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ZAPISNIK
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 21. prosinca 2010. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/22, URBROJ:
2137/03-01-01/01-10-1 od 16. prosinca 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 svih članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Marijan Panić,
2. Melani Šikulec,
3. Vlado Rep,
4. Ivica Djopar,
5. Mladen Roštan,
6. Anka Švaco,
7. Ivan Hadžija,
8. Ljuba Dobravec,
9. Stevo Babić,
10. Marijan Štimac,
11. Ivan Pleadin,
12. Vjekoslav Ivandija,
13. Branimir Prelec,
14. Luka Čukljaš,
15. Željko Blažok.
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
Grada Đurđevca,
6. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i
komunalno gospodarstvo,
7. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika,
8. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ,
9. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac,
10. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
11. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
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12. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
13. Mladen Jakupčić, predsjednik Povjerenstva za izradu Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za Grad Đurđevac,
14. Silvija Lukačin, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
15. Martina Bot, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
16. Marija Zvonar, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
17. Ileana Tomrlin, volonterka vježbenica u Gradu Đurđevcu,
18. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
19. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
20. Zdravko Šimunić, novinar Radio Đurđevca.
Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, ima li prijedloga
za izmjenu ili dopunu dnevnog reda koji je dostavljen u materijalima za sjednicu
Gradskog vijeća, za riječ se javio Vjekoslav Ivandija.
Predložio je da se predložena točka 27. dnevnog reda, koja glasi:
„27. Razmatranje financijskog Izvješća Turističke zajednice Grada Đurđevca
za 2009. godinu i informacija o funkcioniranju Turističke zajednice Grada
Đurđevca do osnivanja Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine“,
izostavi iz dnevnog reda budući da iz dostavljenog financijskog Izvješća nisu
vidljivi troškovi po manifestacijama, kao i materijalna sredstva s kojima je
Turistička zajednica Grada Đurđevca ušla u novi oblik Turističke zajednice
Područja đurđevačke Podravine.
Nakon što je gradonačelnik Slavko Gračan predložio da se na ovoj sjednici
Gradskog vijeća provede rasprava o funkcioniranju Turističke zajednice Grada
Đurđevca do osnivanja Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine i
primi na znanje financijsko Izvješće Turističke zajednice Grada Đurđevca za
2009. godinu, za riječ se javio potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Štimac,
koji je svojom raspravom podržao prijedlog Vjekoslava Ivandije o izostavljanju
predložene točke 27. iz dnevnog reda.
Predložena izmjena dnevnog reda usvojena je većinom glasova s 8 glasova
„za“ i 7 glasova „protiv“.
Predložene točke dnevnog reda 28. do 35. postaju točkama 27. do 34.
Potom je 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 2010. godinu.
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2010. godinu.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
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4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na
području Grada Đurđevca u 2010. godini.
6. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na
području Grada Đurđevca u 2010. godini.
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja
poljoprivrede u 2010. godini.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
10. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
11. Donošenje Projekcija Proračuna Grada Đurđevca za 2012. – 2013.
godinu.
12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011.
godinu.
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
16. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
17. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca
u 2011. godini.
18. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
19. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini.
20. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđvca u 2010. godini.
21. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
22. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
23. Donošenje Plana civilne zaštite Grada Đurđevca.
24. Donošenje Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
25. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac.
26. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac.
27. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac.
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28. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Đurđevac.
29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Centra za kulturu Đurđevac.
30. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Gradske knjižnice Đurđevac.
31. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac.
32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac.
33. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac.
34. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2010.
godinu.
Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu po svim stavkama prihoda i rashoda na
kojima se predlaže veće povećanje ili smanjenje u odnosu na plan. Detaljno
obrazloženje u pisanom obliku na sedam stranica 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 2010.
godinu, gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je izmjene Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu i izmjene Programa javnih potreba pod
točkama 3., 4., 5., 6., 7. i 8. dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu,
razmatrao Odbor za proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010.
godine, 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, stoga je u ime
Odbora predložio Gradskom vijeću prihvaćanje ovih Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2010. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu razmatrao Odbor za
proračun i financije na svojoj 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine.
