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 Z A P I S N I K 
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 15. rujna 2009. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/09-02/11, URBROJ: 
2137/03-09-1 od 9. rujna 2009. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 16,05 sati.

Sjednicu  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca  otvorio  je  predsjednik  Ivica 
Djopar. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni:
1. Vjekoslav  Ivandija,
2. Željko Blažok, 
3. Luka Čukljaš, 
4. Branimir Prelec,
5. Vlado Rep,
6. Melani Šikulec,
7. Ivan Pleadin,  
8. Ivica Djopar, 
9. Mladen Roštan, 
10. Anka Švaco,
11. Marijan Štimac, 
12. Ivan Hadžija,
13. Ljuba Dobravec.
 
Sjednici nije nazočan Marijan Panić (opravdao).

(Umjesto  Steve Vilagoša koji je podnio pisanu ostavku na dužnost člana 
Gradskog vijeća i kojemu je 4. rujna 2009. godine prestao mandat, nije određena 
zamjena).

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica  gradonačelnika Grada Đurđevca, 
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
5. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
    djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   gradonačelnika,
7. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac,
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8. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
9. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
10. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
11. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Večernjeg lista,
12. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
13. Goran Generalić, novinar Glasa Podravine,
14. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći 

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

2. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2009. godine.

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 
Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s 
prijedlogom Zaključka.

4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s 
prijedlogom Zaključka.

5. Razmatranje Izvješća o radu za  pedagošku godinu 2008./2009. i 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Maslačak" 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s prijedlogom 
Zaključka.

6. Razmatranje Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine i Izvješća o vatrogasnim 
intervencijama za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.

7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
9. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
10. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Đurđevca u 2009. godini.
11. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na 

području Grada Đurđevca u 2009. godini.
12. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
13. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 

za 2009. godinu.
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
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Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 
2009. godine.

15. Donošenje Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca.

16. Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za 
imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Đurđevac.

17. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1.

Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. 
godine.

Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
Ivice Djopara, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine obrazložila je pročelnica Jasna 
Kovačev. Pojasnila je prihode i rashode svih proračunskih stavaka kod kojih je 
nastalo veće odstupanje  u  odnosu na plan.  Prihodi  Proračuna Grada za 2009. 
godinu planirani  su u iznosu od 36.700.000.00 kuna, a u razdoblju siječanj - 
lipanj 2009. ostvareni su u iznosu 9.559.414,66 kuna, što je 26,04 % u odnosu na 
plan. BILJEŠKE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine (na 37 stranica) u kojima su 
obrazloženi  planirani  i  ostvareni  prihodi  i  rashodi  za  prvo polugodište,  kao  i 
potraživanja i obveze s pregledom obveza na dan 30. lipnja 2009. godine, nalaze 
se u prilogu ovog zapisnika.

 Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac izvijestio je 
članove Gradskog vijeća da je Odbor na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine 
razmatrao  prijedlog  polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Grada 
Đurđevca  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2009.  godine.  Odbor  je 
podržao  polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  Proračuna  Grada  u  tekstu  koji  je 
dostavljen u materijalima za sjednicu. 

U kratkoj  raspravi  sudjelovao  je  Ivan  Pleadin.  Osvrnuo  se  na  ostvaren 
manjak prihoda Proračuna Grada u prvom polugodištu 2009. godine s naglaskom 
na neostvarene prihode za poduzetničke zone. Upozorio je da si Grad ne smije 
dozvoliti ovakvu situaciju kod planiranja Proračuna za 2010. godinu.

Pročelnica  Jasna  Kovačev obrazložila  je  Ivanu Pleadinu da  je  jedan od 
razloga što  nisu  ostvareni  prihodi  za  poduzetničke zone u prvom polugodištu 
2009. godine kašnjenje kapitalnih potpora iz državnog i županijskog proračuna, a 
postupak nabave dugo traje. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  
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Z A K LJ U Č A K
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine

Točka 2.

Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2009. godine.

Pročelnica Jasna Kovačev obrazložila je polugodišnji financijski izvještaj 
Konsolidiranog proračuna  Grada  Đurđevca  za  razdoblje  od 1.  siječnja  do 30. 
lipnja 2009. godine.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 15. runa 2009. godine 
podržao je polugodišnji financijski izvještaj Konsolidiranog proračuna Grada bez 
primjedaba, o čemu su članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je 
dostavljen na klupe prije sjednice.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 

Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca
 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009.  godine

Točka 3.

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 
Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. 
godine, s prijedlogom Zaključka.

Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, a 
obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za 
kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine podnijela je 
ravnateljica Centra za kulturu Edita Janković Hapavel. Govorila je o planiranim i 
realiziranim projektima Centra za kulturu u prvom polugodištu 2009. godine.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine 
podržao je Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine bez primjedaba, o 
čemu su članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na 
klupe prije sjednice.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
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Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana Centra za kulturu Đurđevac 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine

Točka 4.

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. 
godine, s prijedlogom Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je riječ ravnateljici Gradske 
knjižnice Anici Šabarić, koja je ukratko pojasnila Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2009. godine. Zatim je izvijestila nazočne u kojoj se fazi 
nalaze ostali planirani projekti Gradske knjižnice za 2009. godinu i o 
događanjima u Gradskoj knjižnici koja su se odvijala u prvih šest mjeseci 2009. 
godine.

Odbor za proračun i  financije  raspravljao je o prijedlogu  Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. 
godine i podržao ga bez primjedaba.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana Gradske knjižnice Đurđevac 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine

Točka 5.

Razmatranje Izvješća o radu za  pedagošku godinu 2008./2009. i 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 
"Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s 
prijedlogom Zaključka.

Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, 
ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac Gabrijela Golub podnijela je 
Izvješće o radu za  pedagošku godinu 2008./2009. i obrazložila Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.  Govorila je o popunjenosti 
kapaciteta vrtića, broju uposlenih prema normativima za pojedine dobne skupine, te 
o planiranim i realiziranim projektima Dječjeg vrtića u prvom polugodištu 2009. 
godine.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je Izvješće o radu za  pedagošku godinu 2008./2009. i Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine razmatrao Odbor za proračun i 
financije na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine i podržao ga bez primjedaba. 

 
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu za  pedagošku godinu 

2008./2009. i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 
plana Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine

Točka 6.

Razmatranje Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine i Izvješća o 
vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine, s 
prijedlogom Zaključka.

Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, 
Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2009. godine i Izvješće o vatrogasnim intervencijama za 
razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine obrazložio je zapovjednik JVP Marijan 
Kicivoj. Upoznao je nazočne o realiziranim projektima JVP u prvom polugodištu 
2009. godine i o planiranim investicijama do kraja godine.

Odbor  za  proračun  i  financije  podržao  je  Financijsko  izvješće  Javne 
vatrogasne postrojbe  Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. 
godine  i  Izvješće  o  vatrogasnim intervencijama za  razdoblje  siječanj  –  lipanj 
2009.  godine  bez  primjedaba,  o  čemu  su  članovi  Gradskog  vijeća  upoznati 
Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije sjednice.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće  jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne vatrogasne 

postrojbe  Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2009. godine i Izvješća o vatrogasnim

 intervencijama za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine
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Točka 7.

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 
godinu.

Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu po svim stavkama prihoda i rashoda na 
kojima se predlaže veće povećanje ili smanjenje u odnosu na plan. Detaljno 
obrazloženje u pisanom obliku članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 
sjednicu i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

Nakon obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 
godinu, gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je izmjene Programa pod točkama 
8., 9., 10., 11. i  12., te  Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu, 
razmatrao Odbor za proračun i financije na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. 
godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Proračuna u tekstu koji je dostavljen 
u materijalima za sjednicu.

