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ZAPISNIK
s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 19. prosinca 2012. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/12-02/20, URBROJ: 2137/03-01-01/01-12-1 od 13.
prosinca 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.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sjednici su nazočni:
Marijan Štimac,
2. Marijan Bajsar,
Luka Čukljaš,
Branimir Prelec,
Vlado Rep,
Berislav Hodić,
Ivan Pleadin,
Ivica Djopar,
Mladen Roštan,
Anka Švaco,
Marijan Panić,
Ivan Hadžija,
Stevo Babić,
Olga Dokić.

Sjednici nije nazočan Vjekoslav Ivandija, član Gradskog vijeća.
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.
Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
12.
Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika,
13.
Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
14.
Anđela Lenhard-Antolin, novinarka,
15.
Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“,
16.
Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
17.
Dušan Tončić,
18.
Srce TV,
19.
Jasmina Carek, volonterka u Gradu Đurđevcu,
20.
Mateja Pokrivko, volonterka u Gradu Đurđevcu,
21.
Jelena Đeri, volonterka u Gradu Đurđevcu,
22.
Goran Drmenčić, volonter u Gradu Đurđevcu,
23.
Sven Balabanić, volonter u Gradu Đurđevcu.
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Zapisnik s 30. 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 dvije točke dnevnog reda,
koje glase:
- „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno
zaduženje.“ i
- „Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada
Đurđevca.“.
Navedeni materijal dostavljen je članovima Gradskog vijeća na stol prije početka sjednice
Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se donošenje Zaključka o davanju
suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduženje, uvrsti u dnevni red kao točka 26., a
donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca,
uvrsti u dnevni red kao točka 27. dok će dosadašnja točka 26. Pitanja članova Gradskog vijeća postati
točka 28..
Član Gradskog vijeća Vlado Rep predložio je da se, kao dopuna dnevnog reda, u dnevni red uvrsti
„Razmatranje stečaja Nature agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.“ kao točka
28.
Nakon predložene dopune dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da
se razmatranje stečaja Nature agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac , s prijedlogom Zaključka uvrsti u
dnevni red kao točka 28., dok će dosadašnja točka 28. Pitanja članova Gradskog vijeća postati točka 29.
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 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i
2014. godinu.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2012. godinu.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
5. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Đurđevca u 2012. godini.
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2012. godini.
7. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2012. godini.
8. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012.
godini.
9. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu.
10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu.
11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u
2013. godini.
12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2013. godini.
13. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2013.
godini.
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
15. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2013.
godini.
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
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17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
18. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2013. godini.
19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesece listopad i studeni 2012. godine.
20. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2012.
godini.
21. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Đurđevca u 2013. godini.
22. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
23. Donošenje Odluke o dopuni 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.
24. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2010. godinu i Turističke
zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu.
25. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.
26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno
zaduženje.
27. Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada
Đurđevca.
28. Razmatranje stečaja Nature agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
29. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu
i Projekcija za 2013. i 2014. godinu.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako Proračun za 2012. godinu neće biti ostvaren na
onoj razini kao što se pretpostavljalo na sjednici Gradskog vijeća kada se donosio proračun, a naročito
zbog razloga koje će detaljnije obrazložiti pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne
prihode Jasna Kovačev. Naglasio je kako se na proračunske prihode nije moglo utjecati, te da su manji
nego što se planiralo. Napomenuo je da je ostvaren proračunski prihod prodajom građevinskog zemljišta
Stare tržnice, a da se neće ostvariti proračunski prihod u iznosu od otprilike 2.000.000,00 kuna prodajom
Nature agro iz poreza na promet nekretnina. Naglasio je kako su se troškovi maksimalno kontrolirali,
pogotovo u investicijskom dijelu poslovanja. Istaknuo je kako se isključivo išlo u investicije koje su bile
oslonjene na sufinanciranje drugih, ali uz angažiranje i vlastitih sredstava. Primjerice, od strane
Koprivničko-križevačke županije, Ministarstava Republike Hrvatske, javnih poduzeća, itd. Napomenuo je
kako se na materijalnim troškovima uštedjelo gotovo do maksimuma, dok se sa sindikatima potpisao
sporazum za ovu 2012. i za iduću 2013. godinu kojim su se zaposlenici odrekli određenih materijalnih
prava i plaće umanjene za 5%.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev ukratko je
obrazložila II. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu, odnosno
koji su sve razlozi i zbog čega su uslijedile ove izmjene. Napomenula je kako je najznačajnija izmjena
vezana uz smanjenje, odnosno izostavljanje vlastitih prihoda proračunskih korisnika, a isto tako i prihoda
za posebne namjene proračunskih korisnika iz razloga što još uvijek nije ustrojena riznica, te se onda ti
prihodi nisu mogli planirati u Proračunu Grada Đurđevca jer oni nisu fizički uplaćeni kroz žiro-račun Grada
Đurđevca. Naglasila je kako su se ovim izmjenama smanjili, odnosno izostavili ti prihodi i rashodi koji se
financiraju iz tih prihoda što ukupno iznosi 4.488.000,00 kuna, dok ukupno smanjenje iznosi 5.615.000,00
kuna. Istaknula je kako se riznica ne planira ustrojiti ni u 2013. godini, već u 2014. godinu, pa će onda i
proračunski korisnici, odnosno svi njihovi prihodi i rashodi biti evidentirani i prolaziti kroz žiro-račun Grada
Đurđevca i biti evidentirani i kroz proračun. Nadalje, osvrnula se na prihode na kojima su iskazana
povećanja. Naglasila je kako je ukupno povećanje planirano u iznosu od 769.000,00 kuna, a odnosi se na
prihode od nefinancijske imovine, i to od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
tzv. legalizacija objekata. Ta naknada je zajednički prihod države, županije, gradova i općina. Gradu pripada
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30% od navedene naknade. Isto tako planirano je i povećanje prihoda po posebnim propisima, a odnosi se
na prihode za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina u zoni prihvata komunalnog otpada „Peski“
sukladno obračunima koje dostavljaju Komunalije d.o.o. Đurđevac i općina Kalinovac. Istaknula je kako su
povećanja iskazana od prihoda koji se odnose na refundacije naknada od HZZO-a za javne radove.
