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Z A P I S N I K 
s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 13. rujna 2010. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/17, URBROJ: 
2137/03-01-01/01-10-1 od 8. rujna 2010. 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. Marijan Štimac, 
2. Melani Šikulec,
3. Ivan Pleadin,  
4. Ivica Djopar, 
5. Mladen Roštan, 
6. Anka Švaco,
7. Ivan Hadžija,
8. Ljuba Dobravec,
9. Stevo Babić,
10. Vjekoslav  Ivandija,
11. Branimir Prelec.

Sjednici nisu nazočni:
1. Željko Blažok (opravdao),
2. Luka Čukljaš (opravdao),
3. Vlado Rep (opravdao),
4. Marijan Panić (opravdao).

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,
8. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
9. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
10. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
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11. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
12. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
13. Dušan Tončić, novinar.

Zapisnik s 12. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.

4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za  pedagošku 2009./2010. godinu i 
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.

5. Razmatranje Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

6. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s 
prijedlogom Zaključka.

7. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 
kolovoz 2010. godine.

9. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 
Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 
upravnih tijela Grada Đurđevca.

11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada 
Đurđevca.

12. Pitanja članova Gradskog vijeća.
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Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 

Točka 1.

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 
od  1.  siječnja  do 30.  lipnja  2010.  godine  obrazložio  je  gradonačelnik  Slavko 
Gračan.  Pojasnio je  prihode i  rashode svih proračunskih stavaka kod kojih je 
nastalo veće odstupanje u odnosu na plan, te razloge zbog kojih nisu realizirana 
planirana sredstva u prvom polugodištu 2010. godine. Prihodi Proračuna Grada 
za 2010. godinu planirani   su u iznosu od 35.525.000.00 kuna,  a u razdoblju 
siječanj - lipanj 2010. ostvareni su u iznosu 10.506.263,38 kuna, što je 29,57 % u 
odnosu na plan. BILJEŠKE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine (na 38 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 2010. godine, 
nalaze se u prilogu ovog zapisnika.

 Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 13. rujna 2010. 
godine razmatrao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Đurđevca  za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2010.  godine.  Odbor  je 
podržao  Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  Proračuna  Grada  u  tekstu  koji  je 
dostavljen u materijalima za sjednicu. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

P O L U G O D I Š NJ I  I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Točka 2.

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.

Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, a 
obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju prihoda i rashoda Centra za 
kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine podnijela je 
ravnateljica Centra za kulturu Edita Janković Hapavel. Govorila je o trenutnim 
aktivnostima koje se provode na uređenju utvrde Stari grad u Đurđevcu, te o 
planiranim i realiziranim projektima Centra za kulturu u prvom polugodištu 2010. 
godine.
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Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine 
podržao je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. 
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 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Točka 3.

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2010. 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 prihoda i rashoda Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2010. godine. Nadalje je izvijestila nazočne o poteškoćama 
s kojima se suočava u realizaciji programa i projekata zbog  nedostatka 
financijskih sredstava, te u kojoj se fazi nalaze planirani projekti Gradske 
knjižnice za 2010. godinu i o događanjima u Gradskoj knjižnici koja su se 
odvijala u prvih šest mjeseci 2010. godine.

Odbor za proračun i  financije  raspravljao je o prijedlogu  Polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske 
knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1.  siječnja  do 30.  lipnja 2010. godine,  na 
sjednici održanoj 13. rujna 2010. 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 proračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Točka 4.

Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za  pedagošku 2009./2010. 
godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.
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Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, 
ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac Gabrijela Golub podnijela je 
Izvješće o radu za  pedagošku 2009./2010. godinu i obrazložila Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.  Posebno je istaknula povećanje 
broja djece koja pohađaju vrtić u odnosu na prethodne godine, tako da je 270 djece 
obuhvaćeno redovitim programom u 11 odgojnih skupina, jedna skupina Male škole 
s 23 djece i jedna skupina romske nacionalne manjine s 20 djece. Nadalje je 
govorila o broju uposlenih prema normativima za pojedine dobne skupine, 
problematici i poteškoćama zbog bolovanja odgojno-obrazovnih djelatnika (318 
radnih dana bolovanja u godini), koja su se rješavala zamjenama unutar ustanove, te 
o problemu niske cijene participacije roditelja u ekonomskoj cijeni vrtića i 
neredovitom plaćanju  vrtića (oko 60 roditelja neredovito plaća boravak djeteta u 
vrtiću).