Ivan Pleadin u svojoj raspravi naglasio je da su ove Izmjene i dopune 
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu predložene kao korak u dobrom 
smjeru.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu

Točka 8.

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini razmatrao Odbor za 
proračun i financije na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine. Odbor je 
podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za 
sjednicu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
 o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području 
   Grada Đurđevca u 2009. godini
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                                                           Točka 9.

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Poredsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini, 
razmatrao Odbor za proračun i financije na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. 
godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u 
materijalima za sjednicu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjenama Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 10.

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području Grada Đurđevca u 2009. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije 
na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine. Odbor je podržao predloženu 
Izmjenu Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
 na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 11.

Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu 
na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na 
području Grada Đurđevca u 2009. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije 
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na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine. Odbor je podržao predložene 
Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu 

na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 12.

Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj 
skrbi  na području Grada Đurđevca u 2009. godini, razmatrao Odbor za proračun i 
financije na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine. Odbor je podržao 
predložene Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Grada Đurđevca u 2009. godini

                                                           Točka 13.

Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 
za 2009. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na 1. sjednici održanoj 15. 
rujna 2009. godine. Odbor je podržao predložene Izmjene i dopune Konsolidiranog 
proračuna  u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Konsolidiranog proračuna Grada

 Đurđevca za 2009. godinu
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Točka 14.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 
srpanj 2009. godine.

Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - 
Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 2009. godine, razmatrao je Odbor za proračun 
i financije na 1. sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine, a obrazložio ga je 
gradonačelnik Slavko Gračan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe,

za mjesec srpanj 2009. godine

Točka 15.

Donošenje Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je 
predsjedik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, 
otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o sastavu i djelokrugu radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Đurđevca

Točka 16.

Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za 
imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Đurđevac.

Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za 
imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Đurđevac utvrdio je Odbor za izbor i 
imenovanja na sjednici održanoj 8. rujna 2009. godine.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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 R J E Š E NJ E
o imenovanju dva člana Natječajnog 

povjerenstva za imenovanje ravnatelja 
Centra za kulturu Đurđevac

Točka 17.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća Ivan Peadin  izjavio je da su mu se obratili građani koji 
žive u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata i to na Peskima i u Ulici Antuna 
Radića u Đurđevcu, s pritužbama zbog buke i remećenja javog reda i mira, pa je 
upitao gradonačelnika Slavka Gračana da li u Gradu postoji namjera za rješavanje 
tog problema?

Gradonačelnik Slavko Gračan odgovarajući Ivanu Pleadinu naglasio je 
kako je upoznat s navedenim problemom te da je na tu temu već održano dva 
sastanka s predstavnicima Policijske postaje Đurđevac na kojima je dogovoreno 
da Policijska postaja predloži novi režim rada u ugostiteljskim objektima gdje se 
remeti javni red i mir, stoga će se uskoro na dnevni red Gradskog vijeća uvrstiti 
Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada 
Đurđevca, dodao je gradonačelnik.

Nadalje je pod ovom točkom dnevnog red vođena rasprava u vezi 
privremenog rješavanja problema prometa teretnih motornih vozila u gradu 
Đurđevcu, a u raspravi su sudjelovali Slavko Gračan, Željko Blažok i Martin 
Mahović. Gradonačelnik Slavko Gračan vezano uz tematiku rješavanja problema 
prometa teretnih motornih vozila u gradu Đurđevcu najavio je izmjenu Odluke o 
uređenju prometa na području Grada Đurđevca.

Na kraju sjednice gradonačelnik Slavko Gračan pozvao je članove 
Gradskog vijeća i sve nazočne da svojim dolaskom podrže akcije: „Europski 
tjedan mobilnosti“ koji se održava od 16. do 22. rujna i Dane voća koji se 
održavaju od 16. do 18. listopada 2009. godine u Đurđevcu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 5. sjednicu Gadskog 
vijeća u 17,00 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