Također, osvrnula se prihode na kojima su iskazana smanjenja. Najveće smanjenje je izostavljanje vlastitih
prihoda proračunskih korisnika i prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od
4.488.000,00 kuna koje se odnosi na proračunske korisnike. Pored toga planirana su i smanjenja kod
kapitalnih i tekućih prihoda iz Koprivničko-križevačke županije, zatim iz državnog proračuna, iz fondova
Europske unije za one investicije i projekte koji se neće izrealizirati, što ukupno iznosi 635.000,00 kuna.
Ostalo su smanjenja u manjim iznosima, koja se većinom odnose na neke tekuće izdatke. Planirano je
smanjenje od prihoda od prodaje građevinskog zemljišta jer je Grad Đurđevac sklopio ugovor o prodaji
zemljišta u kojem je navedena konačna cijena. Ostali izdaci su većinom smanjeni kod kapitalnih investicija
jer prihodi koji su planirani za financiranje tih izdataka neće biti izrealizirani. Napomenula je kako je u
obrazloženju sve detaljno opisano po razdjelima i programima, pa se može pogledati koji su projekti
smanjeni, odnosno za koje je iskazano povećanje.
Nakon uvodnih izlaganja gradonačelnika i pročelnice za riječ se javio član Gradskog vijeća i
predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac koji je istaknuo kako je Odbor za proračun i
financije razmatrao sve točke dnevnog reda. Naglasio je kako je Odbor podržao Izmjene i dopune
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu i Proračun Grada Đurđevca
za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu. Osvrnuo se na princip izrade proračuna gdje
Ministarstvo financija u rujnu dostavi tzv. Smjernice i naputke koje otprilike određuju sliku i budućnost
proračuna baziranog na komponentama i projekcijama gospodarskih kretanja. Istaknuo je kako ovaj
Proračun mora biti napravljen prema tom fiskalnom principu i Zakonu o proračunu.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako je Izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu i
Projekcija za 2013. i 2014. godinu bila potaknuta dijelom iz rasprave na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća
gdje je prikazana problematika vezana uz plaćanje, odnosno obaveze Grada prema dospjelim fakturama.
Napomenuo je kako je radi lakšeg razumijevanja Izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu i Projekcija
za 2013. i 2014. godinu i donošenja Proračuna za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu na
prošloj sjednici Gradskog vijeća bio tražen podatak kolika su to neisplaćena potraživanja prema Gradu,
odnosno kolika su dospjela potraživanja. Osvrnuo se na povećanje prihoda sa stavke koja se odnosi na
umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina u zoni odlaganja komunalnog otpada, pa ga je zanimalo kako se
taj prihod knjiži? Da li je to jedan prihod i rashod kao jedna prolazna stavka? Zanimalo ga je kolika su to
sredstva koja su ušla tom stavkom u Proračun i koliko tih sredstava je izašlo van prema krajnjem
primatelju koji mora ta sredstva i zaprimiti? Osvrnuo se na nefakturirana potraživanja prema Gradu, te ga
je zanimalo da li postoje još kakva nefakturirana potraživanja prema Gradu koja nisu uključena u ove
Izmjene i dopune Proračuna.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je kako su u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna u
jednoj koloni ovih materijala mogli biti napisani, odnosno prezentirani podaci o ostvarenju za jedanaest
mjeseci ove godine kako bi članovi Gradskog vijeća mogli izvući konkretne zaključke da li je ovaj prijedlog
Izmjena i dopuna Proračuna utemeljen ili nije? Naglasio je kako je ovo jedan neuvjerljiv dokument koji
neće zaživjeti. Izrazio je sumnju na ostvarenje prihoda u iznosu od 30.000.000,00 kuna prihoda u ovoj
godini. Izrazio je nezadovoljstvo zbog načina na koji se iz svake godine u godinu prenosi sve veći i veći
negativni saldo. Naglasio je kako je neozbiljno planirati prihod od poreza na promet nekretnina od prodaje
Nature agro i prihod od legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Istaknuo je kako zbog navedenih
razloga neće podržati ovaj prijedlog Izmjene i dopuna Proračuna.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako su u Proračunu za iduću 2013. godinu potpisani
sporazumi sa onima koji su udružili s Gradom Đurđevcom sredstva za realizaciju pojedinih investicijskih
projekata, te da će se financiranje projekata odvijati kroz nekoliko godina.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev istaknula je
da Grad Đurđevac na dan 19. prosinca 2012. godine ima nepodmirene obaveze iz 2011. godine u iznosu od
752.000,00 kuna, a većinom se odnose na Komunalije d.o.o. Đurđevac, dok dospjele obaveze iz 2012.
godine iznose 1.300.000,00 kuna. Vezano uz prihod od umanjene tržišne vrijednosti, istaknula je da je taj
prihod ulaz-izlaz kroz Proračun Grada, te da su sklopljeni ugovori sa vlasnicima nekretnina koje se nalaze u
toj zoni i to na vrijeme od pet godina. Vezano uz prodaju nekretnine, prihod koji je planiran od poreza na
promet nekretnina, planiran je u 2012. godini budući da su ove Izmjene i dopune Proračuna rađene u
studenome, dok je Proračun za 2013. planiran u listopadu jer prema Smjernicama Vlade Republike
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Hrvatske i Uputama Ministarstva financija i prema Zakonu o proračunu, morao je biti dostavljen do 15.
