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ZAPISNIK
s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 21. prosinca 2011. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-02/23, URBROJ: 2137/03-01-01/0111-1 od 15. prosinca 2011. 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. Vjekoslav Ivandija,
2. Marijan Štimac,
3. Marijan Bajsar,
4. Branimir Prelec,
5. Vlado Rep,
6. Berislav Hodić,
7. Ivan Pleadin,
8. Ivica Djopar,
9. Anka Švaco,
10. Marijan Panić,
11. Ivan Hadžija,
12. Ljuba Dobravec,
13. Stevo Babić.
Sjednici nisu nazočni:
1. Luka Čukljaš,
2. Mladen Roštan (opravdao).
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, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
13. Jelena Sučić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
14. Marina Vokšan, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
15. Anita Štefanec, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
16. Iva Markač, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
17. Tihana Pintarić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
18. Ana Horvat, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
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19. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine.
Zapisnik s 22. 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 Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca. “
- „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.“
Navedeni materijal dostavljen je članovima Gradskog vijeća na klupe prije sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se donošenje Odluke o
izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Đurđevca, uvrsti u dnevni red kao točka 14., a 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 kao točka 15..
Dosadašnje točke 14. do 19., postaju točke 16. do 21..
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 2011. godinu.
2. Donošenje Plana o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
3. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014.
godinu.
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2012. godini.
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
7. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Đurđevca u 2012. godini.
8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2012.
godini.
9. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca
u 2012. godini.
10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2012.
godini.
11. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u
2012. godini.
12. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2011. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec studeni 2011. godine.
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
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gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
15. 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.
16. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca
u 2011. godini.
17. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
18. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
za upravljanje nekretninama.
19. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
20. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije.
21. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Gradonačelnik Slavko Gračan upoznao je sve prisutne s razlozima zbog kojih je
ponovno došlo do Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, a to je iznos
od 160.000,00 kuna koji je proslijeđen iz državne blagajne za troškove izbora zastupnika u
Hrvatski Sabor i za 330.000,00 kuna povećani rashodi za sportsku dvoranu Osnovne škole
temeljem Sporazuma koji je Grad Đurđevac potpisao s Koprivničko-križevačkom županijom
prije početka gradnje sportske dvorane.
Detaljno obrazloženje u pisanom obliku na sedam stranica članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, razmatrao
Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, a Zaključak
s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice, pa je
zamolio predsjednika Odbora Marijana Štimca da izvijesti Gradsko vijeće o donesenim
zaključcima sa sjednice Odbora.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac izvijestio je članove
Gradskog vijeća da je Odbor podržao predložene Izmjene i dopune Proračuna u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
Izmjene i dopune Proračuna
Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Točka 2.
Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
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Grada Đurđevca u 2011. godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici
održanoj 21. prosinca 2011. godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog
vijeća primili su na klupe prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Plan u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog Plana o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2011. 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
PLAN
o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 3.
Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i
projekcija za 2013. i 2014. godinu.
Gradonačelnik Slavko Gračan ukratko je izložio prijedlog Proračuna Grada Đurđevca
za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu. Istaknuo je kako Proračun Grada
Đurđevca za 2012. godinu iznosi 34.294.000,00 kuna. Također, gradonačelnik je naglasio
kako će se u Proračunu za 2012. godinu smanjiti za 5% naknade 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, te plaće i druga materijalna prava gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Đurđevca pa tako i plaće i druga materijalna prava djelatnika Grada
Đurđevca i gradskih ustanova. Gradonačelnik je napomenuo kako će se realizirati samo oni
kapitalni projekti koji su nužni za funkciju Grada, koji su dugoročno strateški važni i koji
imaju mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora (primjerice, od Županijske uprave za ceste,
Ministarstava, državnih tvrtki,…). Najvažniji projekt koji se nastavlja u 2012. godini, a
završava u 2014. godini je Katastarska izmjera Grada Đurđevca čija je vrijednost preko
12.000.000,00 kuna, od kojih Grad Đurđevac mora osigurati 50% sredstava. Međutim, u
Proračunu za 2012. godinu osigurana su sredstva u iznosu 1.720.000,00 kuna. Nadalje, planira
se započeti s projektom o naplati parkiranja na pojedinim područjima Grada Đurđevca, te
proširiti krug naplate komunalne naknade temeljem Zakona o legalizaciji objekata, čime će se
povećati prihodi Proračuna. Krajem I. tromjesečja 2012. godine biti ćemo u mogućnosti, na
temelju konačnog obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, izraditi rebalans
Proračuna Grada za 2012. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća
da je prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014.
