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ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 9. srpnja 2009. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/09-02/07, URBROJ:
2137/03-09-1 od 3. srpnja 2009. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar i konstatirao nazočnost svih članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija,
2. Marijan Štimac,
3. Željko Blažok,
4. Luka Čukljaš,
5. Branimir Prelec,
6. Vlado Rep,
7. Melani Šikulec,
8. Ivan Pleadin,
9. Ivica Djopar,
10. Mladen Roštan,
11. Anka Švaco,
12. Marijan Panić,
13. Stevo Vilagoš,
14. Ivan Hadžija,
15. Ljuba Dobravec.
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. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
8. Dražen Mesić, direktor Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac,
9. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca,
10. Ivan Martinčić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
11. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
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12. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista.
13. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Radio Đurđevca.
14. Goran Generalić, dopisnik Glasa Podravine.
15. Dušan Tončić, novinar.
Zapisnik s 1. (konstituirajuće) 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 su se javili Marijan Štimac i Melani Šikulec.
Budući da su članovi Gradskog vijeća prije sjednice primili na klupe
Izvješće o radu i poslovanju Segrada d.d. Đuređvac za 2008. godinu, Marijan
Štimac predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 4. koja koja glasi:
„4. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Segrada d.d. Đuređvac za
2008. godinu.“
Melani Šikulec predložila je izmjenu redoslijeda točki 11., 12. i 13., tako
da točka 11. postane točkom 13., točka 12. da postane točkom 11., a točka13. da
postane točkom 12. i to iz razloga što se Martin Mahović imenuje u Stožer
zaštite i spašavanja, po funkciji kao zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Đurđevca, stoga je potrebno prije imenovati Zapovjedništvo civilne
zaštite, pojasnila je Melani Šikulec.
Predložene izmjene i dopuna dnevnog reda usvojene su jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Statuta Grada Đurđevca.
2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac u 2008.
godini, s prijedlogom Zaključka.
3. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Segrada d.d. Đurđevac za 2008.
godinu.
5. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2008. godinu,
Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu Zajednice tehničke kulture
Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.

3

9. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2009. godini –
asfalterski radovi.
10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac.
11. Donošenje Rješenja o razrješenju načelnika i članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada Đurđevca.
12. Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjedika, zamjenika zapovjednika i
članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.
13. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Đurđevca.
14. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Đurđevca.
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Statuta Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima
Gradskog vijeća da je prijedlog Statuta Grada Đurđevca, u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu, utvrdio Odbor za statut i poslovnik na
sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine.
Predsjednik Odbora za statut i poslovnik Marijan Štimac izvijestio je
Gradsko vijeće da je Odbor podnio primjedbe na prijedlog Statuta Grada
Đurđevca, koje su prihvaćene na sjednici Odbora, pa su postale sastavni dio
konačnog teksta prijedloga Statuta Grada Đurđevca, koji je upućen na Gradsko
vijeće na razmatranje i donošenje.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
STATUT
Grada Đurđevca
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac u 2008.
godini, s prijedlogom Zaključka.
Sjednici Gradskog vijeća nazočan je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac
Marijan Blažok koji je, nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća
Ivice Djopara, upoznao članove Gradskog vijeća s financijskim poslovanjem
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Komunalija u 2008. godini. Govorio je o poslovanju Komunalija prema
djelatnostima i to o: distribuciji i opskrbi plinom do 1. srpnja 2008. godine,
distribuciji vode, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, komunalnim uslugama i
uslugama za INU Naftaplin te o ostalim uslugama kao što su rekonstrukcija i
izgradnja vodovodne i plinske mreže, izrada priključaka vode, plina i kanalizacije.
Izvijestio je članove Gradskog vijeća o najznačajnijim investicijskim
ulaganjima, koje su Komunalije provele u 2008. godini. Osvrnuo se i na kupnju
opreme u vrijednosti od 1.822,655,00 kuna u 2008. godini, dok je u zadnje dvije
godine u komunalnu opremu uloženo preko 3,5 mil. kuna, a da se nisu povećavale
cijene komunalnih usluga. Što se tiče obavljanja drugih djelatnosti direktor Marijan
Blažok izjavio je da su Komunalije u gudinu i pol uvele šest novih djelatnosti.
Prvi se za raspravu javio Marijan Štimac. Osvrnuo se na nalaz Državnog
ureda za reviziju vezano uz rješavanje i utvrđivanje imovine vodovodne i
kanalizacijske mreže Komunalija i Grada Đurđevca, te ostalih jedinica lokalne
samouprave u čijem se vlasništvu nalazi vodovodna i kanalizacijska mreža.