studenoga predsjedniku Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je kako je neracionalno planirati prihod od poreza na
promet nekretnina jer još uvijek postoji mogućnost da se on uopće ne ostvari. Napomenuo je kako bi
prihvatljivije bilo da kad se prihod ostvari napravi rebalans, ali tek kad smo sigurni da je to naš prihod.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je što je sa fakturama iz 2011. godine od tih
752.000,00 kuna i da li su one stigle ili nisu stigle u Grad? Nadalje, zanimalo ga je da li su sva potraživanja
od Komunalija d.o.o. Đurđevac fakturirana prema Gradu, a odnose se na fakture za radove koji su bili
izvedeni a nisu bili fakturirani prema Gradu.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev istaknula je
kako su fakture iz 2011. godine stigle u Grad Đurđevac i evidentirane su. Što se tiče faktura za radove koji
su bili izvedeni a nisu bili fakturirani, te fakture nisu došle u Grad Đurđevac. Nakon izglasavanja ovog
rebalansa, odnosno povećanja stavki za te fakture, te fakture će stići i onda će se one evidentirati u
knjigama.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako će podržati Izmjene i dopune Proračuna jer
gradonačelnik ipak stoji iza svega toga, a na kraju krajeva on je i odgovoran za njihovu realizaciju.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“
donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu
i Projekcija za 2013. i 2014. godinu.
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Točka 3.
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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 4.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
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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.
Gradsko vijeće bez rasprave većinom glasova s 12 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 5.
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.
Gradsko vijeće bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PLAN
o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 6.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
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, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Gradsko vijeće bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 7.
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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 8.
Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa subvencioniranja
poljoprivrede u 2012. godini.
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Prijedlog Programa o izmjenama i dopuni 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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
o izmjenama i dopuni Programa subvencioniranja
poljoprivrede u 2012. godini.
Točka 9.
Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i
Projekcija za 2014. i 2015. godinu.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako se kod izrade Proračuna Grada Đurđevca za 2013.
godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu polazilo od pretpostavki i natuknica Vlade Republike Hrvatske, a
posebice od pretpostavki da će u 2013. godini stopa rasta BDP-a biti 1,8%, u 2014. godini 3,0%, dok u
2015. godini 3,5%. Na temelju takvih procjena Vlada Republike Hrvatske je odredila i Smjernice za izradu
lokalnih proračuna. Napomenuo je kako je Proračun izrađen na temelju Zakona o proračunu i predan je
predsjedniku Gradskog vijeća 15. studenoga 2012. godine. Naglasio je kako je svrha proračuna kontrola
troškova te investicijska politika kojom će biti realizirani samo oni investicijski projekti kao što je bilo i
2012. godine, odnosno oni koji su sufinancirani iz drugih izvora. Napomenuo je kako je u vezi s tim
potpisan sporazum sa sindikatima o smanjenju prava iz kolektivnih ugovora i smanjenju plaća za iduću
godinu. U međuvremenu su potpisani ugovori o početku nastavka investicije koja će biti realizirana
sufinanciranjem, a to je realizacija projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada vrijednog oko
3.000.000,00 kuna gdje Grad Đurđevac mora sudjelovati samo s 10% vlastitih sredstava. Naglasio je kako
se proračun donosi u situaciji ekonomske nesigurnosti kad i makroanalitičari i makroekonomisti govore da
se prognoze Vlade neće ostvariti i da planirani BDP sigurno neće biti ostvaren, te da će ostaviti posljedice
na Proračun, posebice jer su u pitanju krediti koje ima Grad Đurđevac, iznos kamate, ali isto tako i oni koji
pune Proračun Grada Đurđevca - oni će vjerojatno iz jednih drugih pozicija, loših pozicija sigurno poslovati,
a time i puniti proračunska sredstva.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev napomenula
je da se Proračun Grada Đurđevca i Projekcije za 2014. i 2015. godinu donose sukladno Zakonu o
proračunu i na temelju Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija koje su dostavljene
Gradu, upravnim odjelima i proračunskim korisnicima. Istaknula je da je Proračun za 2013. godinu i
Projekcije za 2014. i 2015. godinu izrađen bez vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene proračunskih
korisnika, a time isto tako i bez njihovih rashoda. Naglasila je da su se kod izrade Proračuna, isključivo,
planirali oni rashodi za koje se planiraju realizirati prihodi. Osvrnula se na smanjene prihoda, odnosno
visinu proračuna, prihoda i rashoda, za 1.500.000,00 kuna jer je prihod od poreza na promet nekretnina od
prodaje Nature agro planiran u 2012. godini. Potpore su planirane iz državnog proračuna, iz resornih
Ministarstava koja se vežu za projekte i iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije u iznosu od
2.128.000,00 kuna. Planirane su i pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt
sanacije gradske deponije. Ostali prihodi su planirani u nešto većem iznosu, a to se posebice odnosi na
prihod od komunalnog doprinosa gdje se radi o legalizaciji objekata (prilikom legalizacije se moraju platiti
prihodi za komunalni doprinos). Budući da su tijekom 2012. godine neki poslovni prostori uspjeli
legalizirati svoje objekte jer nisu bili sređeni imovinsko-pravni odnosi, očekuje se u Proračun Grada
Đurđevca veći prihod s te osnove. Manje su planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine budući da
je Grad Đurđevac ostvario prodaju građevinskog zemljišta. Rashodi su podijeljeni u četiri razdjela. U prvom
razdjelu - predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada planirano je povećanje u odnosu na 2012. godinu, a
radi se o izborima koji slijede u idućoj godini. U drugom razdjelu - upravna tijela Grada planirana su
sredstva na istoj razini kao i za 2012. godinu, s time da je ovaj razdjel podijeljen u više programa. Jedan dio
se odnosi na financije, tzv. prvi dio gdje su planirani izdaci za povrat kredita Grada Đurđevca. Grad
Đurđevac ima dva dugoročna kredita i jedan kratkoročni kredit, odnosno minus po žiro-računu. Drugi dio
se odnosi na gospodarstvo. On je planiran u istom iznosu kao i za 2012. godinu, a veći dio rashoda u
navedenom razdjelu je planiran za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Izdaci su planirani
na istoj razini kao i prošle godine. Vezano uz navedeni razdjel, napomenula je kako se Javna vatrogasna
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postrojba Đurđevac financira sama, odnosno nema sufinanciranja iz prihoda proračuna, već iz državnog
proračuna i iz prihoda koji ostvaruju obavljanjem svoje vlastite djelatnosti. U trećem razdjelu su iskazani
izdaci za stručnu službu, odnosno dio se odnosi na kulturu. Pod kulturom su iskazana dva proračunska
korisnika – Centra za kulturu Đurđevac i Gradska knjižnica Đurđevac. Što se tiče Centra za kulturu, u
odnosu na 2012. godinu planirano je povećanje rashoda zbog projekta Adaptacija i opremanje Staroga
grada. Sredstva su planirana u iznosu od 660.000,00 kuna, dok Grad Đurđevac sudjeluje samo s 10.000,00
kuna vlastitih sredstava. Napomenula je kako Grad Đurđevac neće trošiti ona sredstva koja nema nego će
tek kada zaključi Ugovor s resornim Ministarstvom, rebalansom ili maknuti ta sredstva ili povećati, ali da bi
konkurirali na programe mora u Proračunu postojati neka početna stavka, početan iznos. Istaknula je da je
navedeni razdjel povećan i zbog još jednog projekta koji se odnosi na Oblikovanje stalnog postava u Utvrdi
Stari grad, a planiran je iznos od 62.000,00 kuna i financirati će se iz sredstava Proračuna Grada Đurđevca.
