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ZAPISNIK
s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 18. ožujka 2013. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-02/08, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 12.
ožujka 2013. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, s početkom u
16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar. Konstatirao je
nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Marijan Štimac,
2. Marijan Bajsar,
3. Luka Čukljaš,
4. Branimir Prelec,
5. Vlado Rep,
6. Berislav Hodić,
7. Ivan Pleadin,
8. Ivica Djopar,
9. Mladen Roštan,
10. Anka Švaco,
11. Marijan Panić,
12. Ivan Hadžija,
13. Stevo Babić,
14. 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. Stjepan Jurković, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
8. Slavica Horvat, članica Odbora za dodjelu javnih priznanja,
9. Stjepan Lerinc, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
10. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
11. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
12. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
13. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
14. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
15. Ivan Topolčić, predsjednik Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac,
16. Dražen Mesić, direktor Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac,
17. Tomislav Kolarić, direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac,
18. Đuro Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
19. Tihomir Robotić, komunalni i prometni redar,
20. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika,
21. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
22. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka,
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23.
24.
25.
26.

Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“,
Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
Dušan Tončić,
Srce TV.

Zapisnik s 31. 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, trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac uputilo zahtjev Gradskom vijeću
kojim odustaju od točke 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduženje, dok je gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se doda nova točka
koja glasi: „Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2013. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec siječanj 2013. godine.“
Navedeni materijal dostavljen je članovima Gradskog vijeća na stol prije početka sjednice Gradskog
vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se točka 21. Donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti Komunalnim uslugama d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduženje, izostavi s dnevnog reda.
Dosadašnje točke 22. do 47. postaju točke 21. do 46.. Nadalje, predložio je da se iza točke 46. doda nova
točka 47. koja glasi Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2013. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec siječanj 2013. godine.
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 Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2013. godinu.
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini, s
prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
15. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
16. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
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17. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za
2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
18. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
19. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
20. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za 2012. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
21. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca za 2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka.
22. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu te Programa rada i
Financijskog plana Zajednice tehničke kulture Đurđevac za razdoblje od 2013. - 2015. godine, s prijedlogom
Zaključka.
23. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
24. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2013. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
25. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada
Đurđevca za 2010. godinu i Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Područja đurđevačke
Podravine za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
26. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca.
27. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Đurđevca.
28. Donošenje Odluke o određivanju imena ulica na području Grada Đurđevca.
29. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada
Đurđevca.
30. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni odbori
Centar, Peski, Ledine i Novo selo.
31. Donošenje Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
32. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2013. godinu.
33. Donošenje Odluke o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge
Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
34. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
35. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
36. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grobljima.
37. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
38. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
39. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja
naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
40. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u Poslovnoindustrijskoj zoni A u Đurđevcu.
41. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
42. Informacija o investicijskim aktivnostima u Gradu Đurđevcu u razdoblju od 2009. – 2013.
godine.
43. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
44. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca.
45. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora –
održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi za 2013. godinu.
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46. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca na potpis nagodbe s
Općinskim državnim odvjetništvom u Koprivnici.
47. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2013. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec siječanj 2013. godine.
48. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar upozorio je nazočne na članak 11. Odluke o javnim
priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.), koji glasi:
„U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u odlučivanju o javnim
priznanjima, postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida javnosti.“, stoga je zamolio novinare i ostale
nazočne, osim članova Gradskog vijeća, članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i Stručne službe da za
vrijeme rasprave o prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja iziđu iz dvorane, a da će Odluku koju je
donijelo Gradsko vijeće dobiti odmah po završetku rasprave u pisanom obliku.
Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je
članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu primili Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada
Đurđevca, s obrazloženjem, koju je utvrdio Odbor za dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 27.
veljače 2013. godine.
Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Stjepan Jurković dodatno je obrazložio prijedlog
Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, koju je utvrdio Odbor.