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je Izvješće o radu za  pedagošku 2009./2010. godinu i Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića 
"Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine 
razmatrao Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine 
i podržao ga bez primjedaba. 

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za  pedagošku 2009./2010.
 godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Točka 5.

Razmatranje Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2010. godine obrazložio je zapovjednik JVP Marijan Kicivoj. 

Upoznao je nazočne o realiziranim projektima JVP u prvom polugodištu 
2010. godine i o planiranim investicijama do kraja godine u koje je uključena 
modernizacija komunikacijskog centra u JVP.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine 
podržao je Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine bez primjedaba, o čemu su 
članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije 
sjednice.

Rasprava nije vođena.
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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 2010. godine godinu

Točka 6.

Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s 
prijedlogom Zaključka.

Nakon obrazloženja koje je dao zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac Marijan Kicivoj, Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama
 Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje

 od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Točka 7.

Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka.

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje 1. siječnja do 
30. lipnja 2010. godine, koje je gradonačelnik Slavko Gračan podnio Gradskom 
vijeću u pisanom obliku na 15 stranica, 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 jednoglasno je donijelo 

 Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2010. godine

Točka 8.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 
kolovoz 2010. godine.
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Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - 
Proračunske zalihe, za mjesec kolovoz 2010. godine, obrazložio je gradonačelnik 
Slavko Gračan.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine 
podržao je Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. 
godinu - Proračunske zalihe, za mjesec kolovoz 2010. 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 Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe,

za mjesec kolovoz 2010. godine

Točka 9.

Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 
Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu, 
s prijedlogom Zaključka.

Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o 
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu, koja je provedena 
od 12. svibnja do 16. srpnja 2010. godine, članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je gradonačelnik Slavko Gračan.

Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o 
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu, razmatrao je 
Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine.
Odbor za proračun i financije donio je sljedeći zaključak:

Podržava se Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica 
o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

- Radi pripreme izrade izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 
2010. godinu, a sukladno nalazu Državnog ureda za reviziju, Grad Đurđevac 
izradit će prijedlog mjera za pokriće manjka u Proračunu.

Ovaj zaključak na sjednici Gradskog vijeća obrazložio je predsjednik 
Odbora za proračun i financije Marijan Štimac.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 

Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj financijskoj 
reviziji Grada Đurđevca za 2009. godinu
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Točka 10.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 
upravnih tijela Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih 
tijela Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan. Naglasio je da se 
ovim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela osniva novi 
Upravni odjel za pripremu  projekata i razvoj, a postojećem Upravnom odjelu za 
stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora da se djelomično mijenja 
djelokrug kao i naziv, koji bi glasio: Upravni odjel za prostorno uređenje, 
investicije i komunalno gospodarstvo. 

Upravni odjel za pripremu  projekata i razvoj pratio bi mogućnosti 
kandidiranja projekata Grada Đurđevca  i ustanova u vlasništvu Grada Đurđevca za 
financiranje putem programa Europske unije, ministarstava i fondova Republike 
Hrvatske i drugih subjekata, zatim bi pratio realizaciju projekata temeljem 
međugranične suradnje, izrađivao potrebnu dokumentaciju za prijavu projekata, 
obavljao poslove vezane uz poticanje energetske efikasnosti  te sudjelovao kod 
izrade strateških i planskih dokumenata vezanih uz razvoj Grada Đurđevca.

Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo 
obavljao bi upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na 
prostorno planiranje, komunalnu djelatnost, graditeljstvo, promet i veze, 
vodoopskrbu, zaštitu okoliša, stambene poslove te praćenje i kontroliranje 
realizacije gradskih građevinskih i komunalnih projekata, pojasnio je gradonačelnik 
Slavko Gračan.