U ime Odbora očitovao se predsjednik Odbora Marijan Štimac.
Odbor je podržao predloženu Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog
vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu
Točka 3.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. 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 2010. godini razmatrao Odbor za
proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine. Odbor je
podržao predložene izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2010. godini
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Točka 4.
Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini, razmatrao
Odbor za proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Odbor je podržao predložene izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2010. godini
Točka 5.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na
području Grada Đurđevca u 2010. 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 2010. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije
na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine. Odbor je podržao predloženu
Izmjenu Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, a
Zaključak sa sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije
sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2010. godini
Točka 6.
Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
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vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na
području Grada Đurđevca u 2010. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije
na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine. Odbor je podržao predložene
Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, a
Zaključak sa sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije
sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2010. godini
Točka 7.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Grada Đurđevca u 2010. 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 2010. godini, razmatrao Odbor za proračun i
financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine. Odbor je podržao
predložene izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Grada Đurđevca u 2010. godini
Točka 8.
Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja
poljoprivrede u 2010. godini.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u
2010. godini, razmatrao je Odbor za proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21.
prosinca 2010. godine. Odbor je podržao predložene izmjene Programa u tekstu koji
je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u
2010. 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.
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Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa subvencioniranja
poljoprivrede u 2010. godini
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca
kod Zagrebačke banke d.d., razmatrao je Odbor za proračun i financije na 7.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku,
o čemu su članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na
klupe prije sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
Zagreb, Paromlinska 2.
Točka 10.
Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu obrazložio je
gradonačelnik Slavko Gračan. Detaljno je obrazložio sve vrste prihoda i
primitaka u iznosu od 35.868.000,00 kuna koji se ostvaruju iz prihoda od
poreza, pomoći iz Državnog proračuna, Proračuna Koprivničko-križevačke
županije, općinskih proračuna i ostalih institucija, prihoda od imovine, prihoda
od administrativnih pristojbi po posebnim propisima, prihoda od prodaje
nefinancijske imovine te prihoda od financijske imovine i zaduživanja. Potom je
obrazložio planirane rashode Proračuna Grada za 2011. godinu raspoređene po
proračunskim korisnicima, proračunskim klasifikacijama, 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 2011. godini i za koje se planiraju sredstva u iznosu
od 9.632.500,00 kuna. Od toga za održavanje komunalne infrastrukture,
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uređenje grada i ostala uređenja planira se iznos od 2.730.000,00 kuna, a
financiranje se planira od ostvarenih prihoda od komunalne naknade.
Za kapitalne projekte planiraju se sredstva od 5.062.500,00 kuna, a
financiranje se planira iz ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa, iz dijela
cijene za komunalne usluge, od prihoda za priključenje na komunalnu
infrastrukturu, nefinancijske imovine u iznosu od 1.735.500,00 kuna, ostalih
prihoda Proračuna Grada (šumski doprinos, renta), te iz kreditnog zaduženja u
iznosu od 595.000,00 kuna, zatim iz Državnog proračuna i to Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva 800.000,00 kuna, Fonda za zaštitu okoliša
22.000,00 kuna, Proračuna Koprivničko-križevačke županije 410.000,00 kuna i
Hrvatskih cesta 250.000,00 kuna.
Nadalje je gradonačelnik Slavko Gračan pojasnio prijedlog Projekcija
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. – 2013. godinu, prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu i prijedloge Programa javnih potreba u
2011. godini, pod točkama 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da su prije sjednice primili na klupe zaključke odbora Gradskog vijeća koji
su zasjedali 20. i 21. prosinca 2010. godine i to:
- Odbor za proračun i financije (zasjedao 21. prosinca 2010. g.).
