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    Z A P I S N I K 
s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 22. prosinca 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/08-02/18, URBROJ: 
2137/03-08-1 od 16. prosinca 2008. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 16,15 sati.

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

Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Milica Fuček,
3. Vjekoslav Ivandija,
4. Stevo Vilagoš,
5. Marijan Panić, 
6. Ljuba Dobravec,
7. Petar Štefanić, 
8. Ivica Djopar,
9. Vladimir Mirović,
10. Darko Fuk,
11. Siniša Plemenčić,
12. Luka Čukljaš,
13. Željko Blažok,
14. Marijan Štimac.

Sjednici nije nazočan Davor Ivezić.

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika,
3. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika,
4. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva,
5. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
6. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
7. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
    djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
8. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   Gradskog poglavarstva,
9. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac,
10. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
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11. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
12. Ivan Sedmak, predsjednik Odbora za proračun i financije,
13. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
14. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Radio Đurđevca.

Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca  usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba.

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
2. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Đurđevca u 2009. godini.
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

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

u 2009. godini.
5. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada 

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

u 2009. godini.
7. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada 

Đurđevca u 2009. godini.
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 

godinu.
9. Donošenje Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ 

Đurđevac za pedagošku godinu 2007./2008., s prijedlogom Zaključka.
11. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
12. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
13. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Đurđevca u 2008. godini.
15. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
16. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 

za 2008. godinu.
17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 

Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca.
18. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana 
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uređenja grada Đurđevca.
19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika.
20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Skupštini Turističke 

zajednice Grada Đurđevca za osnivanje Turističkog ureda.
22. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda 

u Koprivnici.
23. Izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
24. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara  ima li prijedloga 
za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda za riječ se javio Marijan Štimac. 
Govorio je u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice. Predložio je, 
uz obrazloženje, da se o predloženim točkama dnevnog reda od 11. do 16., 
vezanim uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, 
raspravlja prije donošenja Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode, 
Jasna Kovačev pojasnila je kako su projekcije Proračuna Grada Đurđevca za 
2009. godinu rađene na bazi Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 
2008. godinu donesenih na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 5. lipnja 2008. 
godine, stoga su zbog tehničkih razloga Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu uvrštene u dnevni red nakon donošenja Proračuna 
Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Nakon ovog obrazloženja pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, 
financije i javne prihode Jasne Kovačev, član Gradskog vijeća Marijan Štimac 
ostao je pri svom prijedlogu za izmjenu redoslijeda predloženih točki dnevnog 
reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao na glasovanje prijedlog 
o izmjeni dnevnog reda na način da predložene točke 11. do 16., vezane uz 
Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, postanu točkama 
1. do 6.

Gradsko vijeće većinom glasova s 5 glasova „za“ i 9 glasova „protiv“ nije 
prihvatilo izmjenu redoslijeda predloženih točki dnevnog reda, kao što je 
predložio član Gradskog vijeća Marijan Štimac.

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao na glasovanje 
dnevni red koji je predložio na početku sjednice, a upućen je uz poziv za 
sjednicu.

Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“ 
usvojilo je predloženi dnevni red.

                                                           Točka 1.

Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, a 
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zatim je  prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu obrazložio 
gradonačelnik Mladen Roštan. Detaljno je obrazložio sve vrste prihoda i 
primitaka u iznosu od 36.700.000,00 kuna koji se ostvaruju od prihoda od 
poreza, pomoći iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije, Države i ostalih 
subjekata, prihoda od imovine, prihoda od administrativnih pristojbi po 
posebnim propisima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te zaduživanja i 
povrata kredita. Potom je obrazložio planirane rashode Proračuna Grada za 
2009. godinu raspoređene po proračunskim korisnicima i ekonomskoj 
klasifikaciji koji se raspoređuju na rashode poslovanja, rashode za nabavu 
nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Nadalje je pojasnio planiranu strukturu rashoda i izdataka za 
predstavnička, izvršna i upravna  tijela Grada, za Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo i Stručnu službu, a posebno se osvrnuo na komunalne djelatnosti 
koje se planiraju u Gradu u 2009. godini i za koje se planiraju sredstva u iznosu 
od 15.030,000,00 kuna. Od toga za održavanje komunalne infrastrukture, 
uređenje grada i ostala uređenja planira se iznos od 3.480.000,00 kuna, a 
financiranje se planira od ostvarenih prihoda od komunalne naknade i tekućih 
prihoda Proračuna Grada.