Što se tiče drugog proračunskog korisnika – Gradske knjižnice Đurđevac, planira se projekt koji se odnosi
na Monografiju Đurđevca, realizirat će se kroz dvije godine - 2013. i 2014. godinu. Većina izdataka će biti u
2014. godini i financirat će se iz proračuna Grada Đurđevca, dok u 2013. godini je planirano 60.000,00
kuna, i to 50.000,00 kuna sufinanciranje od Koprivničko-križevačke županije. Tu su još planirani i ostali
korisnici u kulturi sukladno Programu javnih potreba u kulturi na istoj razini kao i prošle godine. U
navedenom razdjelu planiran je i projekt Regija digitalnih muzeja. Navedeni projekt je kandidiran prema
Ministarstvu regionalnog razvoja u 2013. godini. Vrijednost tog projekta je 27.000.000,00 kuna. U 2013.
godini se planiraju troškovi samo za izradu projektne dokumentacije koja je u iznosu od cca 1.700.000,00
kuna. Kad prođe javna nabava, ako će se dobiti pozitivna suglasnost na taj projekt, u našem proračunu
moramo planirati 15% financijskih sredstava, dok bi 85% sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja.
Kroz 2014. i 2015. godinu bi se obavljali radovi. Radi se o radovima na uređenju okoliša oko Utvrde Stari
grad. Treći proračunski korisnik je Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac. Planirani su izdaci na istoj razini kao i
za 2012. godinu. Naglasila je da je opet planirana aktivnost Glazbena škola. Nastavlja se redovan rad
Glazbene škole s time da je 1. razred ušao u program redovnog rada Glazbene škole „Fortunat Pintarić“ iz
Koprivnice dok preostali razredi (od 2. na dalje) će nastaviti po starom programu. Znači bit će u sustavu
Glazbene škole „Vatroslava Lisinskog“ iz Bjelovara. Iz razloga da se ne prekine nastavak školovanja po
starom programu, Grad Đurđevac bi i dalje nastavio sufinancirati školovanje do god ne bi ti učenici završili,
a svako naredno odjeljenje bi ulazilo u sustav redovnog školovanja. Zadnji četvrti razdjel odnosi se na
održavanje komunalne infrastrukture i gradnju. Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture, ona je
planirana u istom iznosu kao i 2012. godini i ti izdaci se financiraju isključivo iz prihoda ostvarenih iz
komunalne naknade. Gradnja objekata komunalne infrastrukture i vodnih objekata planirana je samo za
one projekte koji se sufinanciraju iz nekih drugih izvora i onih projekata za koje su ugovori zaključeni od
ranije. Nabrojila je važne projekte i na koji način se oni financiraju, odnosno sufinanciraju, i to:
1.) Projekt modernizacija i zamjena komunalne infrastrukture Severovačke ulice kojeg sufinancira
Županijska uprava za ceste,
2.) Projekt sanacije gradske deponije i izgradnja pretovarne stanice kojeg sufinancira Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 60%, Koprivničko-križevačka županija sa i Grad Đurđevac sa 5%.
Prošli petak je zaključen ugovor s izvođačem za I. fazu u iznosu od 3.050.000,00 kuna.
3.) Projekt izgradnje odorizatorske stanice Budrovac i rekonstrukcija plinske mreže kojeg
sufinancira Koprivničko-križevačka županija u iznosu od 100.000,00 kuna, dok preostali iznos financira
Grad Đurđevac. Vrijednost projekta je 359.000,00 kuna.
4.) Projekt izgradnje sekundarnog vodovoda na području naselja Severovci i Grkine. Ugovor je još
zaključen 2010. godine s time da su ugovoreni radovi kroz 4 godine i zadnja ta dionica dospijeva u 2013.
godini.
5.) Projekt nastavka izgradnje komunalne infrastrukture u Poslovno-industrijskoj zoni A. Ukoliko
bude raspisan natječaj, Grad Đurđevac će kandidirati projekt iduće godine, tako da bi onda Grad, ako budu
isti uvjeti kao i ove 2012. godine, financirao svega 20%. Ako ne uspijemo realizirati taj prihod, neće se onda
ni ići u tu investiciju.
6.) Projekt katastarska izmjera. Ugovor je sklopljen još u 2011. godini. Prema navedenom
Ugovoru, odnosno Sporazumu ta vrijednost investicije je ugovorena na 12.000.000,00 kuna i provedena je
javna nabava. Kako se radi o velikom projektu i velikom učešću za Grad Đurđevac, samo će se ići u I. fazu.
Sufinanciranje je na način da Državna geodetska uprava sufinancira 50%, Grad Đurđevac 40%, a
Koprivničko-križevačka županija 10%. Međutim Koprivničko-križevačka županija je u 2012. godini, a planira
se i u 2013. sufinancirala i više od predviđenih 10%.
