ZAPISNIK
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 30. ožujka 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/06-02/08, URBROJ:
2137/03-06-01 od 24. ožujka 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s
početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar i
konstatirao nazočnost svih članova Gradskog Vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Željko Blažok,
3. Marijana Markešić,
4. Vladimir Mirović,
5. Branko Cestar,
6. Luka Čukljaš,
7. Marijan Panić,
8. Ivica Djopar,
9. Ljuba Dobravec,
10. Darko Fuk,
11. Vjekoslav Ivandija,
12. Davor Ivezić,
13. Siniša Plemenčić,
14. Petar Štefanić,
15. Marijan Štimac.
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Milica Fuček, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
4. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
5. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti
i uređenje prostora,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva,
7. Željko Šantek, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja,
8. Miroslav Mihaljević, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
9. Dražen Mesić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
10. Davor Kovačev, načelnik Policijske postaje Đurđevac,
11. Ivan Martinčić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
12. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
13. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
14. Adela Sočev, dopisnica Podravskog lista,
15. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Prigorja,
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je jednoglasno,
bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog

vijeća da su zbog ukazane potrebe, nakon sazivanja sjednice, primili materijale za
dopunu dnevnog reda. Stoga je predložio dopunu dnevnog reda s točkom 8. koja glasi:
“8. Razmatranje ponude za sudjelovanje Grada Đurđevca u projektu izgradnje
Športsko – rekreativnog centra “ Graničar – Đurđevac.”
Predložena točka 8. dnevnog reda Pitanja i Prijedlozi, postaje točkom 9.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Razmatranje Izvješća o radu Policijske postaje Đurđevac za 2005. godinu i
Izvješća o
stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na
području PP Đurđevac za siječanj i veljaču 2006. godine.
3. Razmatranje Izvještaja Uprave o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac i
Izvještaja
Nadzornog odbora o stanju Društva, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2005. godinu, s
prijedlogom
Zaključka.
5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića “Maslačak”
Đurđevac.
7. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za
odlaganje
komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.
8. Razmatranje ponude za sudjelovanje Grada Đurđevca u projektu izgradnje
Športsko –
rekreativnog centra “Graničar – Đurđevac”.
9. 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. i
1/03.) koji glasi:
“U interesu zaštite ugleda kandidata i neovisnosti tijela koja sudjeluju u
odlučivanju o javnim priznanjima postupak predlaganja i dodjele odvija se bez uvida
javnosti”, stoga je zamolio novinare i druge nazočne, osim članova Gradskog vijeća,
članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i Stručnih službi 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 Odbora za dodjelu javnih
priznanja Željko Šantek obrazložio je prijedlog Odluke koju je većinom glasova
utvrdio Odbor i uputio Gradskom vijeću na donošenje.
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 da je Gradsko vijeće
većinom glasova donijelo
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Grada Đurđevca
Rasprava i glasovanje o točki 1. dnevnog reda završeno je, predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar odredio je kratak prekid sjednice kako bi daljnjem tijeku
sjednice prisustvovali ostali nazočni na sjednici, kojima je podjeljena 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 2006. godine.
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o radu Policijske postaje Đurđevac za 2005. godinu i
Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području PP Đurđevac za siječanj i veljaču 2006. godine.
Izvješće o radu Policijske postaje Đurđevac za 2005. godinu, kao i Izvješće o
stanju kriminaliteta za siječanj i veljaču 2006. godine, nalaze se u prilogu ovog
zapisnika, a iscrpno izlaganje o Izvješćima podnio je načelnik Policijske postaje
Đurđevac Davor Kovačev.
U kratkoj raspravi sudjelovali su Marijan Panić i Petar Štefanić.
Marijan Panić iskazao je pohvalu Policijskoj postaji Đurđevac na operativnoj i
preventivnoj djelatnosti u 2005. godini, osobito zbog zapljene veće količine droge.
Izrazio je zadovoljstvo s dobrom suradnjom Grada i Policijske postaje u prethodnom
razdoblju.