Za kapitalne projekte planiraju se sredstva od 10.510.000,00 kuna , a 
financiranje se planira iz ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa, iz dijela 
cijene za komunalne usluge, od prihoda za priključenje na komunalnu 
infrastrukturu te iz Državnog proračuna, Županijskog proračuna, Županijske 
uprave za ceste i Fonda za zaštitu okoliša.

Nadalje je gradonačelnik Mladen Roštan članovima Gradskog vijeća 
pojasnio prijedloge Programa pod točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda, te 
prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da su prije sjednice primili na klupe zaključke odbora Gradskog vijeća koji su 
zasjedali 16., 18. i 19. prosinca 2008. godine i to:

Odbor za proračun i financije (zasjedao 19. prosinca 2008. g.). Odbor je 
podržao Proračun, sve Programe, Odluku o izvršavanju Proračuna i Konsolidirani 
proračun za 2009. godinu. Nije podržao prijedlog Turističke zajednice Grada 
Đurđevca za povećanje sredstava u prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 
2009. godinu na stavci Turistička zajednica za iznos od 150.000,00 kuna, jer se 
planirani projekati u prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu: 
„Park kod srednjoškolskog centra“, „Rekonstrukcija komunalne infrastrukture, 
staza i parkirališta, te izgradnja rotora u Basaričekovoj ulici“ i „Rekonstrukcija 
zgrade na Trgu svetog Jurja“(s kojih Turistička zajednica predlaže smanjenje 
sredstava u korist Turističke zajednice), planiraju financirati od ostalih subjekata, 
a ne iz izvornih prihoda Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Odbor za kulturu, prosvjetu, predškolski odgoj i sport (zasjedao 16. prosinca 
2008. g.). Odbor je podržao Proračun i Programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj 
kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2009. godinu.

Odbor za mjesnu samoupravu (zasjedao 18. prosinca 2008. g.). Odbor je 
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podržao Proračun, Program održavanja i Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

Odbor za prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša (zasjedao 
18. prosinca 2008. g.). Odbor je podržao Proračun, Program održavanja i Program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

Odbor za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo (zasjedao 18. prosinca 
2008. g.). Odbor je podržao Proračun, Program održavanja i Program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

Nakon ovih napomena predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je 
Gradsko vijeće da je član Gradskog vijeća Siniša Plemenčić podnio pismeni 
amandman na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Ovaj amandman članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Amandman glasi:

 
A M A N D M A N

na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca
za 2009. godinu

Temeljem iskazanih potreba članica Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca predlažem da se planirana sredstva u Proračunu Grada Đurđevca za 
2009. godinu u Razdjelu 0100, Glava 0110, klasif. 3851 – Nepredviđeni 
rashidi do visine proračunske rezerve koja su planirana u iznosu od 80.000,00 
kuna umanje na iznos od 30.000,00 kuna te sredstva planirana u Razdjelu 0100, 
Glava 1002 – Manifestacije (Dan Grada, Legenda, blagdani) koja su 
planirana u iznosu od 300.000,00 kuna umanje na 250.000,00 kuna.

Ujedno predlažem da se sredstva planirana u Razdjelu 0300, Glava 0320 
Sport, klasif. 381 – Tekuće donacije u novcu s planiranih 650.000,00 kuna 
uvećaju na 750.000,00 kuna.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je riječ članu Gradskog vijeća 
Siniši Plemenčiću, koji je ovaj amandman na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca 
za 2009. godinu i usmeno obrazložio. 