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7.) Projekt opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom kojeg sufinancira Koprivničkokriževačka županija sa 50%, a ostalih 50% Grad Đurđevac. Planirano je 420.000,00 kuna.
Napomenula je kako su u Proračunu Grada Đurđevca za 2013. godinu planirana i dva projekta koji se
isključivo financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca. To je izgradnja mrtvačnice u Mičetincu i uređenje
stubišta ispred Doma kulture. Vezano uz izgradnju mrtvačnice u Mičetincu, u 2013. je planirano
100.000,00 kuna, a realizirat će se još kroz naredne dvije godine. To je samo početak radova u 2013.
godini. Vezano uz uređenje stubišta ispred Doma kulture, planirano je 90.000,00 kuna. Upoznala je
članove Gradskog vijeća kako su u Proračunu Grada Đurđevca, prema korisnicima, raspoređena
proračunska sredstva od 28.500.000,00 kuna, i to:
- Proračunski korisnici 29,8%,
- gradnja i održavanje komunalne infrastrukture 31,69%,
- otplata kredita 10,37%,
- rad upravnih tijela 11,15%,
- sport 3,19%,
- gospodarstvo, većinom je to Program u poljoprivredi i Turistička zajednica 3,4%,
- obrazovanje 2%,
- socijalna zaštita 2%,
- udruge 2%,
- rad Vijeća i Gradskog poglavarstva 3,7% i
- Mjesni odbori 0,8%.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je da se trebalo pristupiti planiranju Proračuna s
opreznošću i napomenuo je kako bi se trebala donijeti Odluka o privremenom financiranju. Naglasio je
kako je ovaj prijedlog Proračuna za 2013. godinu nerealan. Možda su realne želje na rashodnoj strani, ali
one su uvijek ograničene prihodima, a Grad Đurđevac nema financijskog kapaciteta da ostvari planiranu
prihodovnu stranu. Naglasio je kako bi bilo pametnije donijeti Odluku o privremenom financiranju, a dok
bude poznat konačni obračun proračuna za prošlu godinu, onda donijeti Proračun. Zanimalo ga je da li će
se prije raspuštanja Gradskog vijeća staviti na dnevni red rasprava i usvajanje konačnog obračuna za 2012.
godinu?
Član Gradskog vijeća Stevo Babić je napomenuo, u ime Kluba vijećnika SDP-HSU, da će podržati
prijedlog Proračuna za 2013. godinu. Proračun je uvijek kombinacija nekakvih želja i nekakvih mogućnosti.
Napomenuo je kako prvi puta u proračunu za 2013. vidi u velikoj mjeri prisutnost nekakvih stvarnih
mogućnosti i to se proteže na plan 2013., plan 2014. i plan 2015. u projekcijama, što je ovdje vidljivo iz
iznosa. Istaknuo je kako navedeni iznosi teže prema nekakvoj stvarnoj mogućnosti i skupljanju novca,
odnosno dotoka novca kako bi se mogle ispoštivati upravo one želje o povećanju prihoda i smanjenju
rashoda. Podržao je ideju gospodina Pleadina o donošenju Odluke o privremenom financiranju. Naglasio je
kako su u ovom momentu neki standardi koji su propisani određenim Zakonima iznad mogućnosti
financiranja Grada Đurđevca, te da treba nastojati održati ono što imamo i ono što bi se eventualno moglo
pokrpati uz cijenu da se i stane sa nekim razvojnim programima što bi moglo rezultirati stabilizacijom
našega proračuna. Naglasio je kako su, prvi puta prilikom planiranja Proračuna Grada Đurđevca, želje malo
svedenije u realne okvire i zato će Klub vijećnika SDP-HSU i podržati ovaj proračun.
Član Gradskog vijeća Branimir Prelec naglasio je kako će biti protiv donošenja ovog Proračuna jer
su nametnuta sredstva proračunskim korisnicima. Istaknuo je kako je svaka lokalna zajednica koja ima
vrtić, odnosno ustanovu predškolskog odgoja dužna u Proračunu osigurati prosječno 70% ekonomske
cijene, a da Grad Đurđevac osigurava tek 53%. Izrazio je nezadovoljstvo smanjenjem financijskih sredstava
Dječjem vrtiću „Maslačak“ koja su u odnosu na prošlu godinu smanjena za 30.000,00 kuna, a uz to smanjit
će se i prihod od učešće drugih općina jer Novo Virje otvara svoj vrtić. Osvrnuo se na pooštrene mjere
zbog nepoštivanja Državnih pedagoških standarda predškolskog odgoja, na obavezno školovanje od 9
godina koje će morati financirati jedinice lokalne samouprave i na raspravu koja se odvijala kad je bilo
predloženo povećanje cijene usluga Dječjeg vrtića „Maslačak “. Istaknuo je kako je stavka o sportu
povećana za 100.000,00 kuna zbog zapošljavanja osobe sa završenim Kineziološkim fakultetom u Zajednici
sportskih udruga Grada Đurđevca.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep je istaknuo kako je Proračun Grada Đurđevca opterećen sa 10%
kreditnim zaduženjem. Krediti će vjerojatno biti skupi, iz nama poznatih razloga u ovoj godini, vjerojatno
će poskupiti dosta i to će biti teret za ovaj grad. Osvrnuo se na velika očekivanja iz državnog proračuna
nakon promjene vlasti u 2012. godini, te da se vjerojatno neće moći računati na državni proračun. Složio se
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i podržavao je gospodina Prelca, te istaknuo kako će se putem rebalansa morati riješiti problemi. Vezano
uz povećanje stavke o sportu u iznosu od 100.000,00 kuna napomenuo je kako su ta dobrodošla, ukoliko
će biti usmjerena prema osobi koja se može mjerodavno i dobro nositi sa nekakvom kadetskom školom
nogometa. Naglasio je kako će Proračun.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako se ne može kandidirati niti jedan projekt ukoliko
nije predviđen u Proračunu. Primjerice, projekt Stari grad koji je bio kandidiran prema IPA programu
međugranična suradnja, gdje su uz Đurđevac bili u vezi gradovi iz Hrvatske (Nedelišće, zatim Čakovec) i
jedan grad iz Mađarske, morao je biti predviđen kao stavka. Osvrnuo se na Strategiju Grada koja se sad
sve više gleda, a i Grad Đurđevac ima puno projekata. Što se tiče financiranja ustanova, istaknuo je kako
Grad Đurđevac nema dovoljno financijskih sredstava da bi udovoljio svim standardima.