Sukladno članku 80. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca kada se s rasprave o
nekom predmetu isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik, stoga se obrazloženje Odbora, rasprava i tijek
glasovanja o ovoj točki dnevnog reda nalazi u odvojenom zapisniku.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar utvrdio je nakon pojedinačnog glasovanja za svako
predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca) da je
Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Nakon glasovanja predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odredio je kratak prekid sjednice kako
bi u daljnjem tijeku sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici, kojima je podijeljena Odluka o dodjeli
javnih priznanja Grada Đurđevca u tekstu koji je donijelo Gradsko vijeće, a uručit će se dobitnicima na
svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca 23. travnja 2013. godine.
Točka 2.
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća 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.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
PLAN RADA
Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2013. godinu.
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Točka 3.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan podsjetio je članove Gradskog vijeća kako se u
Proračunu Grada Đurđevca ne nalaze prihodi gradskih ustanova u onom dijelu koji iste ostvaruju
samostalno. Naglasio je kako su prihodi i primici Grada Đurđevca u 2012. godini ostvareni u iznosu od
22.540.868,21 kuna dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 22.509.846,13 kuna, te je u tekućoj godini
utvrđen višak u iznosu od 31.022,08 kuna. Napomenuo je kako je prebijanjem viška prihoda tekuće godine u
iznosu od 31.022,08 kuna sa prenesenim manjkom prihoda prethodnog razdoblja u iznosu od 4.242.208,35
kuna na dan 31. prosinca 2012. godine utvrđen manjak prihoda od 4.211.186,27 kuna. Naglasio je kako je
cilj bio konsolidirati Proračun do kraja godine, međutim to se nije ostvarilo zbog toga jer nisu realizirani
planirani prihodi i primici (nisu realizirani u cijelosti porez na promet nekretnina, prihod od komunalnog
doprinosa, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi od potpora iz
županijskog proračuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte Sanacija gradske
deponije i Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom, kapitalna pomoć iz Ministarstva kulture za
Centar za kulturu Đurđevac, planirana pomoć iz državnog proračuna za katastarsku izmjeru, prihodi od
poreza na dohodak, komunalne naknade i prihod od prodaje nefinancijske imovine u planiranim iznosima).
Istaknuo je kako su se poduzele određene restriktivne mjere kako bi se smanjili rashodi. Naglasio je kako su
za 1.591.960,00 kuna manje ostvareni rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u 2012. godini u odnosu na
2011. godinu, odnosno 9% manje rashoda za zaposlene i 12% manje materijalnih rashoda. Istaknuo je kako
je 2012. godina bila okrenuta prema investicijama što je rezultiralo realizacijom investicija u odnosu 1:4,
odnosno 78% sredstava drugih i 28% sredstava Grada Đurđevca. Napomenuo je kako godišnje Grad
Đurđevac vraća oko 950.000,00 kuna glavnice dugoročnog kredita, a to je kontinuitet koji se nastavlja svake
godine s pripadajućim kamatama.
Član Gradskog vijeća i predsjednik Odbora za financije i proračun Marijan Štimac istaknuo je kako
je Odbor imao uvid posebno u bilješke uz Godišnji izvještaj te je utvrdio materijalno činjenično stanje.
Napomenuo je kako je Odbor konstatirao da postoje određena dugovanja Grada u iznosu od 4.500.000,00
kuna, od čega je dospjelo 1.300.000,00 kuna. Naglasio je kako je i dalje jedan od najvećih vjerovnika
trgovačko društvo Komunalije d.o.o. Đurđevac. Napomenuo je kako Odbor za proračun I financije predlaže
da se prihvate sve točke dnevnog reda o kojima je isti razmatrao.
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 budućoj predstavničkoj i izvršnoj vlasti u
nasljeđe ostavljaju dugovi. Također je izrazio nezadovoljstvo i zbog potraživanja Grada Đurđevca koja se
moraju otpisati zbog zastare.
Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Točka 4.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 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 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
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Točka 5.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 7.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Đurđevca u 2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u
2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 9.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Đurđevca u 2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 10.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca
u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u
2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 11.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca
u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2012. 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 bez rasprave većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
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Točka 12.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. 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.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu za riječ se javio član
Gradskog vijeća Vlado Rep koji je istaknuo kako su u Programu subvencioniranja poljoprivrede u 2012.
godini za stavku umjetno osjemenjivanje goveda povećana sredstva sa 120.000,00 kuna na 121.144,00
kuna. Naglasio je kako sredstva koja se isplaćuju iz Programa subvencioniranja poljoprivrede postižu dobre
rezultate budući da je sa područja đurđevačke Podravine od 1. siječnja do 13. ožujka otišlo 2 441 komad
goveda dok je ušlo samo 416 komada.
Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede
u 2012. godini.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2012. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Centra za kulturu Đurđevac 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2012. godinu.
Točka 14.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2012. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2012. godinu.
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Točka 15.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg
vrtića "Maslačak" Đurđevac 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2012. godinu.
Točka 16.
Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2012. godinu.
Točka 17.
Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2012. godinu.
Točka 18.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom
Zaključka, 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
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Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je istaknuo kako je Izvješće vrlo stručan i kompleksan uradak koji
sažeto daje odgovore na sva pitanja iz opće komunalne problematike i javnog sektora. Naglasio je kako je
od posebnog interesa građana da Komunalije d.o.o. Đurđevac posluje pozitivno, te je pohvalio suradnju
direktora Komunalija d.o.o. Đurđevac i Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep je istaknuo kako je zadovoljan situacijom koja se može pročitati iz
Izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac, a to je da su Komunalije d.o.o. Đurđevac u stavci ostale usluge
ostvarile višak prihoda na tržištu, i to posebice jer je prilikom donošenja plana rada Komunalija na sjednici
izrazio sumnju oko poslovanja istih. Zamolio je direktora Komunalija d.o.o. Đurđevac da pojasni ostalim
članovima Gradskog vijeća razlog ne preuzimanja na upravljanje i održavanje sustava zaštita vode u
Molvama i Kalinovcu, te tko je autor dopisa koji je upućen prema građanstvu i razlog zbog kojeg je došlo do
pogreške.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je kako je Komunalije d.o.o. Đurđevac potrebno tretirati
kao i sve ostale tvrtke s kojima Grad Đurđevac surađuje, odnosno potrebno je platiti posao koji obave.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok istaknuo je kako već godinama Komunalije
d.o.o. Đurđevac pokušavaju preuzeti navedene sustave, ali da izvršna i predstavnička tijela općina
Kalinovac i Molve odbijaju prijedlog iz nekoliko razloga (smatraju sustave svojom imovinom, podmirenje
troškova za obavljanje djelatnosti i pitanje vlasništva Komunalija). Naglasio je kako je struktura vlasništva još
uvijek kočnica za preuzimanje navedenih sustava i širenje komunalnih poslova. Međutim, po novom Zakonu
o vodama koji će stupiti na snagu u mjesecu travnju navedene općine imaju obvezu te sustave prenijeti bez
naknade javnom isporučitelju. Osvrnuo se na dopis o odvodnji. Ukratko je upoznao članove Gradskog vijeća
o pojedinim dijelovima grada Đurđevca koji nisu pokriveni sustavom javne odvodnje. Naglasio je kako se
pogreška dogodila zbog prenatrpanosti poslom. Dopis je sastavljao tehnički sektor koji čine tri osobe, dok je
rukovoditelj tehničkog sektora Milica Fuček.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu.
Točka 19.
Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac 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 član
Gradskog vijeća Marijan Štimac koji je istaknuo kako je navedeno Izvješće analitički materijal koji naglašava
svu problematiku. Osvrnuo se na gubitke na mreži s kojima se Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac susreću.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu.
Točka 20.
Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za 2012. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. 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.

11

Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu za riječ se javio član
Gradskog vijeća Branimir Prelec koji je istaknuo kako je zadovoljan poslovanjem trgovačkog društva Peski
d.o.o. u 2012. godini i kako vjeruje u još bolje poslovanje tvrtke u narednoj godini. Izrazio je nezadovoljstvo
što se još uvijek nisu stavili portreti svih počasnih građana Grada Đurđevca na zid u dvorani za sastanke
Grada Đurđevca.