Zatim je gradonačelnik Mladen Roštan izvijestio Gradsko vijeće o 
izjašnjavanju Gradskog poglavarstva o podnesenom amandmanu Siniše 
Plemenčića. 

Gradsko poglavarstvo održalo je sjednicu 22. prosinca 2008. godine s 
početkom u 15,30 sati. 

Mišljenje članova Gradskog poglavarstva je da za sport u 2009. godini iz 
Proračuna Grada treba više sredstava, te da će Grad i nadalje podržavati 
projekte Zajednice sportskih udruga, uključujući daljnju izgradnju Športsko 
rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“ i školske sportske dvorane. 
Međutim, Gradsko poglavarstvo je odlučilo da se za sada ovaj amandman ne 
prihvati, te da se ovisno o potrebama tijekom godine eventualno  povećanje
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sredstava za Zajednicu sportskih udruga planira rebalansom Proračuna za 2009. 
godinu, izjavio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo nije prihvatilo amandman člana Gradskog vijeća 
Siniše Plemenčića.

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu o 
prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

U raspravi su sudjelovali Marijan Panić, Marijan Štimac, Vjekoslav Ivandija 
Milica Fuček i Stevo Babić.

Za raspravu o prijedlogu  Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu prvi se 
javio Marijan Panić. Govorio je u ime Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije 
Hrvatske. Izjavio je kako je kod izrade prijedloga Proračuna Grada vrlo teško spojiti 
želje i mogućnosti, te da Klub vijećnika SDP-a podržava predloženi Proračun Grada 
Đurđevca za 2009. godinu, jer su planirani projekti koji omogućavaju daljnji razvoj 
Grada Đurđevca relno ostvarivi.

U ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice očitovao se Marijan 
Štimac. Govoreći o  prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu izjavio 
je kako se Klub vijećnika HDZ-a ne slaže s ovakvim prijedlogom Proračuna za 
2009. godinu, jer nije realno predložen, stoga ga neće podržati. Dodao je kako već 
četiri godine Klub vijećnika HDZ-a očekuje da će se planirani optimistički Proračun 
Grada Đurđevca ostvariti, ali da već četiri godine Grad ima debalanse Proračuna, jer 
se planirani prihodi u tako visokom iznosu nisu mogli ostvariti. Ovu tvrdnju 
potkrijepio je primjerima. Obrazložio je koji se sve prihodi nisu ostvarivali 
prijašnjih godina te koji su prihodi od poreza, pomoći iz Proračuna Koprivničko-
križevačke županije, Države i ostalih subjekata, kao i prihodi od imovine nerealno 
planirani u Proračunu Grada za 2009. godinu, tako da se neće moći ostvariti u 
planiranim iznosima. 

Zatim je Marijan Štimac dao primjedbu na uvrštavanje određenih iznosa za 
financiranje pojedinih projekata iz Proračuna u 2009. godini, a za koje se unaprijed 
zna da neće proći kroz Proračun Grada Đurđevca. Spomenuo je rekonstrukciju 
uređaja za pročišćavanje za dio koji će se financirati iz sredstava Hrvatskih voda i iz 
Proračuna Koprivničko-križevačke županije, zatim rekonstrukciju komunalne 
infrastrukture koji će se radovi ugovarati i financirati iz sredstava Županijske uprave 
za ceste. 

Nadalje se za raspravu o prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 
godinu javio Vjekoslav Ivandija. Izjavio je kako neće i nemože podržati ovaj 
predloženi Proračun Grada Đurđevca jer je preoptimističko i nerealno planiran. 
Obratio se članovima Gradskog vijeća svih političkih stranaka i upozorio ih da će 
dizanjem ruku za usvajanje ovako predloženog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 
godinu snositi i odgovornost za isti.