Na pitanje Petra Štefanića da li na području Grada Đurđevca postoji viši porast
problematike s drogom u odnosu na cijelu Hrvatsku, načelnik Kovačev nabrojio je
olakotne okolnosti zbog kojih nema porasta problematike zlouporabe droga na
području Grada Đurđevca.
Budući da se nitko više nije javio za raspravu predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar zahvalio je načelniku Policijske postaje Đurđevac Davoru Kovačevu na
odazivu sjednici Gradskog vijeća i datim obrazloženjima o Izvješću o radu za 2005.
godinu, kao i o Izvješću o stanju kriminaliteta javnog reda i mira za siječanj i veljaču
2006. godine.
Točka 3.
Razmatanje Izvještaja Uprave o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac i

Izvještaja Nadzornog odbora o stanju Društva, s prijedlogom Zaključka.
Izvještaj Uprave o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac i Izvještaj Nadzornog
odbora o stanju Društva, s prijedlogom Zaključka koji je utvrdilo Gradsko
poglavarstvo na sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine, članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu.
Sjednici je nazočan direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Dražen Mesić koji je
dodatno obrazložio navedeni Izvještaj. Pritom se osvrnuo na sve djelatnosti koje
Komunalije obavljaju i problematiku po svakoj djelatnosti, te na financijsko
poslovanje Društva u 2005. godini s pregledom potraživanja, pregledom obveza
prema dobavljačima i pregledom kreditnog zaduženja na dan 31. prosinca 2005.
godine. Govorio je o analizi stanja u poduzeću kao podlozi za restruktuiranja te o
planovima razvoja i aktivnosti za 2006. godinu. Na kraju svog izlaganja direktor
Dražen Mesić izjavio je da prihvaća kritiku vlasnika da Komunalije moraju brže, bolje
i efikasnije raditi. Izrazio je nadu da će skupština Društva imenovati novu upravu koja
će biti bolja i efikasnija na dobrobit građana kao korisnika usluga i samih Komunalija
d.o.o. Đurđevac.
Prvi se za riječ javio Petar Štefanić kao predsjednik Nadzornog odbora
Komunalija d.o.o. Đurđevac. Nakon što je iznio kronologiju rada i aktivnosti
Nadzornog odbora u Komunalijama od 2003. godine, osvrnuo se na Izvještaj
Nadzornog odbora o stanju Društva, koji su članovi Gradskog vijeća dobili u
materijalima za sjednicu. Istaknuo je kako je namjera Nadzornog odbora da se
Komunalije izgrade kao trgovačko društvo koje će djelovati samostalno, neovisno od
osnivača, da putem dobrog menadžmenta postane d.o.o. koje će moći odgovoriti svim
zahtjevima kako bi građani bili zadovoljni s cijenama i uslugama Komunalija.
Govoreći o trenutnom stanju u Komunalijama gosp. Štefanić posebno se
osvrnuo na problem naplate potraživanja za potrošnju plina, vode i grobljanskih
usluga, tako da je Nadzornom odboru jedan od strateških ciljeva financijska
konsolidacija Društva te način efikasnog organiziranja i mogućeg proširenja
aktivnosti radi održavanja i jačanja pozicija u stjecanju vlastitih prihoda Komunalija
Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan govorio je u ime predlagača – Gradskog
poglavarstva, koje je predložilo Gradskom vijeću prihvaćanje Izvještaja Uprave i
Izvještaja Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac od 21. ožujka 2006. godine
kojim se predlaže Skupštini Društva da pokrene postupak opoziva člana Uprave i
putem natječaja, a na osnovi ponuđenih programa zainteresiranih kandidata, oformi
Upravu i time još kadrovski ojača Društvo, kako bi se ubrzao proces njegovog
konsolidiranja i daljnjeg razvoja.
Za riječ se javio Marijan Štimac koji je izjavio da je Klub vijećnika HDZ-a pred
pet mjeseci tražio izvješće od Komunalija, ali da ova dva dokumenta ne pokazuju ono
što su željeli vidjeti kao npr. kakvo je u Komunalijama stanje s amortizacijom? Iz
ovih Izvješća dvije premise dovode u konfuziju, rekao je gosp. Štimac, jer prema
usmenim izlaganjima se iznosi jedno, a pismeno drugo – sve je toliko pozitivno, a
upučuje se na pokretanje postupka opoziva Uprave.