Prvi se za raspravu javio Ivan Pleadin. Rekao je da neće podržati predloženu 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Đurđevca, kojom se predlaže osnivanje novog  Upravnog odjela za pripremu 
projekata i razvoj. Naglasio je da nije protiv osobe koja bi obavljala poslove koje je 
naveo gradonačelnik Slavko Gračan, već da je protiv osnivanja novog upravnog 
odjela za jednog čovjeka, jer je to po njegovom mišljenju nepotrebno budući da se 
radi o multidisciplinarnim poslovima koje ne može jedan čovjek sam napraviti i za 
koje će morati koristiti druge institucije.

Gradonačelnik Slavko Gračan istaknuo je da je osnivanje predloženog 
Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj, izuzetno važno za Grad Đurđevac 
te da se priprema projekata, praćenje realizacije projekata, konzultiranje i 
sudjelovanje kod izrade strateških i planskih dokumenata vezanih uz razvoj Grada 
Đurđevca ne može voditi kao do sada u Gradu, kada te poslove obavljaju pomalo 
svi.

Marijan Štimac podržao je prijedlog gradonačelnika Slavka Gračana o 
osnivanju novog  Upravnog odjela za pripremu  projekata i razvoj, na način da to 
vodi jedna odgovorna osoba, a ne kao do sada kako je naveo gradonačelnik.

I predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar svojom raspravom podržao je 
prijedlog gradonačelnika Slavka Gračana za osnivanje novog  Upravnog odjela za 
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pripremu  projekata i razvoj te je predložio Gradskom vijeću prihvaćanje prijedloga 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Đurđevca.

Gradsko vijeće većinom glasova s 10 glasova „za“ i 1 glasom 
„suzdržanim“ donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 

upravnih tijela Grada Đurđevca

Točka 11.

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada 
Đurđevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju Martina Vlahovića i imenovanju 
Marijana Fusića za člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda na području Grada Đurđevca, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 7. 
sjednici održanoj 6. rujna 2010. godine.

Obrazloženje prijedloga Rješenja dao je gradonačelnik Slavko Gračan.
Prijedlog Rješenja o razrješenju Martina Vlahovića i imenovanju Marijana 

Fusića za člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
na području Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 
sjednicu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju Martina Vlahovića i imenovanju Marijana 

Fusića za člana Gradskog povjerenstva za procjenu
 šteta od elementarnih nepogoda na području 

Grada Đurđevca

Točka 12.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog vijeća Ivan Pleadin upitao 
je, u ime nekolicine građana grada Đurđevca, koji su mu se obratili s pitanjima u 
vezi obavljanja poslova dimnjačarske službe na području Grada Đurđevca. 
Zanima ih da li moraju dati dimnjake na čišćenje ili ih mogu očistiti i sami, zatim 
ako očiste sami dimnjake da li ih moraju dati na kontrolu dimnjačaru i koliko se 
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plaća kontrola?
Pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje 

prostora Grada Đurđevca Martin Mahović odgovorio je Ivanu Pleadinu da se prema 
Zakonu o zaštiti od požara i Odluci o dimnjačarskoj službi Grada Đurđevca, 
dimnjaci i dimovodni kanali moraju obvezno kontrolirati i čistiti jedan puta godišnje 
prije sezone grijanja.

Za raspravu u vezi obavljanja poslova dimnjačarske službe na području 
Grada Đurđevca za riječ se javila Melani Šikulec, koja je izjavila kako ima puno 
primjedaba i prigovora na nastup i ponašanje dimnjačara koji ima koncesiju na 
području Grada Đurđevca.

S tim u vezi predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da 
pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora Grada Đurđevca Martin Mahović što prije održi sastanak s 
koncesionarom za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca 
na koji će pozvati gradonačelnika, direktora Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac, 
komunalnog redara, a kojemu će prisustvovati i član Gradskog vijeća. Melani 
Šikulec prihvatila je da prisustvuje navedenom sastanku.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 13. sjednicu 
Gadskog vijeća u 17,20 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