Milica Fuček, komentirajući prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 
godinu, izjavila je da će ga podržati jer je uvjerena da planirani projekti u Proračunu 
imaju osnova da će se realizirati tijekom 2009.godine. Dodala je kako se kod 
donošenja Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu reklo da je „napuhan“, a 
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činjenica je da je većina planiranih projekata za 2008. godinu i ostvarena. Ima 
osnova nadati se da će se planirani projekti u 2009. godini ostvariti, iako će mnogo 
toga ovisiti od realizacije planiranih potpora od Koprivničko-križevačke županije i 
Države, ustvrdila je Milica Fuček.

U vezi projekata koji se financiraju iz drugih izvora, a prikazani su u 
Proračunu Grada Đurđevca, Milica Fuček smatra da se ovakvi projekti trebaju 
uvrstiti u Proračun kako bi se Grad mogao kandidirati za pokretanje i realizaciju 
istih.

Stevo Babić u svojoj raspravi o prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 
2009. godinu izjavio je da je ovaj Proračun korektno planiran i da će ga podržati.

Nakon rasprave  predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je na 
glasovanje predloženi amandman člana Gradskog vijeća Siniše Plemenčića na 
prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Gradsko vijeće većinom glasova s 1 glasom "za", 9 glasova „protiv“ i 4 glasa 
"suzdržana"  nije prihvatilo amandman člana Gradskog vijeća Siniše Plemenčića 
na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.

Zatim je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao na glasovanje 
prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu u cjelini.

Gradsko vijeće većinom glasova s  9  glasova  "za",  4  glasa  „protiv“ i  1 
glasom "suzdržanim"  donijelo je

P R O R A Č U N 
 Grada Đurđevca za 2009. godinu

Točka 2.

Donošenje 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  održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2009. godini obrazložio gradonačelnik Mladen Roštan pod 
točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
  održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 3.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2009. godini.
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Obrazloženje je dao  gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog 
reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
 gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada 
Đurđevca u 2009. godini

Točka 4.

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

Obrazloženje  Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca 
u 2009. godini dao  gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
 javnih potreba u kulturi na području 

Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 5.

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

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 
2009. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog 
reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
 javnih potreba u tehničkoj kulturi na području

 Grada Đurđevca u 2009. godini
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Točka 6.

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

Program javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2009. godini 
obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je
P R O G R A M

 javnih potreba u sportu na području 
Grada Đurđevca u 2009. godini

                                                           Točka7.

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

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 
2009. godini obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog 
reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
 javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 8.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2009. 
godinu.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu 
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik 
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca 

za 2009. godinu
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Točka 9.

Donošenje  Konsolidiranog  proračuna  Grada  Đurđevca  za  2009. 
godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu 
obrazložio  gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s  9  glasova  "za",  4  glasa  „protiv“ i  1 

glasom "suzdržanim"  donijelo je

     KONSOLIDIRANI PRORAČUN
 Grada Đurđevca za 2009. godinu

                                                           Točka 10.

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ 
Đurđevac za pedagošku godinu 2007./2008., s prijedlogom Zaključka.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za pedagošku 
godinu 2007./2008., s prijedlogom Zaključka koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, 
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.

Sjednici Gradkog vijeća nazočna je ravnateljica Dječjeg vrtića Gabrijela 
Golub, koja je dodatno obrazložila Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića 
"Maslačak" Đurđevac za  pedagošku godinu 2007./2008. Ovo Godišnje izvješće 
potvrdilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 30. kolovoza 2008. 
godine.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

 Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 

Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac 
za pedagošku godinu 2007./2008.

Točka 11.

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. 
godinu.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada 
Đurđevca Jasna Kovačev, obrazložila je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Đurđevca za 2008. godinu po svim stavkama prihoda i rashoda na kojima se 
predlaže veće povećanje ili smanjenje u odnosu na plan. Detaljno obrazloženje u 
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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 2008. 
godinu, pročelnica Jasna Kovačev obrazložila je izmjene Programa pod točkama 
12., 13., 14. i  15., te  Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 
za 2008. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, 
razmatrao Odbor za proračun i financije na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. 
godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Proračuna u tekstu koji je utvrdilo 
Gradsko poglavarstvo.