Klub vijećnika HDZ-a tražio je Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva sa svim
elementima koje izvještaj treba obuhvatiti: strukturu vlasništva i upravljanja, analizu
financijskog poslovanja s posebnim osvrtom na dio poslovanja u kapitalnim
investicijama Grada, analizu financijskog zaduženja, ocjenu kreditne zaduženosti i
procjenu nove zaduženosti za kapitalne projekte u komunalnoj infrastrukturi, te Plan
poslovanja za 2006. godinu i to zbog važnosti Društva kao nositelja investicija u
infrastrukturnim projektima Grada Đurđevca, rekao je gosp. Štimac.

Marijana Markešić komentirajući podneseni Izvještaj Uprave o stanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac osvrnula se na distribuciju vode i odvodnje koja čini 16%
učešća u ukupnom prihodu Komunalija. Istaknula je glavni problem u ovoj
djelatnosti, a to je veliki vodoopskrbni sustav s obzirom na broj priključaka pa je
predložila da se nešto poduzme kako bi se povećao broj priključaka domačinstava
koja koriste ulične vodovode.
Direktor Komunalija Dražen Mesić odgovorio je Marijani Markešić da
Komunalije moraju, nažalost, graditi vodovode na svojem distributivnom području
bez obzira da li je to rentabilno. Pritom je iznio usporedbe grada Koprivnice i grada
Zagreba s obzirom na vodoopskrbno područje po površini i po broju potrošača. Zatim
je iznio primjer strukture potrošnje vode u Koprivnici gdje se 65% vode prodaje
pravnim osobama, a 35% građanima, dok je to u Komunalijama Đurđevac obrnuto. Iz
tih primjera je vidljivo zašto je veliki vodoopskrbni sustav glavni problem u
djelatnosti distribucije vode i odvodnje u Komunalijama, rekao je gosp. Mesić.
Vladimir Mirović u svojoj raspravi govorio je o problematici vode i odvodnje.
Tražio je da se plačanje vode i odvodnje iz kučanstva odvoji od odvodnje iz
gospodarskih objekata koja se ne ispušta u kanalizaciju. Što se tiče plana opskrbe
pitkom vodom Bjelovarsko bilogorske županije s područja Grada Đurđevca gosp.
Mirović je rekao da se ne smije dozvoliti da ta županija dobije status distributera. U
vezi postavljanja nove uprave u Komunalijama Vladimir Mirović je mišljenja da se
ništa neće promijeniti, već da će ostati isto stanje kao do sada.
U vezi distribucije pitke vode i odvodnje u raspravi je sudjelovao član Gradskog
vijeća Željko Blažok. Rekao je da su potrošači koji su priključeni na sistem vode i
odvodnje kažnjeni zbog visoke cijene vode i odvodnje, osobito pravne osobe. Pritom
je iznio primjer godišnjeg troška Nature Agro za vodu i odvodnju. Zbog visoke cijene
vode Natura Agro ići će na kopanje bunara za svoje potrebe, izjavio je gosp. Blažok.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u svojoj raspravi o stanju u
Komunalijama d.o.o. Đurđevac izjavio je kako je neosporno da je sadašnja Uprava uz
pomoć Nadzornog odbora napravila pomak u radu i poslovanju Komunalija, ali da se
ocijenjuje da ova ekipa u sadašnjem stanju, bez novih programa, ne može napraviti što
Grad očekuje od Komunalija jer nema dovoljno kvalitetnih osoba da se nose s tim.
Ovi potezi koji se sada rade idu za time da se tvrtka kadrovski ojača te da s drugačijim
razvojnim pristupom postane aktivan nosioc razvoja na području Grada Đurđevca,
rekao je predsjednik i zaključio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvačanju Izvještaja Uprave o stanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac i
Izvještaja Nadzornog odbora o stanju Društva
1. Prihvaća se Izvještaj Uprave o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: 12006-35 od 21.
ožujka 2006. godine.
2. Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora Komunallija d.o.o. Đurđevac o stanju
Društva, od
22. ožujka 2006. godine.