Član Gradskog vijeća Marijan Štimac istaknuo je kako je Gradsko vijeće donijelo dobru odluku o
osnivanju trgovačkog društva Peski. Osvrnuo se na probleme s kojima je trgovačko društvo bilo suočeno, ali
unatoč tome ostvarilo je dobit u poslovanju. Napomenuo je kako je svrha hostela biti na korist sugrađanima
Đurđevca, sportašima, udrugama i svima drugima kojima je prostor namijenjen.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan osvrnuo se na razloge zbog kojih nisu stavljene
fotografije počasnih građana na zid u dvorani za sastanke Grada Đurđevca. Istaknuo je kako je učinjeno sve
ono što se moglo učiniti za doček generala Mladena Markača u Đurđevac. Napomenuo je kako posao
direktora trgovačkog društva Peski zahtijeva profesionalizaciju.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za 2012. godinu.
Točka 21.
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca
za 2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za
2012. godinu i Programa rada za 2013. 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
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za
2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu
Točka 22.
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu te Programa rada i Financijskog
plana Zajednice tehničke kulture Đurđevac za razdoblje od 2013. - 2015. godine,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu te Programa rada i Financijskog
plana Zajednice tehničke kulture Đurđevac za razdoblje od 2013. – 2015. godine, 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
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu te Programa rada i
Financijskog plana Zajednice tehničke kulture Đurđevac za razdoblje
od 2013. - 2015. godine.
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Točka 23.
Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Točka 24.
Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2013. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2013. 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
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Točka 25.
Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada
Đurđevca za 2010. godinu i Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca
za 2010. godinu i Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Područja đurđevačke
Podravine 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 član
Gradskog vijeća Vlado Rep koji je unatoč detaljnijem Izvješću o radu i Izvješću o financijskom poslovanju
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2010. godinu te Izvješću o radu i Financijskog izvješća Turističke
zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu, istaknuo kako istima nije priloženo izvješće
Nadzornog odbora Turističke zajednice. Nadalje, napomenuo je kako je potrebno priložiti i Izvješće o radu i
Financijsko izvješće Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2012. godinu, te je naglasio da
će zbog navedenih razloga odbiti i neće raspravljati o podnesenim Izvještajima.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako je podnio Izvješća sukladno
Zaključku kojeg je donijelo Gradsko vijeće na prethodnoj sjednici. Naglasio je kako nije priložio Izvješće o
radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2012. godinu jer još nije
održana ni sjednica Nadzornog odbora niti sjednica Skupštine, te da bez zaključaka Nadzornog odbora,
Vijeća Turističke zajednice i Skupštine ne može dati na raspravu takav izvještaj, a koji će biti priložen
Gradskom vijeću nakon održanih sjednica.
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Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće s 6 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“
nije donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2010. godinu i Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu.
Točka 26.
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca.
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 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 član
Gradskog vijeća Stevo Babić koji je predložio da pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco ukratko
obrazloži članovima Gradskog vijeća izmjene i dopune Statuta Grada Đurđevca i Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Đurđevca.
Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco ukratko je obrazložila članovima Gradskog vijeća
izmjene i dopune Statuta Grada Đurđevca i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca koje se donose
radi usklađivanja navedenih općih akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca.
Točka 27.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Đurđevca, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća
Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco upoznala je članove Gradskog vijeća kako je Odbor za
statut i poslovnik dao prijedlog da se u članku 2. stavku 5. Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, radi jasnoće teksta, ispred riječi: „potpredsjednika“ stavi riječ:
„2“. Istaknula je kako je gradonačelnik prihvatio podneseni prijedlog i da isti postaje sastavni dio akta.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Točka 28.
Donošenje Odluke o određivanju imena ulica na području Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ODLUKU
o određivanju imena ulica na području Grada Đurđevca.
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Točka 29.
Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca.
Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco napomenula je kako su članovi Gradskog vijeća uz
prijedlog Odluke dobili i tumačenje i mišljenje Ministarstva uprave vezano za istovremeno održavanje
lokalnih i mjesnih izbora. Naglasila je kako su već zadnja dva mandata provedeni istovremeno izbori za
mjesnu samoupravu i izbori za lokalnu samoupravu. Istaknula je kako se navedena Odluka donosi radi
usklađivanja s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Napomenula je kako su odredbe
Odluke u najvećoj mjeri prilagođene Zakonu o lokalnim izborima i gotovo na identičan način reguliraju pitanje
izbora članova vijeća mjesnih odbora kako je to i za članove predstavničkog tijela. Istaknula je kako je
prvenstveno namjera i želja da se navedeni izbori provedu zajedno radi određenih ušteda i dobrog odaziva
birača. Osvrnula se na nemogućnost razgovora s nekom odgovornom osobom koja će provoditi izbore za
lokalnu samoupravu kako kasnije ne bi bilo problema radi paralelnog održavanja izbora.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo

ODLUKU
o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca.