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je predsjednika Odbora
za proračun i financije Marijana Štimca da podnese izvješće sa sjednice Odbora.
Marijan Štimac podnoseći izvješće s održane sjednice Odbora za proračun
i financije naglasio je kako je Odbor zaključio da se u Programu održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, za koji se
namjenski koriste sredstva od komunalne naknade, planiraju sredstava za
projektiranje određenih programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca, kako bi se Grad mogao kandidirati za sredstva iz
drugih izvora za te namjene.
Nadalje je izvijestio Gradsko vijeće da je Odbor za proračun i financije
podržao prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu, uz napomenu da su
gradski izvorni prihodi takvi da će biti teško zatvoriti planirane rashode, budući da
su svi korisnici Proračuna navikli na određeni standard kojega se teško odviknuti, te
da će izvršenje ovog Proračuna zavisiti o kapitalnom dijelu - od pomoći iz drugih
izvora za koje će gradonačelnik i gradske službe trebati uložiti napor da ih
osiguraju.
Na kraju izlaganja Marijan Štimac u ime Odbora za proračun i financije
predložio je Gradskom vijeću prihvaćanje prijedloga Proračuna Grada Đurđevca
za 2011. godinu.
- Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje (zasjedao 20. prosinca
2010. godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011.
godinu.
- Odbor za mjesnu samoupravu (zasjedao 20. prosinca 2010. godine).
Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (zasjedao 20. prosinca 2010.
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godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo (zasjedao 20. prosinca 2010.
godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj (zasjedao 20. prosinca 2010.
godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za sport i mlade (zasjedao 20. prosinca 2010. godine). Odbor je
podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za turizam (zasjedao 20. prosinca 2010. godine). Odbor je podržao
Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (zasjedao 20. prosinca 2010. godine).
Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
- Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša (zasjedao 20. prosinca
2010. godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011.
godinu.
- Odbor za kulturnu i prirodnu baštinu (zasjedao 20. prosinca 2010.
godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2011. godinu.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu o
prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Za raspravu o prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu prvi se
javio Ivan Pleadin. Izjavio je da će kod odlučivanja o ovom Proračunu biti
„suzdržan“ i to iz dva razloga:
1. neprihvatljivo mu je da je udio planiranih sredstava za plaće porastao za
20%, i
2. neprihvatljivo mu je da se u Proračunu Grada Đurđevca za 2011. godinu
ne može naći oko 115.000,00 kuna, kako se ne bi povećavala participacija
roditelja sa 450,00 na 500,00 kuna mjesečno za boravak jednog djeteta u vrtiću.
Član Gradskog vijeća i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac Branimir Prelec u svojoj raspravi iznio je kako smatra da
se u Proračunu Grada Đurđevca za 2011. godinu moglo naći oko 115.000,00
kuna, kako se ne bi povećavala participacija roditelja za boravak djece u vrtiću.
Vlado Rep govoreći o prijedlogu Proračuna Grada Đurđevca za 2011.
godinu dao je primjedbu na Program održavanja komunalne infrastrukture iz
kojeg nije vidljivo da će se u određenim ulicama u gradu povećati standard
održavanja komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Odluke o komunalnoj
naknadi koja je donesena na prošloj sjednici Gradskog vijeća.
Nakon rasprave predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je na
glasovanje prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“
donijelo je
PRORAČUN
Grada Đurđevca za 2011. godinu

11

Točka 11.
Donošenje Projekcija Proračuna Grada Đurđevca za 2012. – 2013.
godinu.