U raspravi su sudjelovali Marijan Štimac, Mladen Roštan, Željko Balžok i 
Jadranka Švaco. 

Gradsko vijeće većinom glasova s  9  glasova  "za",  4  glasa  „protiv“ i  1 
glasom "suzdržanim"  donijelo je

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu

Točka 12.

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. 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 2008. godini, razmatrao Odbor za 
proračun i financije na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine. Odbor je 
podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je utvrdilo Gradsko 
poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za", 1 glasom „protiv“ i 4 

glasa "suzdržana"  donijelo je

P R O G R A M
 o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2008. godini

                                                           Točka 13.

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
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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 2008. godini, 
razmatrao Odbor za proračun i financije na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. 
godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je utvrdilo 
Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
o izmjenama Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca u 2008. godini

Točka 14.

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 
na području Grada Đurđevca u 2008. 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 2008. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije 
na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine. Odbor je podržao predloženu 
Izmjenu Programa u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 

donijelo je

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
 na području Grada Đurđevca u 2008. godini

Točka 15.

Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj 
skrbi  na području Grada Đurđevca u 2008. godini, razmatrao Odbor za proračun i 
financije na 16. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine. Odbor je podržao 
predloženu Izmjenu Programa u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
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Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i 5 glasova "suzdržanih" 
donijelo je

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini

                                                           Točka 16.

Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 
za 2008. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na 16. sjednici održanoj 
19. prosinca 2008. godine. Odbor je podržao predložene Izmjene i dopune 
Konsolidiranog proračuna  u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s  9  glasova  "za",  4  glasa  „protiv“ i  1 

glasom "suzdržanim"  donijelo je

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

 Đurđevca za 2008. godinu

Točka 17.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 
Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Generalnog 
urbanističkog plana grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 

Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca

Točka 18.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana 
uređenja grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana grada 
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Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o pokretanju postupka izrade Urbanističkog 

plana uređenja grada Đurđevca

                                                           Točka 19.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika.

Prijdlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika članovi Gradskog 
vijeća primili su u materijalim za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika

Točka 20.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.

Prijdlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima članovi Gradskog vijeća 
primili su u materijalim za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o grobljima

Točka 21.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Skupštini Turističke 
zajednice Grada Đurđevca za osnivanje Turističkog ureda.

Gradonačelnik Mladen Roštan u obrazloženju prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti Skupštini Turističke zajednice Grada Đurđevca za osnivanje Turističkog 
ureda osvrnuo se na Zaključak Gradskog vijeća Grada Đurđevca od 5. lipnja 2008. 
godine, kojim se tražilo od Gradskog poglavarstva da iznađe mogućnost 
zapošljavanja jedne osobe – profesionalca, koja bi se s obzirom na sve veće obveze 
Turističke zajednice Grada Đurđevca i postignute rezultate u turističkom smislu 
profesionalno bavila promicanjem turističkih potencijala Grada Đurđevca, stoga je 
predložio da se Skupštini Turističke zajednice Grada Đurđevca dade suglasnost za 
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osnivanje Turističkog ureda, kao stručne službe Turističke zajednice, te da se u 
Proračunu Grada Đurđevca  za 2009. godinu osiguraju sredstva za zapošljavanje 
jednog djelatnika Turističkog ureda.

Nakn rasprave u kojoj su sudjelovali Vjekoslav Ivandija i Mladen Roštan, 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Skupštini Turističke zajednice 

Grada Đurđevca za osnivanje Turističkog ureda

I.

Skupštini Turističke zajednice Grada Đurđevca daje se suglasnost za 
osnivanje Turističkog ureda, kao stručne službe Turističke zajednice.

U Proračunu Grada Đurđevca  za 2009. godinu, osigurat će se sredstva za 
zapošljavanje jednog djelatnika Turističkog ureda.