Član Gradskog vijeća Branimir Prelec istaknuo je kako je Dječji vrtić „Maslačak“ uspio dobiti
financijska sredstva iz fondova Europske unije za projekt u vezi uključenja Roma u zajednicu. Projekt je
ušao u drugi krug ocjenjivanja i konačna ocjena očekuje se krajem siječnja, a realizacija od svibnja 2013.
godine. Očekivana sredstva su u iznosu 115.000,00€.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je Dječji vrtić „Maslačak“ u suradnji Upravnog
ureda za pripremu projekata i razvoj radio na projektu. Vezano uz sport, napomenuo je kako je planiramo
100.000,00 kuna više kako bi odnos prema mladim sportašima bio drugačiji, stručni. Naglasio je kako je
veliki broj ljudi angažiran kroz udruge, te da im treba u svakom slučaju dati podršku sa malo novaca, sa
više učešća i više njihovog rada i više njihovih ideja.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je kako podržava zapošljavanje ljudi koji će pedagoški
raditi sa djecom i sa mladima, međutim kako se radi samo o zapošljavanju jedne osobe i povećanju
rashoda od 100.000,00 kuna izrazio je nezadovoljstvo. Osvrnuo se na propisane zakonske standarde.
Budući da se ne mogu ispuniti standardi za proračunske korisnike, zanimalo ga je da li standardi važe onda
i za gradsku upravu.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako postoje i standardi u gradskoj upravi kojih se Grad
Đurđevac ne drži. Naglasio je kako rekonstrukcijom gradske uprave, zaposlenici obavljaju i nekoliko
poslova, dok toga prije nije bilo.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“
donijelo je
PRORAČUN
Grada Đurđevca za 2013. godinu i Projekcija
za 2014. i 2015. godinu.
Točka 10.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2013. 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 član
Gradskog vijeća Ivan Pleadin koji je izrazio nezadovoljstvo što se u Odluci gradonačelniku daje ovlast i
mogućnost preraspodjele 5% sredstava, kako on smatra da okolnosti nalažu i da se to mora napraviti.
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Jasna Kovačev je istaknula
kako se preraspodjela sredstava radi na kraju godine, a Gradsko vijeće na idućoj sjednici, sukladno Zakonu,
će biti upoznato s preraspodjelom sredstava. Preraspodjela se odnosi, većinom, na troškovima za koje još
nisu stigli računi.
Član Gradskog vijeća Stevo Babić istaknuo je kako Grad Đurđevac nema velike prihode da bi ovlast
od 5% dana gradonačelniku bila tako restriktivna i nekom drugom omogućila, odnosno onemogućila rad,
djelovanje ili nešto drugo. Naglasio je kako gradonačelnik ne može biti osoba koja ima samo obveze i
odgovara za sve, a da nema nikakva prava.
Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je da se na dan 31. prosinca sve fakture koje stignu i
za sve primitke koji stignu na dan 31. prosinca, da bi se knjigovodstveno uskladilo, što radi nadležna
služba, i približno prihodi koji su višak pronađeni u stavki rashoda preraspodijelili u one gdje su rashodi
veći od primitaka. To se tehnički radi usred računovodstva, a gradonačelnik je onda osoba koja će to
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potpisati, jer ga je Gradsko vijeće ovlastilo. Dakle, ne radi se o nečemu gdje će gradonačelnik raspoređivati
sredstva nego će se tehnički uskladiti po računovodstvenim standardima proračunskog poslovanja.
Nakon provedene rasprave, Gradsko vijeće većinom glasova s 11 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržan“ donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Točka 11.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013.
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 bez rasprave većinom glasova s 11 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 12.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2013. 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 bez rasprave većinom glasova s 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 13.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2013. 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 bez rasprave većinom glasova s 11 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 14.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je u međuvremenu osnovana još jedna udruga pod
nazivom Udruga „Sveti Juraj“. Predložio je da se u Programu javnih potreba u kulturi na području Grada
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Đurđevca u 2013. godini u točka III. doda: 7) Udruga „Sveti Juraj“, i da se doda u točki VIII. pod točkom 3)
Udruga „Sveti Juraj“.
Radi se o udruzi koja bi trebala formalizirati postojanje postrojbe Đuroki Picoki i trebala bi se baviti
istraživačkim djelatnostima u oblasti kulture, posebno što se tiče kulturne i povijesne baštine Grada
Đurđevca.
Gradsko vijeće bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 15.
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. 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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 16.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2013. 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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 17.
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. 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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 18.
Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2013. godini.
Prijedlog Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2013. 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 bez rasprave većinom glasova s 12 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donijelo je
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PROGRAM
subvencioniranja poljoprivrede u 2013. godini.
Točka 19.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2012.
godinu - Proračunske zalihe, za mjesece listopad i studeni 2012. godine.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za
2012. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec listopad i studeni 2012. 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
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske
zalihe, za mjesece listopad i studeni 2012. godine.
Točka 20.
Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Zamjenica gradonačelnika i predsjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca Marijana
Markešić ukratko je obrazložila Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u
2012. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u
2013. godini.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo je
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 21.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Đurđevca u 2013. 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 je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurđevca u 2013. godini.
Točka 22.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 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
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
Točka 23.
Donošenje Odluke o dopuni 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.