Prijedlog Projekcija Proračuna Grada Đurđevca za 2012. – 2013. godinu
razmatrao je Odbor za proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca
2010. godine. Odbor je podržao predložene Projekcija Proračuna Grada Đurđevca
za 2012. – 2013. godinu, o čemu su članovi Gradskog vijeća upoznati Zaključkom
koji im je dostavljen na klupe prije sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova sa 14 glasova „za“ i 1 glasom
„suzdržanim“ donijelo je
PROJEKCIJE
Proračuna Grada Đurđevca za
2012. – 2013. godinu
Točka 12.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011.
godinu.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu
razmatrao je Odbor za proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca
2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku, o čemu su članovi Gradskog
vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije sjednice.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. 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 jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca
za 2011. godinu
Točka 13.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
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vijeća da je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za proračun i financije na 7.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je predsjednika Odbora
za proračun i financije Marijana Štimca da podnese izvješće sa sjednice Odbora.
Marijan Štimac podnoseći izvješće s održane sjednice Odbora za proračun
i financije rekao je da je Odbor podržao prijedlog Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s time da
se kod održavanja nerazvrstanih cesta doda da će se iz sredstava za šljunčanje
50% sredstava izdvojiti za realizaciju prometnih projekata odvodnje oborinskih
voda, kako bi se Grad mogao kandidirati za sredstva iz drugih izvora za određene
projekte održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za proračun i
financije, stoga ovaj prijedlog Odbora postaje sastavni dio prijedloga Programa.
Gradonačelnik Slavko Gračan obvezao je pročelnika Upravnog odjela za prostorno
uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Dejana Đuda da u tom smislu
izmijeni Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2011. godini razmatrali su i podržali Odbori Gradskog vijeća navedeni
na stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 14.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Obrazlažući prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, gradonačelnik Slavko
Gračan naglasio je kako su u ovom Programu većinom planirana vanproračunska
sredstva iz drugih izvora (Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih
voda, Županijske uprave za ceste, Proračuna Koprivničko-križevačke županije,
Fonda za zaštitu okoliša i Hrvatskih cesta), te da je to plan želja za koji se nada da
će se veliki dio i ostvariti u 2011. godini. Potom je nabrojio i obrazložio sve
planirane programe gradnje s izvorima financiranja.
Na pitanje Branimira Prelca što je Grad poduzeo kako bi se
„privukli„ poduzetnici u izgrađene industrijske zone Grada Đurđevca,
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gradonačelnik Slavko Gračan nabrojio je sve pogodnosti koje Grad nudi
poduzetnicima u industrijskim zonama. Posebno je naglasio nisku otkupnu cijenu
uređenog građevinskog zemljišta za poduzetničku djelatnost od 12 kuna/m², zatim
oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade i 75% oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa. Napomenuo je i problem s investitorima koji su kupili
građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni A, a nisu realizirali gradnju sukladno
zaključenom ugovoru.
Vezano uz gradnju i investiranje u industrijskim zonama u gradu Đurđevcu za
riječ se javio Ivan Pleadin. Komentirao je kako ne vidi krivicu Grada i
gradonačelnika što se ne gradi u poduzetničkim zonama, već je istaknuo da je to
problem regulative s nivoa države.
Nadalje se u vezi prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini za riječ javio
predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac. U svojoj raspravi
založio se da se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
što više planiraju sredstva iz drugih izvora, a zatim je dodao da je prijedlog
Programa razmatrao Odbor na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Odbor za proračun i financije podržao je predloženi Program, o čemu su članovi
Gradskog vijeća upoznati Zaključkom koji im je dostavljen na klupe prije sjednice.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2011. godini razmatrali su i podržali Odbori Gradskog
vijeća navedeni na stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
Na pitanje Željka Blažoka, upućeno gradonačelniku, obvezuje li ovaj
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2011. godini Grad Đurđevac da iz Proračuna izdvoji dio sredstava,
ukoliko se ostvare sredstva iz drugih izvora za određene programe, te hoće li se
moći izdvojiti, gradonačelnik Slavko Gračan potvrdno je odgovorio.