II.

U Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca obavljat će se 
stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice koje proizlaze 
iz Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statuta 
Turističke zajednice Grada Đurđevca.

Ovaj Zaključak uputit će se Skupštini Turističke zajednice Grada Đurđevca 
radi poduzimanja potrebnih radnji u cilju osnivanja Turističkog ureda.

                                                           Točka 22.

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 
suda u Koprivnici.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog vijeća da je 
predsjednik Županijskog suda u Koprivnici zatražio da Županijska skupština 
pokrene postupak za imenovanje sudaca porotnika, budući da sucima porotnicima 
imenovanim 2005. godine istjeće mandat u travnju 2009. godine. 

U prilogu materijala za sjednicu Gradskog vijeća dostavljeni su popunjeni 
anketni upitnici Vide Hajek, Bernarde Piškorec, Jasne Horvat Vlahović i Maria 
Tomrlina i izjave o suglasnosti za imenovanje sudaca porotnika, pa je gradonačelnik 
Mladen Roštan predložio, ukoliko nema drugih prijedloga, da Gradsko vijeće uputi 
Županijskoj skupštini  prijedlog za imenovanje navedenih osoba za suce porotnike 
Županijskog suda u Koprivnici za naredni mandat.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave, za suce porotnike Županijskog 
suda u Koprivnici, predložilo je:
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- Vidu Hajek iz Đurđevca, Ljudevita Gaja 14a,
- Bernardu Piškorec iz Đurđevca, Stjepana Radića 133, te za suce porotnike 

Županijskog suda u Koprivnici za Vijeće za mladež:
- Jasnu Horvat Vlahović iz Đurđevca, Tina Ujevića 23/3,
- Maria Tomrlina iz Đurđevca, Petra Preradovića 25.

Ovaj prijedlog upućuje se Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke 
županije na razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju.

Točka 23.

Izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je Gradsko vijeće da je 
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća utvrdio Listu  kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca. (Lista je dostavljena u materijalima za 
sjednicu, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika).

Zatim je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar pojasnio da se sukladno 
Odluci o osnivanju Savjeta mladih izbor članova Savjeta mladih vrši tajnim 
glasovanjem.

U tu svrhu predložio je dva člana Gradskog vijeća koji će pomoći provesti 
tajno glasovanje i to: Marijana Panića i Sinišu Plemenčića, koji će  ujedno s njime 
činiti Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora. 

Potom je objasnio da se tajno glasovanje provodi na glasačkim listićima na 
kojima su navedeni kandidati abecednim redom, uz naznaku ovlaštenog 
predlagatelja. Glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena i 
prezimena pojedinog kandidata. Važeći je onaj glasački listić na kojem su 
zaokruženi redni brojevi ispred imena i prezimena najviše 5 kandidata. Za članove 
Savjeta mladih Grada Đurđevca izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog 
broja 5. na rang listi dobivenih glasova. U  slučaju da dva ili više kandidata ostvare 
jednaki broj glasova, izbor između tih kandidata ponavlja se na istoj sjednici. 

Nakon ovih napomena predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je 
Marijana Panića i Sinišu Plemenčića da podijele glasačke listiće.

Nakon provedenog tajnog glasovanja Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata 
izbora u sastavu: Ivica Djopar, Marijan Panić i Siniša Plemenčić, izvijestilo je 
Gradsko vijeće da je podijeljeno 14 glasačkih listića (14 članova Gradskog vijeća 
nazočno je sjednici), glasovalo je 14 članova Gradskog vijeća. Nevažećih listića nije 
bilo.
 Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora utvrdilo je da su predloženi 
kandidati za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca, dobili sljedeći broj 
glasova:

1. LUKA CESTAR iz Đurđevca, Grkinska 83,
 rođen 10.02.1987.,……………..10 glasova.
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Predlagatelj: Športski karate klub Đurđevac.