godinu razmatrao Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011.
godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe
prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Proračun Grada Đurđevca za 2012. godinu i
projekcije za 2013. i 2014. godinu u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, uz
slijedeći Zaključak:
„ Predlaže se Gradskom vijeću Grada Đurđevca donošenje Zaključka kojim se
obvezuje gradonačelnik Grada Đurđevca da za sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u
prvom tromjesečju 2012. godine pripremi Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za
2012. godinu: - uvažavajući rezultate poslovanja Grada Đurđevca u 2011. godini,
- uvažavajući izvore prihoda koji isključuju sve prihode od prodaje
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nefinancijske imovine,
- izvrši usklađivanje prihoda sa planiranim pomoćima iz drugih izvora,
- planira rashodovnu stranu sukladno izvorima financiranje.“
Predsjednik Odbora za financije Marijan Štimac istaknuo je kako su financijsko poslovanje
Grada Đurđevca pogodile tri financijske nepogode:
1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju stope poreza s 15% na 12%,
2. Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju rente gdje je dio prihoda Grad
ustupio, a primila država i županija,
3. smanjenje broja zaposlenih osoba koji su punili Proračun Grada (potaknuto
stečajem Nature Agro, Poljoprivredne zadruge i drugih pravnih osoba koje su
prekinule s radom).
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio Marijan Panić koji je istaknuo kako je, s obzirom na prihodovnu stranu gdje se osjeti
smanjenje prihodovne strane ili ostajanje na istoj, sve veći udio hladnog pogona u Proračunu
Grada Đurđevca. Također, naglasio je kako je potrebno usklađivati Proračun i da se mora što
realnije sagledati cijela situacija u kojoj se trenutno nalazi Grad Đurđevac. Nadalje, podržao je
Zaključak Odbora za proračun i financije, kako u ime Kluba vijećnika SDP-HSU tako i u
svoje osobno.
Stevo Babić izrazio je nezadovoljstvo što se Proračun, već godinama, donosi po istoj
„šabloni“ uz mali broj preinaka, što dovodi do sve većeg jaza između prihoda i rashoda
Proračuna. Također, istaknuo je kako su članovi Gradskog vijeća prisiljeni prihvatiti Proračun,
jer bi ne usvajanje Proračuna izazvalo posljedice i za Grad i za Gradsko vijeće. Nadalje, složio
se sa Zaključkom Odbora za proračun i financije, uz napomenu kako gradska uprava mora
uravnotežiti Proračun ukoliko želi da Grad opstane, kao jedinica lokalne samouprave. Isto
tako naglasio je kako su standardi koje traži Europska unija i Ministarstva Republike Hrvatske
iznad mogućnosti koje Grad Đurđevac može financirati (vezano uz broj zaposlenih u
gradskim ustanovama).
Ivan Pleadin je izrazio nezadovoljstvo što se Proračun, već godinama, donosi po istoj
„šabloni“, te naglasio kako se realno stanje u kojem se nalazi Grad Đurđevac već moglo
pripremiti na temelju podataka tijekom svih mjeseci ove godine.
Branimir Prelec je istaknuo kako je kod donošenja ovakvoga važnog dokumenta
potrebno ostaviti želje sa strane i sagledati realno mogućnosti koje imamo.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donijelo je
PRORAČUN
Grada Đurđevca za 2012. godinu i
projekcije za 2013. i 2014. godinu
Uz Proračun Grada Đurđevca za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donijelo i sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Obvezuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da za sjednicu Gradskog vijeća koja će se
održati u prvom tromjesečju 2012. godine pripremi Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2012. godinu:
- uvažavajući rezultate poslovanja Grada Đurđevca u 2011. godini,
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- uvažavajući izvore prihoda koji isključuju sve prihode od prodaje nefinancijske
imovine,
- izvrši usklađivanje prihoda sa planiranim pomoćima iz drugih izvora,
- planira rashodovnu stranu sukladno izvorima financiranje.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu, razmatrao
je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, a
Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije
sjednice. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu.
Prijedlog 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.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2012. godinu.
Točka 5.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca
u 2012. godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21.
prosinca 2011. godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili
su na klupe prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Program u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
Prijedlog 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.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2012. godini
Točka 6.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

7

Grada Đurđevca u 2012. godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici
održanoj 21. prosinca 2011. godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog
vijeća primili su na klupe prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Program u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2012. godini članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu,
pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio
raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio Marijan Štimac koji je istaknuo kako se u ovakve dokumente uvštavaju i vodne
građevine koje se financiraju iz sredstava Grada (primjerice, početak gradnje novog
vodocrpilišta).