Na kraju rasprave predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar naglasio je kako
Grad Đurđevac ne može graditi objekte komunalne infrastrukture bez financijske
podrške Koprivničko-križevačke županije, ministarstava i fondova, stoga je apelirao
na sve koji mogu da zastupaju stavove Grada Đurđevca kako bi doprinjeli
cjelokupnom razvoju Grada Đurđevca.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2011. godini
Točka 15.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za proračun i financije na 7. sjednici
održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac podnoseći
izvješće s održane sjednice Odbora za proračun i financije rekao je da je Odbor
podržao prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2011. godini, uz dopunu s točkom X. koja glasi:
„Gradonačelnik Grada Đurđevca dužan je do kraja ožujka 2012. godine
podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa za 2011. godinu“.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za proračun i
financije, stoga ovaj prijedlog Odbora postaje sastavni dio prijedloga Programa
javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u
2011. godini razmatrali su i podržali Odbori Gradskog vijeća navedeni na
stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 16.
Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za proračun i financije na 7.
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac podnoseći
izvješće s održane sjednice Odbora za proračun i financije rekao je da je Odbor
podržao prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini, uz dopunu s točkom V. koja glasi:
„Gradonačelnik Grada Đurđevca dužan je do kraja ožujka 2012. godine
podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa za 2011. godinu“.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za proračun i
financije, stoga ovaj prijedlog Odbora postaje sastavni dio prijedloga Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini razmatrali su i podržali Odbori Gradskog vijeća navedeni
na stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
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Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 17.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za proračun i financije na 7. sjednici
održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac podnoseći
izvješće s održane sjednice Odbora za proračun i financije rekao je da je Odbor
podržao prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca
u 2011. godini, uz dopunu s točkom VIII. koja glasi:
„Gradonačelnik Grada Đurđevca dužan je do kraja ožujka 2012. godine
podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa za 2011. godinu“.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za proračun i
financije, stoga ovaj prijedlog Odbora postaje sastavni dio prijedloga Programa
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u
2011. godini razmatrali su i podržali Odbori Gradskog vijeća navedeni na
stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 18.
Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za proračun i financije na 7. sjednici
održanoj 21. prosinca 2010. godine.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac podnoseći
izvješće s održane sjednice Odbora za proračun i financije rekao je da je Odbor
podržao prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
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Đurđevca u 2011. godini, uz dopunu s točkom IV. koja glasi:
„Gradonačelnik Grada Đurđevca dužan je do kraja ožujka 2012. godine
podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa za 2011. godinu“.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za proračun i
financije, stoga ovaj prijedlog Odbora postaje sastavni dio prijedloga Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca u 2011. godini razmatrali su i podržali Odbori Gradskog vijeća navedeni
na stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 19.
Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini
razmatrao Odbor za proračun i financije na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2010.
godine.
Predsjednik Odbora za proračun i financije Marijan Štimac podnoseći
izvješće s održane sjednice Odbora za proračun i financije rekao je da je Odbor
podržao prijedlog Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini, uz
dopunu u točki V. da se doda novi stavak 3. koji glasi:
„Gradonačelnik Grada Đurđevca dužan je do kraja ožujka 2012. godine
podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa za 2011. godinu“.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za proračun i
financije, stoga ovaj prijedlog Odbora postaje sastavni dio prijedloga Programa
subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini.
Prijedlog Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini razmatrali
su i podržali Odbori Gradskog vijeća navedeni na stranicama 9 i 10 ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini
Točka 20.
Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
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Grada Đurđevca u 2010. godini.
Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Đurđevca u 2010. godini članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu, a uvodno izlaganje podnijela je načelnica Stožera zaštite i spašavanja
Marijana Markešić.
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u
2010. godini razmatrao je i podržao Stožer zaštite i spašavanja Grada Đurđevca na
3. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurđevca u 2010. godini
Točka 21.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurđevca u 2011. godini pojasnila je Marijana Markešić,
načelnica Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
Izvijestila je članove Gradskog vijeća da je Stožer zaštite i spašavanja
Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine razmatrao i
podržao prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Đurđevca u 2011. godini u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 22.
Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu.