Točka 30.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju
mjesni odbori Centar, Peski, Ledine i Novo selo.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni odbori Centar,
Peski, Ledine i Novo selo, 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
ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju
mjesni odbori Centar, Peski, Ledine i Novo selo.
Točka 31.
Donošenje Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 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
ODLUKU
o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Točka 32.
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz 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.
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Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ODLUKU
o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Točka 33.
Donošenje Odluke o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako se na sjednici Gradskog vijeća
donijela odluka o osnivanju novog trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac radi
usklađivanja sa zakonskim normama čiji vlasnik su trebale biti Komunalije d.o.o. Đurđevac. Međutim, nakon
konzultacija sa ministarstvima dobijeno je mišljenje da navedena odluka nije provodljiva ni za Grad
Đurđevac ni za općine koje su suvlasnici Komunalija d.o.o. Đurđevac iz razloga jer se određeni poslovi i
djelatnosti povjeravaju direktno bez javnog natječaja Komunalijama d.o.o. Đurđevac i Komunalnim uslugama
Đurđevac d.o.o. Đurđevac. Naglasio je kako zbog prethodno navedenog razloga Gradsko vijeće mora
promijeniti odluku. Nadalje, predložio je da se izmjeni točka 2. Odluke o kupnji poslovnog udjela u
trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, a koja će glasiti:
„U cilju stjecanja izravnog većinskog udjela, Grad Đurđevac kupuje i preuzima 63% poslovnog
udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac po nominalnoj vrijednosti
temeljnog kapitala.
U slučaju potrebe stjecanja poslovnih udjela ostalih jedinica lokalne samouprave u trgovačkom
društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, preko postotka od 37% u temeljnom kapitalu, radi
neposrednog povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti, Grad Đurđevac donijet će Odluku o prodaji
dijela svojeg udjela u temeljnom kapitalu, po nominalnoj vrijednosti.“
Napomenuo je kako je potrebno omogućiti i drugim općinama da dođu do prava vlasništva kao što ga imaju
u Komunalijama d.o.o. Đurđevac kao i da ostvare pravo i mogućnost korištenja komunalnih usluga bez
javnog natječaja. Naglasio je kako u ukupnom prihodu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Grad
Đurđevac sudjeluje sa 86%.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je da li općine pokazuju interes za kupnju preostalih
37% udjela.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan napomenuo je kako je održano nekoliko sjednica
Skupštine Komunalija d.o.o. Đurđevac i kolegija načelnika o navedenoj tematici. Istaknuo je kako se uvijek
javlja problem oko takve tematike, ali da se takvi problemi ne mogu riješiti u kratkom roku već da je za to
potrebno vremena.
Nakon provedene rasprave i uz prethodno navedenu izmjenu koju je predložio gradonačelnik Grada
Đurđevca Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
Točka 34.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu, 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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ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
Točka 35.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 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
ODLUKU
o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu
koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
Točka 36.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grobljima.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima, 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
ODLUKU
o izmjenama Odluke o grobljima.
Točka 37.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako je razlog predlaganja ove Odluke
primjena Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Napomenuo je kako je komunalni doprinos
prihod Grada Đurđevca, te da predlaže, shodno ovoj Odluci, da se, svim vlasnicima nelegalno izgrađenih
objekata, komunalni doprinos smanji za 50%, kako bi se barem u jednom dijelu pomoglo građanima prilikom
legalizacije objekata.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep pohvalio je prijedlog da se smanji za 50% komunalni doprinos za
sve vlasnike nelegalno izgrađenih objekata. Međutim, osvrnuo se na odluku države da će određenim
manjinskim zajednicama postupak legalizacije nelegalno izgrađenih objekata biti podmiren sredstvima iz
državnog proračuna. Predložio je da se pokrene inicijativa da se i socijalno ugroženim građanima postupak
legalizacije nelegalno izgrađenih objekata podmiri sredstvima iz državnog proračuna.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako će država, ukoliko će se pokrenuti
inicijativa da se socijalno ugroženim građanima postupak legalizacije nelegalno izgrađenih objekata podmiri
sredstvima iz državnog proračuna, tražiti od lokalne samouprave da ista podmiri potrebna sredstva.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin istaknuo je kako građani ne bi morali plaćati geodeta prilikom
postupka legalizacije da je katastarska izmjera dovršena, jer će se na ovaj način dva puta plaćati jedna
usluga državi.