3. Podržava se Zaključak Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac od 21.
ožujka

2006. godine kojim se predlaže Skupštini Društva da pokrene postupak opoziva člana
Uprave i putem natječaja, a na osnovi ponuđenih programa zainteresiranih
kandidata, oformi Upravu i time još
kadrovski ojača Društvo, kako bi se ubrzao proces njegovog konsolidiranja i daljnjeg
razvoja.
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2005. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s obzirom da su članovi
Gradskog vijeća u materijalima primili iscrpno Izvješće o radu komunalnog redara za
2005. godinu, da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je odmah otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara
za 2005. godinu
Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvjestio je članove Gradskog vijeća da je
prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca razmatrala
Komisija za uređenje prometa na sjednici održanoj 14. ožujka 2006. godine. Komisija
je podržala predloženu Odluku.
Zatim je predsjednik podsjetio članove Gradskog vijeća da su u materijalima uz
prijedlog Odluke primili od Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave
Koprivničko križevačke, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama, suglasnost na Odluku o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o uređenju prometa na području
Grada Đurđevca
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića “Maslačak”
Đurđevac.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac
obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića
“Maslačak” Đurđevac
Točka 7.
Donošenje Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za
odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne
Hrvatske.
Prijedlog Rješenja članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu,
a utvrdio ga je Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 24. ožujka 2006.
godine.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju Milice Fuček za člana Upravnog
vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i
neopasnog tehnološkog otpada
sjeverozapadne Hrvatske
Točka 8.
Razmatranje ponude za sudjelovanje Grada Đurđevca u projektu izgradnje
Športsko – rekreativnog centra “Graničar – Đurđevac”.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je Gradsko vijeće da je
Odbor za kulturu, prosvjetu, predškolski odgoj i šport Gradskog vijeća Grada
Đurđevca na 2. sjednici održanoj 29. ožujka 2006. godine razmatrao prijedlog
Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za sudjelovanje Grada Đurđevca u
projektu izgradnje Športsko-rekreativnog centra “Graničar – Đurđevac” koji je
izradila Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca.
U navedenom projektu Grad Đurđevac sudjelovat će sukladno financijskim
mogučnostima, a u okviru sredstava planiranih Proračunom za 2006. godinu.
Sjednici Gradskog vijeća nazočan je predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca Ivan Martinčić koji je pobliže obrazložio projekt izgradnje Športskorekreativnog centra “Graničar – Đurđevac”, kojeg Zajednica namjerava prijaviti na
Javni poziv za dostavu zajedničkih programa Hrvatskog olimpijskog odbora u cilju
sudjelovanja u financiranju projekata od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.
Gosp. Martinčić upoznao je nazočne s Idejnim prikazom Športsko rekreativnog
centra, ukupnim troškovnikom za izgradnju i načinom sufinanciranja. Sustav prijave
projekta odnosi se na ravnomjerno sudjelovanje u financiranju projekta od strane
Hrvatskog olimpijskog odbora, Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca i Grada
Đurđevca, stoga je nužno jamstvo Grada za sudjelovanje u financiranju, kako bi
zajednica u roku do 1. travnja 2006. godine prijavila projekt, pojasnio je gosp.
Martinčić.
U raspavi su sudjelovali Stevo Babić. Mladen Roštan, Željko Blažok, Ivica

Djopar i Josip Tomica koji su, izrazivši zahvalnost Zajednici sportskih udruga kao i
svima sudionicima na izradi projekta, podržali projekt izgradnje Športskorekreativnog centra “Graničar – Đurđevac”.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
u vezi projekta izgradnje Športskorekreativnog centa “Graničar – Đurđevac”
Podržava se projekt izgradnje Športsko-rekreativnog centra “Graničar –
Đurđevac” koji je izradila Zajednica sportskih udruga Grada Đurđevca.
U navedenom projektu Grad Đurđevac sudjelovat će sukladno financijskim
mogućnostima, a u okviru sredstava planiranih Proračunom za 2006. godinu.
Točka 9.
Pitanja članova Gradksog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 8. sjednicu Gradskog
vijeća u 19,25 sati.
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Ivica Djopar, dr. vet. med.