Član Gradskog vijeća Marijan Panić istaknuo je kako bi se predsjednik, potpredsjednici i članovi
Gradskog vijeća Grada Đurđevca trebali odreći svojih naknada i do kraja mandata volonterski obnašati
dužnost.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin je podnio amandman da predsjednik, potpredsjednici i članovi
Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovi radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovi radnih
tijela gradonačelnika te predsjednici i članovi Vijeća mjesnih odbora do kraja mandata dobivaju naknadu u
iznosu od 1 kune.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako će ne donošenjem ove Odluke naknade
navedenima ostati na razini osnovne Odluke, dok se donošenjem ove Odluke naknade smanjuju za 5%.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako će podržati ovu Odluku, a ukoliko netko želi može
osobno tu naknadu donirati u neke humanitarne svrhe.
Budući da gradonačelnik nije prihvatio podneseni amandman, Gradsko vijeće je pristupilo
glasovanju o prihvaćanju amandmana, te većinom glasova s 9 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“ i 3 glasa
„za“ nije prihvatilo podneseni amandman.
Nakon provedene rasprave i ne prihvaćanja podnesenog amandmana, Gradsko vijeće s većinom
glasova s 11 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ODLUKU
o dopuni 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 24.
Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2010. godinu i Turističke zajednice
Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep je istaknuo kako je na prethodne dvije sjednice Gradskog vijeća
tražio od gradonačelnika detaljno izvješće o radu Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2010. i Turističke
zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu. Naglasio je kako ne može prihvatiti Izvješće o
radu jer ono nije kompletno – nedostaju dva dokumenta, a to su financijska izvješća i izvješća Nadzornog
odbora. Prema tome, da bi to izvješće bilo kompletno, zatražio je da se ta dva izvješća isto podnesu i da se
ova točka dnevnog reda prenese na iduću sjednicu Gradskog vijeća.
Člana Gradskog vijeća Branimira Prelca zanimalo je što je sa financijskim sredstvima u iznosu od
38.000,00 kuna koje je Turistička zajednica dobila od Hrvatske turističke zajednice za izradu web stranice,
nabavu računalne opreme i softwera u turističke svrhe. Zanimalo ga je da li je istina da je uplaćeno
18.000,00 kuna tvrtki koja se više ne bavi djelatnošću izrade web stranice, i ako je istina kako se može do
njih doći da ne bi Hrvatska turistička zajednica tražila povrat tih sredstava.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako Turistička zajednica nije gradska ustanova i ne mora
podnositi izvješće Gradskom vijeću, te da unatoč Vašem traženju, nećete dobiti za iduću sjednicu detaljan
izvještaj. Napomenuo je da s obzirom na situaciju u radu Turističke zajednice u kojoj je tek 1.veljače ove
godine zaposlena jedna osoba, kao drugi suradnik, tamo su predviđena 3 radna mjesta – direktor, prvi
suradnik i drugi suradnik. Trenutno zaposleni stručni suradnik obavlja sve poslove, osim računovodstvenih
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dok ulogu direktora obavlja predsjednik Turističke zajednice – gradonačelnik Grada Đurđevca, što je
određeno Zakonom. Naglasio je kako je potrebno kadrovski ekipirati Turistički ured. Istaknuo je kako je rad
Turističke zajednice određen Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako je razlog traženja izvješće proračunska sredstva
Grada Đurđevca koja prolaze kroz Turističku zajednicu, odnosno samo želimo znati kako su ta sredstva
trošena i takav ste nam izvještaj dužni dati.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin je istaknuo kako se po Zakonu o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma ne mora podnositi izvješće o radu Turističke zajednice predstavničkom
tijelu, ali da se može zatražiti financijski izvještaj Picokijade kojega tražim i drugih gradskih manifestacija.
Osvrnuo se na odredbe Zakona po kojem je Zakon obvezao čitav uslužni sektor da bude obvezni član
Turističke zajednice, te da oni moraju plaćati članarinu.
Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako vezano uz Turističku zajednicu postoje tri
osnovna dokumenta - financijsko izvješće, programsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora Turističke
zajednice. Napomenuo je kako Turistička zajednica Područja đurđevačke Podravine nije većinski
proračunski korisnik, već se ona financira za programske aktivnosti raznim donacijama. Naglasio je kako je
činjenica da je Turistička zajednica proračunski korisnik dovoljna da Gradsko vijeće ima uvid u ta tri
osnovna dokumenta koji otprilike pokazuju rad Turističke zajednice.
Člana Gradskog vijeća Branimira Prelca zanimalo je zašto nije dobio odgovor na postavljeno
pitanje vezano uz financijska sredstva dobivena od Hrvatske turističke zajednice.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako će web stranica Turističke zajednice Područja
đurđevačke Podravine biti do kraja godine potpuno sređena, te da je onaj dio za koji je plaćeno 40.000,00
kuna napravljen i da su ta sredstva opravdana prema HTZ-u.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći Zaključak:
„Odgađa se razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2010. godinu i
Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu do sljedeće sjednice Gradskog
vijeća Grada Đurđevca kada budu dostavljena preostala dva dokumenta – financijsko izvješće i
programsko izvješće i da se ova točka s dostavljenim dokumentima uvrsti u dnevni red na sljedećoj
sjednici Gradskog vijeća.“.
Točka 25.
Utvrđivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.
Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco uvodno je obrazložila kako je predložen
kandidat koji udovoljava uvjetima i koji je voljan izvršiti i obaviti potrebnu dužnost. Istaknula je ukoliko će
Gradsko vijeće podržati podneseni prijedlog, isti će biti predložen Županijskoj skupštini Koprivničkokriževačke županije, a onda će ista prijedlog predložiti Županijskoj skupštini Varaždinskoj koja će onda
izvršiti imenovanje.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave je donijelo
Točka 26.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za kreditno zaduženje.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok istaknuo je kako je na osnovu potrebe i plana
nabave proveden postupak javne nabave za nabavu financijskih sredstva radi nabave novog stroja
kombinirke za potrebe društva Komunalije d.o.o. Đurđevac. Napomenuo je kako Komunalije d.o.o.
