Repa zanimalo je kako se puni hostel „Peski“ u Prvić Luci? 
 Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj i direktor 
trgovačkog društva PESKI d.o.o. koje upravlja odmaralištem u Prvić Luci istaknuo je kako 
hostel u svibnju bio popunjen, u lipnju je ostvaren mali broj gostiju, dok je booking za mjesec 
srpanj i kolovoz skoro popunjen. Naglasio je kako se booking za sljedeću turističku sezonu 
odvija preko dvije turističke agencije, te da je ostvaren već velik broj upita za 2013. godinu. 
 Gradonačelnik Slavko Gračan je izrazio nezadovoljstvo sadašnjim popunjavanjem 
kapaciteta u hostelu u Prvić Luci, posebice zbog nezainteresiranosti Đurđevčana za odlazak 
na ljetovanje u Prvić Luku. 
 Marijan Panić istaknuo je kako smatra da je kategorizacija objekta u Prvić Luci došla 
prekasno i da je to razlog zbog kojeg se Osnovna škola i Dječji vrtić nisu odlučili na odlazak u 
Prvić. 
 Branimir Prelec je predložio da se pokrene inicijativa za izdavanje monografije o gradu 
Đurđevcu, te da ova inicijativa bude točka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Gradskog 
vijeća.  
 Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je već sve dogovoreno oko izdavanja 
monografije (urednik, tekst, slike), međutim problem se javlja oko osiguranja financijskih 
sredstava za izdavanje. 
 Mladen Roštan naglasio je kako je tema izdavanje monografije o gradu Đurđevcu bila 
aktualna i kad je on bio predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca, ali se odustalo 
od toga zbog tzv. bijelih mrlja o povijesti Đurđevca. 
 Ivan Pleadin je istaknuo kako je monografiju potrebno napisati, ali da se u to moraju 
uključiti i stručnjaci. 
 Vlado Rep je istaknuo kako je Đurđevac povijesni grad koji zaslužuju jednu takvu 
monografiju i da je potrebno angažirati kvalitetan i stručni tim koji će izraditi kvalitetnu 
monografiju. 
 Stevo Babić je istaknuo kako podržava prijedlog izdavanja monografije o gradu 
Đurđevcu, ali da je potrebno angažirati stručne ljude za njezinu izradu. 
 Martin Mahović je istaknuo kako postoji i fotomonografija Đurđevca autora Đure 
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Jančija iz Đurđevca. 
 
 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 
27. sjednicu Gradskog vijeća u 18,30 sati. 
  

 
 

 
    Zapisničar         Predsjednik 
         Katarina Bartolić                          Gradskog vijeća 
         Ivica Djopar, dr. vet. med. 