Nakon uvodnog izlaganja načelnice Stožera zaštite i spašavanja Marijane
Markešić, Plan zaštite i spašavanja Grada Đurđevca obrazložio je predsjednik
Povjerenstva za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za Grad
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Đurđevac Mladen Jakupčić.
Plan zaštite i spašavanja Grada Đurđevca razmatrao je Stožer zaštite i
spašavanja Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine.
Načelnica Stožera zaštite i spašavanja Marijana Markešić izvijestila je
članove Gradskog vijeća da je prijedloge i primjedbe s te sjednice prihvatio
gradonačelnik Slavko Gračan i utvrdio konačan tekst Plana zaštite i spašavanja za
Grad Đurđevac koji je dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN
zaštite i spašavanja Grada Đurđevca
Točka 23.
Donošenje Plana civilne zaštite Grada Đurđevca.
Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Đurđevca obrazložio je predsjednik
Povjerenstva za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za Grad
Đurđevac Mladen Jakupčić.
Plan civilne zaštite Grada Đurđevca razmatrao je Stožer zaštite i spašavanja
Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine.
Načelnica Stožera zaštite i spašavanja Marijana Markešić izvijestila je
članove Gradskog vijeća da je Stožer podržao prijedlog Plana civilne zaštite Grada
Đurđevca u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN
civilne zaštite Grada Đurđevca
Točka 24.
Donošenje Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
razmatrao Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj na sjednici održanoj 20. prosinca
2010. godine. Odbor je podržao predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
Prijedlog Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
nakon uvodnih napomena gradonačelnika Slavka Gračana, obrazložila je
ravnateljica Dječjeg vrtića Gabrijela Golub.
Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
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Branimir Prelec, iako je podržao prijedlog Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića,
u svojoj raspravi naglasio je kako je uvjeren da se u Proračunu Grada Đurđevca
za 2011. godinu moglo naći oko 115.000,00 kuna za potrebe Dječjeg vrtića, kako
se ne bi povećavala participacija roditelja sa 450,00 na 500,00 kuna mjesečno za
boravak jednog djeteta u vrtiću.
Ivan Pleadin mišljenja je da donošenjem ove Odluke o cijeni usluga
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, kojom se povećava participacija roditelja sa
450,00 na 500,00 kuna mjesečno za boravak jednog djeteta u vrtiću, Gradsko
vijeće neće ispravno postupiti i neće pokazati socijalnu osjetljivost. Prema
njegovom mišljenju ispravno bi se postupilo da se predložilo donošenje odluke o
smanjenju cijene usluga u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac.
U raspravi su još sudjelovali Mladen Roštan, Slavko Gračan i Gabrijela
Golub, koji su govorili o tome kako cijena usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac nije povećavana od 2002. godine i o tome kako se od tada u više
navrata predlagalo povećanje participacije roditelja u cijeni vrtića zbog povećanja
ekonomske cijene usluga Dječjeg vrtića.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“
donijelo je
ODLUKU
o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
Točka 25.
Donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti članova Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac: Ivana Hadžije, Steve Babića i Franje Cara,
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 9. sjednici održanoj 15. prosinca 2010.
godine.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu,
pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar bez uvodnog izlaganja otvorio
raspravu.
Za riječ se javio Ivan Hadžija koji je zahvalivši se na povjerenju koje mu je
dato u prethodnom mandatu kao predsjedniku Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac, upoznao nazočne s najznačajnijim aktivnostima i odlukama
koje je donosilo Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe u proteklom mandatu
od četiri godine.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne
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vatrogasne postrojbe Đurđevac
Točka 26.
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Marijana Bujana, Danijela Globana i Franje
Cara, za članove Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, utvrdio je
Odbor za izbor i imenovanja na 9. sjednici održanoj 15. prosinca 2010. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je Gradsko vijeće da je
Klub vijećnika SDP-HSU podnio amandman na prijedlog Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, koji glasi:
„AMANDMAN
na prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog
vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
Na prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac, podnosimo amandman i to na način da se za člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac umjesto predloženog
Marijana Bujana, imenuje Stevo Babić“.