Predložio je da se od Komunalija d.o.o. Đurđevac zatraži da s Gradom Đurđevcem i
ostalim jedinicama lokalne samouprave u čijem se vlasništvu nalazi vodovodna i
kanalizacijska mreža, riješe i utvrde vlasničku strukturu nad vodovodnom i
kanalizacijskom mrežom.
Potom je govorio o uspostavljanju bolje komunikacije između Grada
Đurđevca preko članova Nadzornog odbora koje imenuje Grad i Komunalija d.o.o.
Đurđevac, pa je predložio da Gradsko vijeće donese Zaključak kojim će se obvezati
predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca da u cilju uspostavljanja bolje
komunikacije između Grada Đurđevca i Komunalija d.o.o. Đurđevac, vezano uz rad
trgovačkog društva, u dnevni red za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća
uvrsti imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac
(sukladno članku 77. Statuta Grada Đurđevca).
Marijan Panić govoreći o Izvješću o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
u 2008. godini, izrazio je zadovoljstvo time što su Komunalije znatno napredovale u
poslovanju, bez podizanja cijena komunalnih usluga. Izjavio je da prihvaća
podneseno Izvješće Komunalija d.o.o. Đurđevac o poslovanju u 2008. godini.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o.
Đurđevac u 2008. godini
Pored navedenog Zaključka Gradsko vijeće donijelo je i sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Traži se od Komunalija d.o.o. Đurđevac da s Gradom Đurđevcem i ostalim
jedinicama lokalne samouprave u čijem se vlasništvu nalazi vodovodna i
kanalizacijska mreža, izradi elaborat i utvrdi vlasničku strukturu nad vodovodnom i
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kanalizacijskom mrežom na distributivnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac.
2. Obvezuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca da u cilju
uspostavljanja bolje komunikacije između Grada Đurđevca i Komunalija d.o.o.
Đurđevac, vezano uz rad trgovačkog društva, u dnevni red za jednu od narednih
sjednica Gradskog vijeća uvrsti imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalija
d.o.o. Đurđevac (sukladno članku 77. Statuta Grada Đurđevca).
Točka 3.
Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine, s
prijedlogom Zaključka.
Uvodne napomene o Izvješću o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine dao je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar.
Sjednici Gradskog vijeća nazočan je direktor Komunalija-Plin d.o.o.
Đurđevac Dražen Mesić koji je upoznao članove Gradskog vijeća s financijskim
poslovanjem Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2008. godine. Podsjetio je članove Gradskog vijeća da su Komunalije Plin d.o.o. Đurđevac osnovane u travnju 2008. godine, a počele su s radom 1. srpnja
2008. godine i to s obavljanjem djelatnosti distribucije plinom i opskrbe plinom. U
tom razdoblju obavljeni su radovi na investicijskom održavanju plinske mreže u
ukupnoj vrijednosti od 985.123,00 kuna. Direktor Komunalija - Plin d.o.o.
Đurđevac Dražen Mesić pobrojio je u kojim naseljima i ulicama je izvršena
rekonstrukcija plinske mreže kao i zamjena dijela plinske mreže na distributivnom
području Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac.
Na kraju je iznio aktualnu problematiku Komunalija - Plin koja se odnosi na
velike gubitke u plinskoj mreži (15,35% u 2008. g.), skučenost poslovnog prostora
(stoga je potrebno planirati izgradnju novog poslovnog objekta), a zatim i vozni
park koji je star i dotrajao.
Marijan Štimac u svojoj raspravi naglasio je da i Komunalije – Plin moraju s
Gradom razriješiti imovinu, radi izrade dokumentacije i kandidiranja za sredstva iz
programa IPA / 3 za rekonstrukciju plinske mreže. Stoga je predložio da Gradko
vijeće donese Zaključak kojim se od Komunalija – Plin d.o.o. traži da s Gradom
Đurđevcem i ostalim jedinicama lokalne samouprave u čijem se vlasništvu nalazi
plinska mreža, revidiraju plinsku mrežu i utvrde vlasničku strukturu plinske mreže,
te izrade elaborat - operativni program za rekonstrukciju plinske mreže, radi
kandidature za dobivanje pretpristupne pomoći iz programa IPA / 3.