Član Gradskog vijeća Branimir Prelec je istaknuo kako je potrebno gospodarske objekte
maksimalno osloboditi od plaćanje komunalnog doprinosa.
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Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan napomenuo je članovima Gradskog vijeća kako se
prema osnovnoj Odluci o komunalnom doprinosu omogućuje oslobađanje gospodarskih subjekata za 50% i
75%, dok će se, prema predloženoj izmjeni na navedeno oslobađanje osloboditi još 50%.
Član Gradskog vijeća Mladen Roštan napomenuo je kako se već godinama gospodarski subjekti odmah
u startu oslobađaju 50%, dok se preostalih 50% oslobađalo prema odlukama Gradskog vijeća.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Točka 38.
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
Prijedlog 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
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
Točka 39.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“, 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
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
Točka 40.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u
Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u Poslovnoindustrijskoj zoni A u Đurđevcu, 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 Branimir Prelec kojega je zanimalo zbog čega je došlo do povećanja ukupne površine
parcele.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan napomenuo je kako se Odluka mora mijenjati jer je
nakon izrade projektne dokumentacije i po geodetskoj izmjeri utvrđena stvarna površina i iznos za parceli, što je
bilo navedeno i u Ugovoru (budući da se prije izmjere nije mogla utvrditi stvarna površina već se mogla dati samo
procjena).
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u
Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Točka 41.
Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2012. godine, 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
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
Točka 42.
Informacija o investicijskim aktivnostima u Gradu Đurđevcu u razdoblju od 2009. – 2013. godine.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako je na kraju mandata želio dati
kratku informaciju o investicijskim aktivnostima. Napomenuo je kako je izvršna i predstavnička vlast
zajednički sudjelovala u dovođenju investicijskih aktivnosti u grad Đurđevac. Naglasio je kako je u izvođenje
investicijskih radova u grad Đurđevac uloženo 50.860.417,18 kuna financijskih sredstava od investitora
izvana, dok je od strane Grada Đurđevca uloženo svega 11.416.503,79 kuna. Istaknuo je kako je izvršna i
predstavnička vlast imala za cilj, unatoč teškoćama sa priljevom sredstava u gradski proračun, realizaciju
investicija za koje se najveći dio sredstava može osigurati od strane drugih. Naglasio je kako se dosta
novaca vratilo direktno u proračun, budući da su najvećim dijelom ili gotovo u cijelosti izvođači radova na
investicijama koje su prisutni dobili u materijalima, bile tvrtke s područja grada Đurđevca.
Predsjednik i član Gradskog vijeća Ivica Djopar istaknuo je kako je informacija o investicijskim
aktivnostima u Gradu Đurđevcu u razdoblju od 2009. – 2013. godine, dokaz svojevrsne kohabitacije
predstavničke i izvršne vlasti, što je rezultiralo i dovođenjem financijskih sredstava izvana sa visokih 80%
naprama 20% vlastitih sredstava.
Dano izvješće gradonačelnika Grada Đurđevca Slavka Gračana, članovi Gradskog vijeća
primili su na znanje.
Točka 43.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Prijedlog Izvješća o radu komunalnog redara 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2012. godinu.