2. JOSIP PATAČKO iz Đurđevca, Međašna 25 e, 
rođen 20.02.1984., ………………….9 glasova.
Predlagatelj: KUD „Petar Preradović“ Đurđevac.

3. TIHANA PRESEČAN iz Đurđevca, Đure Basaričeka 7,
 rođena 21.03.1987.,……................................7 glasova.
 Predlagatelj: Forum žena Đurđevac.

4. GORAN SABOČANEC iz Đurđevca, Grkinska 52,
 rođen 6.02.1985., ……………………...7 glasova. 
Predlagatelj: Udruga mladih „Peski“ Đurđevac.

5. MARKO ŠEMOVČAN iz Đurđevca, Severovačka 22,
 rođen 26.06.1991., …………………….....10 glasova.
Predlagatelj: Udruga mladih „Peski“ Đurđevac.

6. VALENTINA ŠIMUNIC iz Đurđevca, Šandora Brauna 45,
rođena 5.01.1992.,….……………………..........11 glasova.
Predlagatelj: Športski karate klub Đurđevac.

7. KRISTINA ŠKURDIJA iz  Đurđevca, Bana Jelačića 142,
rođena 21.10.1988.,...…………………….......10 glasova.
Predlagatelj: KUD „Petar Preradović“ Đurđevac.

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Đurđevca predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar potvrdio je i objavio rezultat 
glasovanja.

U Savjet mladih Grada Đurđevca, na vrijeme od dvije godine izabrani su:

1. LUKA CESTAR iz Đurđevca, Grkinska 83,
2. JOSIP PATAČKO iz Đurđevca, Međašna 25e,
3. MARKO ŠEMOVČAN iz Đurđevca, Severovačka 22,
4. VALENTINA ŠIMUNIC iz Đurđevca, Šandora Brauna 45,
5. KRISTINA ŠKURDIJA iz Đurđevca, Bana Jelačića 142. 

Članovi Savjeta mladih biraju između sebe predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici.

Točka 24.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Na pitanje Vladimira Mirovića upućeno gradonačelniku Mladenu Roštanu 
u vezi privremene regulacije i preusmjerenja prometa teretnih motornih vozila od 
državne ceste D2 u pravcu do Grkinske ulice u Đurđevcu i dalje cestom prema 
Kalinovcu, koja se nastavlja i nakon završetka radova zbog kojih je promet 
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preusmjeren, gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da će se Županijskoj 
upravi za ceste uputiti dopis kojim će se zatražiti očitovanje zašto nisu 
promijenili prometne znakove, budući da su stvoreni uvjeti za regulaciju prometa 
teretnih motornih vozila prema Odluci o uređenju prometa na području Grada 
Đurđevca. 

Na drugo pitanje Vladimira Mirovića u vezi isplate naknade šteta od 
elementarnih nepogoda, odnosno na koje štete se odnosi isplata koju provodi 
Županija, pročelnica Jasna Kovačev odgovorila je da se radi o isplati naknade šteta 
od elementarnih nepogoda nastalih u lipnju 2008. godine na području Koprivničko-
križevačke županije.

Dodatno pojašnjenje u vezi isplate naknade šteta od elementarnih nepogoda 
dao je Vladimiru Miroviću pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne 
djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, Marijan Štimac. Rekao je da za drugi 
dio šteta od elementarne nepogode, olujnog nevremena pračenog tučom koja je 
proglašena u rujnu 2008. godine na području Grada Đurđevca, pomoći još nisu 
odobrene i doznačene od Republike Hrvatske.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar obratio se 
nazočnima na sjednici prigodnim riječima čestitajući im Božić i Novu 2009. 
godinu. Čestitkama  se pridružio i gradonačelnik Mladen Roštan.

 
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 26. sjednicu 

Gadskog vijeća u 18,25 sati. 

   Zapisničar             Predsjednik  
       Marica Popović Gradskog vijeća

      Ivica Djopar, dr. vet. med.

     
     