Nakon ovog prijedloga Marijana Štimca Gradsko vijeće jednoglasno je
donijelo
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju
Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine
Pored navedenog Zaključka Gradsko vijeće donijelo je i sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Traži se od Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac da s Gradom Đurđevcem i
ostalim jedinicama lokalne samouprave u čijem se vlasništvu nalazi plinska mreža,
revidiraju plinsku mrežu i utvrde vlasničku strukturu plinske mreže, te izrade
elaborat - operativni program za rekonstrukciju plinske mreže na distributivnom
području Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac, radi kandidature za dobivanje
pretpristupne pomoći iz programa IPA / 3 za rekonstrukciju plinske mreže.
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Segrada d.d. Đurđevac za
2008. godinu.
Izvješće o radu i poslovanju Segrada d.d. Đurđevac za 2008. godinu članovi
Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Izlaganje o Izvješću o radu i poslovanju Segrada d.d. Đurđevac za 2008.
godinu podnio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok (Komunalije
d.o.o. Đurđevac imaju u Segradu d.d. Đurđevac 51 % vlasničkih udjela).
Marijana Štimca zanimalo je kako su se uspostavljali dogovori i kako se
odlučivalo u vezi visine i raspodjele dobiti u Segradu d.d. Đurđevac za 2008.
godinu?
Marijan Blažok odgovorio je da je prikazana dobit Segrada d.d. Đurđevac za
2008. godinu na ustaljenonj razini, a što se tiče međusobnih konzultacija one se
odvijaju redovito s predstavnicima Nadzornog odbora i predsjednikom Skupštine
Segrada d.d. Đurđevac. Vezano uz isplatu dividende Marijan Blažok je izjavio kako
je kod donošenja odluke o isplati dividende vodio računa o likvidnosti Komunalija
d.o.o. Đurđevac.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju
Segrada d.d. Đurđevac za 2008. godinu
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
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Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara,
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2008.
godinu podnio je predsjednik Turističke zajednice Marijan Ružman.
Prvi se za raspravu javio Vjekoslav Ivandija. Tražio je od predsjednika
Turističke zajednice Grada Đurđevca Marijana Ružmana da Gradskom vijeću, koje
je sada u novom sazivu s novim članovima, podnese studioznije i kvalitetnije
Izvješće o radu za 2008. godinu u kojem će, pored ostaloga, biti prikazano
funkcioniranje Turističke zajednice, koji su planovi rada, statistička obrada
podataka za 2008. godinu u odnosu na 2007. godinu s podacima o broju i strukturi
turista koji posjećuju grad, trendove tih turista, koje su posebnosti turizma u Gradu
Đurđevcu i gdje ih možemo ponuditi, a u financijskom dijelu iskazati i obrazložiti
odnos prihoda i rashoda 2008. - 2007. godina.
Vjekoslav Ivandija je naglasio da ovakvo potpunije Izvješće o radu Turističke
zajednice Grada Đurđevca traži iz razloga kako bi Gradsko vijeće moglo donijeti
odgovarajuće zaključke o strateškom cilju razvoja turizma u narednih pet, deset ili
petnaest godina na području Grada Đurđevca, kojima bi se odredilo što Grad
Đurđevac želi od turizma u budućnosti i u kojem će ga smjeru razvijati, kako će
kvalitetno i dinamički planirati troškove za razvoj turizma i razvijanje turističkih
potencijala Grada Đurđevca.
Nadalje je apelirao da predsjednik Turističke zajednice razmotri mogućnost
za prijavljivanje Turističke zajednice Grada Đurđevca na natječaje za dobivanje
sredstava iz programa EU fondova.
Na to je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dodao da se i u Gradu
treba što više aktivirati kako bi se iskoristila sredstva iz EU fondova za programe
Turističke zajednice, što bi smanjilo izdvajanja iz Proračuna Grada.
Branimir Prelec, nakon što je podržao raspravu Vjekoslava Ivandije u vezi
Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Đurđevca, osvrnuo se na Financijsko
izvješće za 2008. godinu (stranica 6. izvješća) u kojem se navodi iznos od
200.000,00 kuna sponzorstva od Grupe PEVEC za „Legendu o Picokima 2008.“
Budući da taj iznos od 200.000,00 kuna nije prikazan u pregledu financijskog
poslovanja, Branimir Prelec je zatražio da Turistička zajednica Gradskom vijeću
dostavi na uvid Ugovor koji je Turistička zajednica zaključila s Grupom PEVEC.
Nakon rasprave u kojoj su još sudjelovali Željko Blažok, Slavko Gračan i
Marijan Štimac, Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“, 2 glasa „protiv“
i 1 glasom „suzdržanim“ donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Odgađa se donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2008. godinu.