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Točka 44.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
- dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora
na području Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora 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 član Gradskog
vijeća Vlado Rep kojeg je zanimalo da li je netko obavio kontrolu radova tvrtke Sani. Tres d.o.o. Pula koje su
oni obavili tijekom prošle godine, te da li postoji službeni inspekcijski nalaz onoga što su i kako napravili u
prošloj godini.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Dejan Đud
istaknuo je kako kontrolu njihova rada obavlja komunalni redar nakon izvedbe dezinsekcije i deratizacije dok
stručni nalaz nije obavljen. Napomenuo je kako Grad Đurđevac ima namjeru potpisati ugovor sa Zavodom
za javno zdravstvo koje će kontrolirati izvođenje stručnosti deratizacije i dezinsekcije. Nadalje, istaknuo je
kako je inspektorica iz Koprivnice obavila kontrolu, odnosno uzela je uzorke i bila je zadovoljna njihovim
radom.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
- dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora
na području Grada Đurđevca.
Točka 45.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
– održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca
– asfalterski radovi za 2013. godinu.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora – održavanje
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi 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.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo

ODLUKU O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
– održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca
– asfalterski radovi za 2013. godinu.
Točka 46.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca na potpis
nagodbe s Općinskim državnim odvjetništvom u Koprivnici.
Pročelnica Stručne službe Jadranka Švaco ukratko je upoznala članove Gradskog vijeća s dopisom
Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici vezano za navedenu problematiku. Istaknula je kako se radi o
stanu koji je nekadašnja tvornica Bilokalnik predala na upravljanje i gospodarenje Fondu za stambeno i
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komunalno gospodarstvo Općine Đurđevac, koji je imao ovlaštenje Zakonom o prodaji stanova, stanove
prodavati nositeljima stanarskog prava. U konkretnom slučaju do prodaje nije došlo budući da nositeljica
stanarskog prava nije željela stan otkupiti i ona je ostala u njemu kao zaštićeni najmoprimac. Kako do sada
nije bilo nikakve regulative u svezi toga, a vršeno je etažiranje te zgrade, Grad Đurđevac se na stan upisao
kao vlasnik. Međutim nakon što je to učinjeno, Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, prema Zakonu o
upravljanju državnom imovinom, tražilo je od Grada Đurđevca da na taj stan prizna pravo vlasništva
Republici Hrvatskoj.
Gradonačelnik Grad Đurđevca Slavko Gračan je istaknuo kako je raspolaganje gradskom imovinom
jedan od strateških problema koje Grad Đurđevac još uvijek nije riješio.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca na potpis
nagodbe s Općinskim državnim odvjetništvom u Koprivnici.

Točka 47.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za
2013. godinu - Proračunske zalihe, za mjesece siječanj 2013. godine.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za
2013. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec siječanj 2013. 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 2013. godinu
- Proračunske zalihe, za mjesece siječanj 2013. godine.
Točka 48.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Člana Gradskog vijeća Vladu Repa zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja mrtvačnice u Mičetincu i zašto
Grad Đurđevac nije postavio priključak za vodu na mjesnom groblju u Mičetincu, sukladno zamolbi Temeljnog
ogranka HDZ-a Mičetinac.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako je izgradnja mrtvačnice u Mičetincu
bila predviđena u Proračunu za 2012. godinu, ali se odustalo od izgradnje jer Grad Đurđevac nije imao
dovoljno sredstava za projekt budući da se mrtvačnice financiraju isključivo iz Proračuna Grada Đurđevca.
Naglasio je kako su u Proračunu za 2013. godinu planirana sredstva za početak I. faze izgradnje mrtvačnice
u Mičetincu. Trenutno je pri kraju dobivanje građevinske dozvole. U I. fazi će se napraviti dio radova na
samom objektu i priključci vode i električne struje.
Člana Gradskog vijeća Branimira Prelca zanimalo je da li su sredstva za izgradnju mrtvačnice u
Mičetincu osigurani u Proračunu Grada Đurđevca za 2013. godinu.
Gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan istaknuo je kako su sredstva za početak I. faze
izgradnje mrtvačnice u Mičetincu predviđena u Proračunu za 2013. godinu.

Člana Gradskog vijeća Berislava Hodića zanimalo je kolika je naknada u bruto iznosu osobi koja
uređuje web stranice Grada Đurđevca i koliko iznosi naknada osobi koja tehnički uređuje web stranice
Grada Đurđevca, te je odgovor na postavljeno pitanje zatražio u pismenom obliku.
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Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 32. sjednicu
Gradskog vijeća u 18,45 sati.

Zapisničar
Katarina Bartolić