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 7.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u
2012. godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca
2011. godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na
klupe prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Program u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
Prijedlog 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 jednoglasno je i bez rasprave donijelo
PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 8.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2012.
godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011.
godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe
prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Program u tekstu koji je dostavljen u materijalima
za sjednicu.
Prijedlog 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.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
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javio Marijan Štimac koji je istaknuo kako za oblik programskog proračunskog planiranja po
sektorskim djelatnostima treba postojati jedan jednoobrazni program u kulturi, budući da se
kod nas izvodi u dvije ustanove jer će se samo razlikovati tko će koji dio programa provoditi.
Također, naglasio je kako nikako ne mogu postojati potprogrami programa za kulturu.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako je problem što Grad Đurđevac nema
Upravni odjel za kulturu u kojem bi se mogli takvi programi planirati. Također, gradonačelnik
je naglasio kako Grad Đurđevac ima velike probleme koji se tiču Starog Grada, a koji su
naglašeni u Proračunu. Prvenstveno jer su tijekom radova na Starom Gradu otkrivene pukotine
koje pokazuju da je stabilitet Starog Grada „doveden u pitanje“, te se u dogovoru s
konzervatorima i Ministarstvom kulture počelo raditi na sanaciji konstruktivnih problema.
Rekonstrukcija Starog Grada predviđena je u Proračunu Grada Đurđevca za 2012. godinu u
iznosu od 1.250.000,00 kuna (uz mogućnost sufinanciranja Ministarstva kulture).
Branimir Prelec istaknuo je kako su se godinama stavljale betonske ploče da se prikriju
pukotine, što je sada proizvelo velike probleme koji zahtjevaju sanaciju.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1
glasom „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 9.
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u
2012. godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca
2011. godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na
klupe prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Program u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj 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.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 10.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2012.
godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011.
godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe
prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Program u tekstu koji je dostavljen u materijalima
za sjednicu.
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Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2012.
godini članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, otvorio raspravu.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio gradonačelnik Slavko Gračan koji je istaknuo kako se, unatoč povećanju broja sportskih
kolektiva u Gradu Đurđevcu, smanjuju sredstva sa 730.000,00 kuna na 680.000,00 kuna.
Također, u razgovoru sa predstavnicima Zajednice sportskih udruga dogovoreno je kako će se
morati pronaći novi izvori financiranja.
Ivan Pleadin istaknuo je kako se sportski kolektivi u Gradu Đurđevcu već financiraju,
uz sredstva koje im omogućava Grad, i iz drugih sredstava, te da se moramo odgovorno
ponašati prema njima jer smanjenjem njihovih sredstava uskraćujemo aktivnosti mladim
ljudima.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar istaknuo je kako se trebamo zalagati za
aktivnosti mladih u sportu. Također, naglasio je kako je povećan pritisak na novu sportsku
dvoranu (kod Osnovne škole) jer se sada veći broj treninga sportaša odvija u njoj. Budući da
neki sportovi nemaju potrebna sredstva za normalan rad, uputio je prijedlog da predstavnici
Zajednice sportskih udruga prenamjene dio dobivenih sredstava za razvijanje tih sportova.
Nadalje, potrebna je intervencija gradonačelnika kako bi se uklonili nedostaci na novoj
sportskoj dvorani, odnosno kako bi se riješio problem prokišnjavanja krova dvorane.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 11.
Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012.
godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011.
godine, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe
prije sjednice. Odbor je podržao predloženi Plan u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu.
Prijedlog 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.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo je
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca u 2012. godini.
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Točka 12.
Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.
Prijedlog Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini, razmatrao je Odbor
za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, a Zaključak s
održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice. Odbor je
podržao predloženi Program u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog 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.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio Vlado Rep koji je naglasio kako se stavka za subvencioniranje poljoprivrede za 2012.
godinu već smanjila, te da se kod izrade rebalansa Proračuna „vodi briga“ o toj stavci.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1
glasom „suzdržan“ donijelo je
PROGRAM
subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.
Točka 13.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu – Proračunske zalihe,
za mjesec studeni 2011. godine.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec studeni 2011. godine, razmatrao je
Odbor za proračun i financije na 11. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, a Zaključak
s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice. Odbor
je podržao predloženi Zaključak u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2011. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec studeni 2011. 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
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2011. godinu – Proračunske zalihe,
za mjesec studeni 2011. godine.
Točka 14.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća primili
su na klupe prije sjednice.
Gradonačelnik Slavko Gračan ukratko je objasnio kako je zbog situacije u kojoj se
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Grad Đurđevac nalazi odlučeno da se smanje plaće i druga materijalna prava gradonačelnika,
zamjenika gradonačelnika, pa tako i gradskih djelatnika za 5%.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
Točka 15.