Amandman Kluba vijećnika SDP-HSU obrazložili su Ivan Hadžija i
predsjednik Kluba vijećnika Marijan Panić.
Prema mišljenju Ivana Hadžije Odbor za izbor i imenovanja predlaganjem
Marijana Bujana, Danijela Globana i Franje Cara, za članove Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, podcijenio je dužnost vođenja Upravnog
vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Predsjednik Kluba vijećnika SDP-HSU Marijan Panić obrazložio je da je
Klub vijećnika SDP-HSU podnio amandman na prijedlog Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac iz razloga kako bi
stručne osobe obnašale tu dužnost u Javnoj vatrogasnoj postrojbi na dobrobit Grada
Đurđevca.
Ovaj amandman Kluba vijećnika SDP-HSU članovi Gradskog vijeća primili
su u pisanom obliku prije početka sjednice.
O predloženom amandmanu u ime predlagatelja, Odbora za izbor i
imenovanja, očitovao se predsjednik Odbora Vjekoslav Ivandija.
Odbor za izbor i imenovanja nije prihvatio predloženi amandman Kluba
vijećnika SDP-HSU, kojim se za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac umjesto Marijana Bujana predlaže Stevo Babić, stoga će se o njemu
izjasniti Gradsko vijeće.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je na glasovanje amandman
koji je podnio Klub vijećnika SDP-HSU.
Gradsko vijeće većinom glasova sa 7 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“ nije
prihvatilo amandman Kluba vijećnika SDP-HSU.
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Nakon glasovanja o amandmanu, predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar dao je prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac na glasovanje.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 1
glasom „suzdržanim“ donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac
Točka 27.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio je raspravu o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac, kojim se
predlaže davanje suglasnosti na izmjene članka 17. stavka 1. alineje 2. i članka 20.
stavka 2. alineje 1. Statuta Centra za kulturu Đurđevac, kojima se propisuje da za
voditelja muzejsko-galerijske jedinice može biti imenovana osoba koja ima
„stečeno muzejsko zvanje za višeg kustosa“ umjesto dosadašnjeg da ima „položen
stručni ispit za kustosa“, a za voditelja kulturno-informativne i administrativne
jedinice da može biti imenovana osoba koja ima „višu stručnu spremu društvenog
smjera“ umjesto dosadašnjeg da ima „visoku ili višu stručnu spremu društvenog
smjera“.
Za riječ se javio Mladen Roštan koji je izjavio kako smatra da nema potrebe
za izmjene Statuta Centra za kulturu Đurđevac, kojima se propisuje da za voditelja
muzejsko-galerijske jedinice može biti imenovana osoba koja ima „stečeno
muzejsko zvanje za višeg kustosa“ umjesto dosadašnjeg da ima „položen stručni
ispit za kustosa“, a za voditelja kulturno-informativne i administrativne jedinice da
može biti imenovana osoba koja ima „višu stručnu spremu društvenog smjera“
umjesto dosadašnjeg da ima „visoku ili višu stručnu spremu društvenog smjera“, jer
prema Zakonom o upravljanu javnim ustanovama u kulturi može se primjenjivati
dosadašnja odredba Statuta Centra za kulturu Đurđevac.
Ovaj prijedlog Mladena Roštana svojom raspravom podržao je i član
Gradskog vijeća Ivan Pleadin.
Nakon što je ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac Edita Janković Hapavel
pojasnila da se izmjene Statuta predlažu sukladno Zakonu o muzejima, kojim se
izričito ne propisuje, međutim da je logično da se riječi: „položen stručni ispit za
kustosa“, promijene u riječi: „stečeno muzejsko zvanje za višeg kustosa“, u ime
predlagatelja očitovao se gradonačelnik Slavko Gračan i predložio da se i nadalje
primjenjuju dosadašnje odredbe Statuta Centra za kulturu Đurđevac, za koje se
predlažu izmjene.