2. Traži se od Turističke zajednice Grada Đurđevca da Gradskom vijeću
podnese potpunije Izvješće o radu za 2008. godinu u kojem će, pored ostaloga, biti
prikazano funkcioniranje Turističke zajednice, koji su planovi rada, statistička
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obrada podataka za 2008. godinu u odnosu na 2007. godinu s podacima o broju i
strukturi turista koji posjećuju grad, trendove tih turista, koje su posebnosti turizma
u Gradu Đurđevcu i gdje ih možemo ponuditi, a u financijskom dijelu iskazati i
obrazložiti odnos prihoda i rashoda 2008. - 2007. godina.
Navedeno se traži iz razloga kako bi Gradsko vijeće moglo donijeti
odgovarajuće zaključke o strateškom cilju razvoja turizma u narednih pet, deset ili
petnaest godina na području Grada Đurđevca, kojima bi se odredilo što Grad
Đurđevac želi od turizma u budućnosti i u kojem će ga smjeru razvijati, kako će
kvalitetno i dinamički planirati troškove za razvoj turizma i razvijanje turističkih
potencijala Grada Đurđevca.
U vezi Financijskog izvješća za 2008. godinu (stranica 6. izvješća) traži se od
Turističke zajednice da Gradskom vijeću dostavi na uvid Ugovor koji je Turistička
zajednica zaključila s Grupom PEVEC na iznos od 200.000,00 kuna u vezi
sponzorstva za „Legendu o Picokima 2008.“
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice
sportskih udruga Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca za 2008. godinu podnio je predsjednik Zajednice sportskih udruga Ivan
Martinčić.
Za raspravu o Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca za 2008. godinu, javio se Vjekoslav Ivandija. Kako bi se
Gradsko vijeće i gradonačelnik mogli nadalje uključiti u cjelokupno rješavanje
problema sporta na području Grada Đurđevca, Vjekoslav Ivandija je zatražio od
predsjednika Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca Ivana Martinčića da
Gradskom vijeću za sljedeću sjednicu podnese opširno Izvješće o radu za 2008.
godinu u kojem će biti detaljno prikazano funkcioniranje sustava Zajednice
sportskih udruga i iz kojeg će biti vidljivo kakva je organizacija Zajednice sportskih
udruga, kakva je upravljačka struktura, koliko je održano sjednica u 2008. godini i s
kojom tematikom, zatim koja su mjerila za raspodjelu sredstava za sportske udruge,
a u vezi investicija izvješće o tome što je do sada napravljeno i što se nadalje planira
s posebnim osvrtom na izgradnju Športsko - rekreativnog centra „Graničar –
Đurđevac“.
Na temelju iznesenog Vjekoslav Ivandija predložio je da se donošenje
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice
sportskih udruga Grada Đurđevca za 2008. godinu, odgodi za narednu sjednici
Gradskog vijeća.
Ovaj prijedlog Vjekoslava Ivandije svojom raspravom podržali su Marijan
Štimac i Željko Blažok, koji je još dodao da moli gradonačelnika za bolju
komunikaciju i zajedničko djelovanje vezano uz sprt na području Grada.
Za riječ se javio Marijan Panić koji je izjavio da ne vidi razloga za odgađanje
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ove točke dnevnog reda. Predložio je da Gradsko vijeće donese Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga
Grada Đurđevca za 2008. godinu.
Govoreći o financijskom poslovanju za 2008. godinu Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca Ivan Pleadin je izjavio da su rashodi za zajedničke
poslove za funkcioniranje Zajednice sportskih udruga za 2008. godinu previsoki.
Prema njegovom mišljenju neprihvatljivo je da se između Grada i korisnika
novca (sportskih udruga) stvara jedna birokratska stepenica koja košta. Ivan
Pleadin smatra da bi bilo bolje da korisnici usluga direktno iznesu Gradskom
vijeću svoju konkretnu problematiku kako bi se Gradsko vijeće uključilo u
cjelokupno rješavanje problema sporta na području Grada.
Prama mišljenju Steve Vilagoša Gradsko vijeće bi trebalo dobiti
objedinjene informacije o stanju i problematici sporta po svim klubovima koji
djeluju unutar Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovarajući Ivanu Pleadinu rekao je kako
misli da nema potrebe da Gradski vijeće ulazi u problematiku svakog pojedinog
kluba. Zatim je dodao da se Grad mora odlučiti kakav sport želi podržavati na
području Grada Đurđevca. Založio se za takav pristup Grada prema sportu u kojem
će se nagrađivati izvrsnost. Vezano uz vođenje brige o održavanju i razvijanju
sportskih objekata gradonačelnik Slavko Gračan smatra da tu Grad mora imati
osobu - profesionalca koji će voditi te poslove.