Đurđevac raspolažu sa samo jednom kombinirkom. U predstojećem razdvajanju ta jedna postojeća
kombinirka će prijeći u novo društvo Komunalne usluge Đurđevac koje imaju isto takvu potrebu za takvim
strojem, dok Komunalije d.o.o. Đurđevac kao javni isporučitelj ne mogu ostati bez ijedne kombinirke.
Najpovoljnija ponuda je iz leasinga na iznos 63.950,00€ uz 5,63 kamatu na 7 godina. Nadzorni odbor i
Skupština Komunalija d.o.o. Đurđevac su načelno dali suglasnost na zaduženje.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave je donijelo
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Z A K L J U Č AK
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za kreditno zaduženje.
Točka 27.
Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima
na području Grada Đurđevca.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep je istaknuo kako mu je žao što se točka 17. koju je tražio da se
izmijeni, nije izmijenila jer u našoj državi postoje drugačija iskustva i drugačije objašnjenje te točke 17.,
odnosno drugačije formuliranje. Radi se naime o naplaćivanju parkiranja, ukoliko će netko biti zatečen
recimo u 11 sati ili u 13 sati bez parkirne karte. U 12 sati nije bio zatečen, njemu će se naplatiti parkirna
karta za cijeli dan, što nema nikakve logike, ako tamo nije zatečen jedan sat ranije, znači ima mu se pravo
naplatiti do kraja radnog vremena ili ne znam koliko vremena. Napomenuo je kako su provođeni sudski
sporovi vezano uz navedenu problematiku gdje su građani dobili te sporove.
Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco istaknula je kako su ovakve odredbe
Odluke bile prisutne i u trenutku kada se koncesija i dodjeljivali, ali time bi se stavio koncesionar u nešto
nepovoljniji položaj. Naglasila je ukoliko bi bilo problema i nadalje, uvijek postoji mogućnost da se ta
Odluka izmijeni.
Članica Gradskog vijeća Olga Dokić istaknula je kako parkiralište iza Poslovnog centra nema
automat i da je isti potrebno postaviti.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Dejan
Đud istaknuo je kako su zasad postavljene četiri naplatne stanice. Naglasio je kako je zatražen pismeno
nalog od koncesionara da se postavi još jedna naplatna stanica iz Poslovnog centra i da se postavi još
jedna naplatna stanica kod ulaza u Športsko rekreacijski centar «Graničar».
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima
na području Grada Đurđevca.
Točka 28.
Razmatranje stečaja Nature agro i Poljoprivredne zadruge Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako bi volio da gradonačelnik u medijima demantira
izjavu gospodične Milice Fuček kako stečaj Nature agro ne vodi graonačelnik već stečajni upravitelj kako
građani ne budu dovedeni u zabludu i nekakvu nedoumicu. Predložio je da Gradsko vijeće donese jedan
zaključak kojim bi zadužio gradonačelnika da zajedno sa županom zatraži promjenu stečajnih upravitelja
Nature agro i Poljprivredne zadruge Đurđevac i da se postave novi stečajni upravitelji i da se napravi
revizija stečaja u dijelu prodaje imovine Nature agro u smislu prodaje osnovnih sredstava i sitnog
inventara – pokretnina. Napomenuo je da postoje neke indicije o postojanju prodaje ispod tržne
vrijednosti i želi se znati tko je napravio procjenu tih pokretnina za njihovu prodaju. Osvrnuo se na dopis
koji je Podravski mlin d.o.o. Podravske Sevete poslale Naturi agro u vezi skladištenja pšenice.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je stečajne upravitelje moguće promijeniti.
Napomenuo je kako je neaktivirana imovina je veliki problem Republike Hrvatske, pa u ovom slučaju i
Grada Đurđevca. Osvrnuo se na izjavu gospodina Repa u Glasu Podravine da je gradonačelnik krivac za
situaciju koja se događala u predstojećem razdoblju. Naglasio je kako je zajedno sa predsjednikom
Gradskog vijeća gospodinom Ivicom Djoparom, gospodinom Marijanom Štimcom, gospodinom Franom
Franičevićem, gospodinom Ivom Hodalićem pokušavao obavili nekoliko razgovora i formalnih sastanaka sa
gospodinom Željkom Blažokom i gospodinom Ivandijom, ali se oni nikada nisu odazvali. Napomenuo je
kako je tražena suradnja, ali bez suradnje sa vlasnikom privatne tvrtke nije se moglo ništa napraviti.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep istaknuo je kako je izjavio da je gradonačelnik krivac za situaciju u
kojoj se nalazi tvrtka Natura agro u stečaju i Poljoprivredna zadruga Đurđevac u stečaju.
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Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako je iz dopisa kojeg je pročitao gospodin Rep
vidljivo da stečajni upravitelj nema namjeru aktivirati imovinu niti imaju namjeru nekoga zaposliti na
upotrebi te imovine.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći Zaključak:
„Zadužuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da zatraži promjenu stečajnih upravitelja od Trgovačkog
suda u Varaždinu i da se zatraži provedba revizije stečaja u svezi prodaje pokretnina Nature agro i
Poljoprivredne zadruge Đurđevac za koje postoji indicije da su prodavana ispod tržišne cijene. “.
Točka 29.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li da li su točne informacije da će se ukinuti
gruntovnica u Đurđevcu, kao što je ukinuta i Ispostava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju u Đurđevcu. Napomenuo je kako će sve Agencije otići iz grada Đurđevca kako bi se u
Koprivnici zapošljavali ljudi. Naglasio je kako će ukoliko će biti potrebno, stati uz gradonačelnika da treba
izvesti građane na ulicu.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je umjesto da budu što bliže i dostupnije ljudima
koji ih koriste, Agencije su sve dalje i dalje. Naglasio je ukoliko se doista dogodi da se ukine i gruntovnica,
da će učiniti ono što je rekao i da će elektronskim putem obavijestiti i druge gradove koji su u sličnoj
situaciji da se i oni isto dignu na noge.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 31. sjednicu
Gradskog vijeća u 19,20 sati.
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