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Sukladno provedenoj raspravi Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar,
na temelju članka 60. stavka 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Đurđevca, predložio je Gradskom vijeću da se prijedlog Zaključka o davanju
prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac,
izostavi iz dnevnog reda.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći ZAKLJUČAK:
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac, izostavlja se iz dnevnog reda.
Točka 28.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu
Đurđevac.
Budući da se donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu
Đurđevac, međusobno isključuje s donošenjem Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac (točka 27.
dnevnod reda), nije potrebno daljnje vođenje rasprave, stoga je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, na temelju članka 60. stavka 4. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Đurđevca, predložio Gradskom vijeću da se prijedlog
Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Đurđevac izostavi iz dnevnog reda.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći ZAKLJUČAK:
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Đurđevac,
izostavlja se iz dnevnog reda.
Točka 29.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Centra za kulturu Đurđevac.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika
Centra za kulturu Đurđevac obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprava je vođena vezano uz članak 6.
prijedloga Pravilnika o plaćama djelatnika Centra za kulturu Đurđevac na temelju
kojega ravnateljica može isplatiti djelatniku do 20% stimulativnog dijela plaće.
Marijan Štimac smatra kako to nije u redu da ravnatelji ustanova mogu isplatiti
djelatnicima do 20% stimulativnog dijela plaće, dok to ne može gradonačelnik
svojim službenicima i namještenicima. Predložio je da se takva odredba propiše
za sve jednako, odnosno da se ukine ta odredba za Centar za kulturu i Gradsku
knjižnicu ili da se doda za službenike i namještenike Grada Đurđevca.
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Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Marijana Štimca,
stoga ovaj prijedlog Marijana Štimca da se dade suglasnost na Pravilnik o plaćama
djelatnika Centra za kulturu Đurđevac, izuzev članka 6. koji glasi:
„Na temelju ocjene rezultata rada djelatnika, odlukom ravnatelja može se
isplatiti djelatniku mjesečno do 20% iznos plaće iz članka 2. ovog Pravilnika na ime
stimulativnog dijela plaće“, postaje sastavni dio prijedloga Zaključka o davanju
suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Centra za kulturu Đurđevac.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Centra za kulturu Đurđevac
Daje se suglasnost na Pravilnik o plaćama djelatnika Centra za kulturu
Đurđevac, Broj: 189/2010., izuzev članka 6. koji glasi:
„Na temelju ocjene rezultata rada djelatnika, odlukom ravnatelja može se
isplatiti djelatniku mjesečno do 20% iznos plaće iz članka 2. ovog Pravilnika na ime
stimulativnog dijela plaće.“
Točka 30.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Gradske knjižnice Đurđevac.
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama
Statuta Gradske knjižnice Đurđevac obrazložila je ravnateljica Gradske knjižnice
Anica Šabarić.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Gradske knjižnice Đurđevac
Točka 31.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac obrazložila je ravnateljica
Gradske knjižnice Anica Šabarić.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
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Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac
Točka 32.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika
Gradske knjižnice Đurđevac obrazložila je ravnateljica Gradske knjižnice Anica
Šabarić.
Sukladno raspravi pod točkom 29. dnevnog reda Gradsko vijeće
jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac
Daje se suglasnost na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice
Đurđevac, Broj: 73/2010., izuzev članka 6. koji glasi:
„Na temelju ocjene rezultata rada djelatnika, odlukom ravnatelja može se
isplatiti djelatniku mjesečno do 20% iznos plaće iz članka 2. ovog Pravilnika na ime
stimulativnog dijela plaće.“
Točka 33.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac obrazložila je ravnateljica Dječjeg vrtića Gabrijela Golub.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
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Točka 34.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 16. sjednicu
Gradskog vijeća u 18,30 sati.
Zapisničar
Marica Popović

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med.