Na temelju provedene rasprave Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova
„za“ i 3 glasa „suzdržana“ donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Odgađa se donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2008.
godinu.
2. Traži se od Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca da Gradskom
vijeću podnese opširno Izvješće o radu za 2008. godinu u kojem će biti detaljno
prikazano funkcioniranje sustava Zajednice sportskih udruga iz kojeg će biti
vidljivo kakva je organizacija Zajednice sportskih udruga, kakva je upravljačka
struktura, koliko je održano sjednica u 2008. godini i s kojom tematikom, zatim
koja su mjerila za raspodjelu sredstava za sportske udruge, a u vezi investicija
izvješće o tome što je do sada napravljeno i što se nadalje planira s posebnim
osvrtom na izgradnju Športsko - rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“.
Navedeno se traži iz razloga kako bi se Gradsko vijeće i gradonačelnik mogli
nadalje uključiti u cjelokupno rješavanje problema sporta na području Grada
Đurđevca.
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Točka 7.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2008. godinu,
Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu Zajednice tehničke
kulture Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
Izvješće o financijskom poslovanju za 2008. godinu, Program rada i
Financijski plan za 2009. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca
obrazložio je tajnik Zajednice Martin Mahović.
S obzirom na vrlo kratko Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada
Đurđevca za 2008. godinu Marijan Štimac predložio je da se odgodi prihvaćanje
Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca za
2008. godinu i Programa rada i Financijskog plan za 2009. godinu za narednu
sjednicu Gradskog vijeća, te da se od Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca
zatraži opširnije i detaljnije Izvješće o radu za 2008. godinu u kojem će biti
obrazloženo funkcioniranje i raspodjela sredstava Zajednice tehničke kulture, kao i
Program rada za 2009. godinu.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“
donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Odgađa se donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom
poslovanju Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca za 2008. godinu i Programa
rada i Financijskog plan za 2009. godinu.
2. Traži se od Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca da Gradskom
vijeću podnese opširnije i detaljnije Izvješće o radu za 2008. godinu u kojem će biti
obrazloženo funkcioniranje i raspodjela sredstava Zajednice tehničke kulture, kao i
Program rada za 2009. godinu.
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Nakon obrazloženja koje je dala pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i javne prihode Jasna Kovačev i kratkog komentara člana Gradskog vijeća
Marijana Štimca, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja Grada
Đurđevca za 2008. godinu
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Točka 9.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2009. godini –
asfalterski radovi.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu
Đurđevcu u 2009. godini – asfalterski radovi
Točka 10.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac
Točka 11.
Donošenje Rješenja o razrješenju načelnika i članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju načelnika i članova Stožera
zaštite i spašavanja Grada Đurđevca
Točka 12.
Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjedika, zamjenika zapovjednika i
članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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R J E Š E NJ E
o razrješenju zapovjedika, zamjenika zapovjednika
i članova Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Đurđevca
Točka 13.
Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Đurđevca.
Vezano uz imenovanje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca i
imenovanje Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, za riječ se javio Mladen
Roštan, koji je iznio primjedbu na nedorečenost zakonskih propisa u
funkcioniranju Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite u
praksi. Ovu svoju primjedbu potkrijepo je primjerima.
Gradsko vijeće većinom glasova s 14 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržanim“
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Đurđevca
Točka 14.
Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Đurđevca.
Gradsko vijeće većinom glasova s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Đurđevca
Točka 15.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog vijeća Marijan Štimac
upitao je gradonačelnika Slavka Gračana da li će za sljedeću sjednicu Gradskog
vijeća podnijeti Gradskom vijeću izvješće o primopredaji vlasti s novčanim
tokovima, kako se puni Proračun Grada? Zatim je upitao da li postoji nacrt
rebalansa Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu i kada se planira njegovo
donošenje?
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Pročelnica Jasna Kovačev odgovorila je da će za sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća dostaviti na uvid skračeni prikaz novčanih tokova Proračuna
Grada Đurđevca za 2009. godinu, budući da nije završen polugodišnji obračun
Proračuna jer još dolaze računi na naplatu, a gradonačelnik Slavko Gračan
odgovorio je da za sada još ne može dati Gradskom vijeću elemente za rebalans
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 2. sjednicu Gadskog
vijeća u 18,30 sati.
Zapisničar
Marica Popović

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