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.
Prijedlog 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, članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Gradonačelnik Slavko Gračan ukratko je objasnio kako je zbog situacije u kojoj se
Grad Đurđevac nalazi odlučeno da se smanje naknade 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 za 5%.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
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.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio Ivan Pleadin koji je istaknuo kako je bio protiv Odluke kada se ona donosila jer smatra
da potpredsjednici ne bi trebali imati mjesečne naknade, naročito zbog broja održanih sjednica
u kalendarskoj godini.
Nakon rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“
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.
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Točka 16.
Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u
2011. 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
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
Točka 17.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2011. 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
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
Točka 18.
Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za upravljanje nekretninama.
Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
upravljanje nekretninama, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco ukratko je obrazložila
kako će se trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama,
budući da ga osniva samo jedan osnivač, osnovati na temelju izjave o osnivanju Društva u
obliku javnobilježničkog akta. Također, pročelnica je napomenula kako ova Odluka govori o
osnovnim obilježjima Društva kod koje će nakon registracije, gradonačelnik potpisati izjavu o
osnivanju Društva kod javnog bilježnika. Nadalje, pročelnica je upoznala prisutne s osnovnim
obilježjima Društva (primjerice da je to društvo s ograničenom odgovornošću), zatim
istaknula je predmet poslovanja Društva te naglasila kako će temeljni kapital Društva iznositi
20.000,00 kuna, te kako bi se, sukladno izjavi o osnivanju Društva, Društvo trebalo osnovati
na neodređeno vrijeme uz organe Društva koje će činiti Skupština, Uprava i Nadzorni odbor,
koji će imati tri člana od kojih će dva člana birati Skupština na prijedlog Gradskog vijeća, a
jednog člana će birati radnici Društva. Nadzorni odbor će se birati putem javnog natječaja,
sukladno Odluci o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih,
odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Đurđevac ima udjele i dionice,
donesenoj na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca 16. studenoga 2011. godine.
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Nadalje, pročelnica je naglasila kako je gradonačelnik Grada Đurđevca predložio da se za
privremenog člana Uprave trgovačkog društva odredi Martin Mahović, pročelnik Upravnog
odjela za pripremu projekata i razvoj.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje
nekretninama.
Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu, za riječ se
javio gradonačelnik Slavko Gračan kako bi trebalo što prije riješiti gospodarenje
odmaralištem u Prvić Luci, jer se radi o cjelokupnoj materijalnoj imovini Grada Đurđevca,
kako bi se mogla riješiti kategorizacija objekta zbog skorašnjeg početka sezone.
Branimir Prelec izrazio je nezadovoljstvo na prijedlog gradonačelnika da se pročelnik
Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Martin Mahović imenuje za privremenog
člana Uprave Društva, te da se u što kraćem vremenu imenuje „pravi“ upravitelj Društva.
Vlado Rep istaknuo je kako bi kod izbora upravitelja Društva Skupština trebala
donijeti odluka na temelju prijedloga Nadzornog odbora.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za upravljanje nekretninama.
Točka 19.
Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, 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 Ivan Pleadin koji je tražio objašnjenje Odluke od Marijana Blažoka, direktora
Komunalija d.o.o. Đurđevac. Također, istaknuo je kako će biti velikih problema jer neće moći
svi biti u mogućnosti provesti Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine, te što će
se učiniti s obavezom plaćanja onih koje su Komunalije d.o.o. Đurđevac prisilno isključile
zbog neplaćanja.
Marijan Blažok objasnio je kako je Odluka o priključenju na komunalne vodne
građevine donijeta na temelju zakonskih odredaba koje se odnose na tzv. „komunalne
Zakone“, na koje se više ova problematika ne primjenjuje. Također, naglasio je kako su
Komunalije d.o.o. Đurđevac javni isporučitelj vodnih usluga koje vrše priključenje na
komunalne vodne građevine, na temelju tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje, na
građevine za javnu vodoopskrbu dok će priključak na građevine za javnu odvodnju vršiti
podizvođači Komunalija d.o.o. Đurđevac. Nadalje, naglasio je kako su sve odredbe Odluke
ostvarive posebice jer se već primjenjuju od 1999. godine, samo što su sada malo
modificirane. Na pitanje Steve Babića zašto javni isporučitelj proslijeđuje Zahtjev za
priključenje nadležnom ministarstvu radi izdavanja Potvrde o dozvoli priključenja, odgovorio
je kako, prema Zakonu, Komunalije d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga ne smiju
priključiti nijednu nekretninu na bilo koji dio komunalnog sustava ako je ta građevina
nepotrebna. Za svaki priključak na javnu vodoopskrbu i na javnu odvodnju proslijeđuje se
zahtjev nadležnom ministarstvu i Inspekcijskoj službi u Križevce koji daju dopuštenje o
priključenju potrebne građevine.
Pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco objasnila je članak 6.
stavak 2. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, a odnosi se na obvezu
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priključenja odnosno izuzimanja od te obveze onih vlasnika nekretnina koji su na
odgovarajući način riješili vodoopskrbu ili odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama
Zakona o vodama. Naime, članak 209. stavak 4. Zakona o vodama omogućava da
predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave izuzme vlasnike nekretnina ili druge
zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s
odredbama ovoga Zakona.
Marijan Štimac istaknuo je kako je ova Odluka nužna, posebice jer je u skladu sa
Zakonom o vodama. Međutim, napomenuo je kako članak 209. Zakona o vodama nije
obvezujući za one koji su se na drugi način, u skladu sa Zakonom, riješili svoje potrebe
vodoopskrbe, odnosno koji imaju svoje vlastito vodocrpilište i iz njega napajaju svoju stoku,
te se ne moraju priključiti na komunalne vodne građevine dok se svi ostali moraju.
Koprivničko-križevačka županija prešla je na novi način financiranja priključenja na
komunalne vodne građevine i vodoopskrbog sustava na temelju provedbe Programa ISPA,
posebice zbog dva problema, a to su mali broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu i mala
potrošnja vode. Nadalje, naglasio je kako će veći broj priključaka utjecati i na fiksnu cijenu
vode.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine.
Točka 20.
Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije.
Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije, članovi
Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Vjekoslav Ivandija, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, istaknuo je kako je na
temelju ostavke Marijana Blažoka na mjesto člana Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno
predložen Frane Franičević.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio raspravu o prijedlogu
Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije.
Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije.
Točka 21.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Ivan Pleadin predložio je da se u Ulici Stjepana Radića, kod
izlaza s autobusnog kolodvora, osvijetli pješački prijelaz kako bi se spriječilo stradavanje
pješaka.
Vlado Rep se osvrnuo na studentske kredite koje daje Grad Đurđevac preko
Zagrebačke banke zbog prevelike naplate studentima za troškove naplate kredita. Predložio je
da se studentski krediti Grada Đurđevca pokušaju realizirati zajedno sa Županijom ili preko
Županije.
Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je kako Grad Đurđevac ima sklopljen ugovor s
Zagrebačkom bankom za studentske kredite dok Županija ima s Podravskom bankom.
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Međutim, naglasio je ukoliko će Podravska banka pružati mogućnost 50% manje naplate, u
odnosu na Zagrebačku banku, za troškove naplate studentskog kredita, Grad Đurđevac neće
imati obvezu da nastavi suradnju s Zagrebačkom bankom.
Branimir Prelec kritički se osvrnuo na Upravni odjel za pripremu projekata i razvoj
zbog mišljenja kako Upravni odjel nije radio ono što je bila svrha njegova osnivanja – projekti
prema fondovima Europske unije, već se samo rade projekti prema Ministarstvima. Predložio
je da točka dnevnog reda na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća nosi naslov: „Ocjena rada
Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj“. Nadalje, naglasio je kako uz navedene
projekte Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj je nemoguće da pročelnik Martin
Mahović bude i upravitelj novoosnovanog trgovačkog društva.
Marijan Štimac naglasio je da ako se radi o ocjeni rada nekog službenika u tijelu
jedinice lokalne samouprave ili o ocjeni cijelog odjela, Gradskom vijeću o navedenoj temi
prijedlog dostavlja predlagatelj, u ovom slučaju gradonačelnik. Međutim, istaknuo je da se
kao točka dnevnog reda može staviti: „Informacije o projektima koji se pripremaju za
kandidiranje“.
Pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Martin Mahović istaknuo je
kako je Gradu Đurđevcu odobreno nekoliko projekata koji će krenuti u realizaciju početkom
2012. godine. Također, naglasio je kako su svi pročelnici mentori volonterkama pri izradi
projekata kojima one stječu određena iskustva. Nadalje, upoznao je prisutne s nekim
projektima (zamjena parkovne rasvjete – financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost s 90.000,00 kuna, Ulica Ljudevita Gaja – financiranje Europske investicijske
banke (EIB II) preko Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva s
2.500.000,00 kuna), te o projektu izgradnje toplane/energane.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je
23. sjednicu Gradskog vijeća u 17,50 sati.
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