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  Z A P I S N I K
s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 26. ožujka 2009. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/09-02/04, URBROJ: 
2137/03-09-1 od 20. ožujka 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 većine članova Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Milica Fuček,
3. Vladimir Mirović,
4. Stevo Vilagoš,
5. Marijan Panić, 
6. Ivica Djopar,
7. Ljuba Dobravec,
8. Darko Fuk,
9. Marijan Štimac,
10. Luka Čukljaš,
11. Vjekoslav Ivandija,
12. Petar Štefanić (opravdano odsutan od 17,30 sati, nakon 
      završetka točke 13. dnevnog reda).

Sjednici nisu nazočni:
1. Siniša Plemenčić,
2. Željko Blažok,
3. Davor Ivezić.

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika,
3. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva,
4. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
5. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
6. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
    djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
7. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   Gradskog poglavarstva,
8. Željko Šantek, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja,
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9. Miroslav Mihaljević, član Odbora za dodjelu javnih priznanja, 
10. Josip Patačko, predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca,
11. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
12. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac,
13. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
14. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
15. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
16. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
17. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista.
18. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Radio Đurđevca.

Zapisnik  s  26.  sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca   usvojen  je 
jednoglasno, bez primjedaba.

  Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio  sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. godinu.
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 

2008. godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada 

Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine.
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna 

Grada Đurđevca za 2008. godinu.
6. Razmatranje Izvješća o ostvarenim programima i aktivnostima u 2008. 

godini i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za 
kulturu Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti.

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za 
građevinsku sanaciju, završne radove.

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za investicijski program: opremanje muzeja.

10.  Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 



3

Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe.
12. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
13.  Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana 

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini, s prijedlogom 
Zaključka.

16. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2008. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

17. Donošenje Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi na 

području Grada Đurđevca.
19. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Đurđevca na rok od tri godine.

20. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

21. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina 
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene 
sezone u 2009. godini.

22. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. 
godinu, s prijedlogom Zaključka.

23. Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini 
trgovačkog društva Podravina-Programat d.d. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.

24. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1.

 Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar upozorio je nazočne na članak 11. 
Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, 
broj 4/98., 2/02. i 1/03.), koji glasi: 

„U  interesu  zaštite  ugleda  kandidata  i  neovisnosti  tijela  koja  sudjeluju  u 
odlučivanju  o  javnim priznanjima  postupak  predlaganja  i  dodjele  odvija  se  bez 
uvida javnosti“, stoga je zamolio novinare i druge nazočne, osim članova Gradskog 
vijeća, članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i Stručne službe da za vrijeme 
rasprave o prijedlogu Odluke o dodijeli javnih priznanja iziđu iz dvorane, a da će 
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Odluku  koju  je  donijelo  Gradsko  vijeće  dobiti  odmah  po  završetku  rasprave  u 
pisanom obliku.

Nakon što su navedeni napustili dvoranu, predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar napomenuo je članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu 
primili Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, s obrazloženjem, koju je 
utvrdio Odbor za dodjelu javnih priznanja na sjednici održanoj 23. veljače 2009. 
godine. 

Predsjednik  Odbora za  dodjelu  javnih  priznanja  Željko  Šantek  dodatno je 
obrazložio prijedlog Odluke o dodjeli  javnih priznanja  Grada Đurđevca,  koju je 
utvrdio Odbor.

Sukladno članku 80. stavu 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
kada  se  s  rasprave  o  nekom  predmetu  isključuje  javnost  vodi  se  odvojeni 
zapisnik, stoga se obrazloženje Odbora, rasprava i tijek glasovanja o ovoj točki 
dnevnog reda nalazi u odvojenom zapisniku. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar utvrdio je nakon pojedinačnog 
glasovanja za svako predloženo javno priznanje (članak 17. stavak 2. Odluke o 
javnim priznanjima Grada Đurđevca) da je Gradsko vijeće donijelo 

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja

Grada Đurđevca

Nakon glasovanja  predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  odredio  je 
kratak  prekid  sjednice  kako  bi  daljnjem  tijeku  sjednice  prisustvovali  ostali 
nazočni  na  sjednici,  kojima  je  podijeljena  Odluka  o  dodjeli  javnih  priznanja 
Grada  Đurđevca  u  tekstu  koji  je  donijelo  Gradsko  vijeće,  a  uručit  će  se 
dobitnicima na svečanoj sjednici  Gradskog vijeća Grada Đurđevca 23. travnja 
2009. godine. 

Točka 2.

Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. godinu. 
Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. godinu članovi 

Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P L A N  R A D A
Gradskog vijeća Grada Đurđevca

za 2009. godinu
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Točka 3.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 
za 2008. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio 
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, razmatrao Odbor za proračun i 
financije na svojoj 17. sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine. 

Odbor je podržao predloženi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, a 
Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe 
prije sjednice.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 
2008. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan, a pisano obrazloženje na 
37 stranica  nalazi se u Bilješkama u prilogu ovog zapisnika.

Prvi se za raspravu javio Marijan Štimac. Istupio je u ime Kluba vijećnika 
HDZ-a.  Izjavio je da će kod glasovanja Klub vijećnika  HDZ-a podržati  Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, jer je to jedini 
fiskalni dokumenat koji pokazuje ostvarenje Proračuna Grada Đurđevca za 2008. 
godinu na točan način. Zatim je komentirao kako je iz ovog financijskog izvješća 
vidljivo da je Grad Đurđevac u 2008. godini poslovao s deficitom. Zamjerio je što 
su 8 dana prije kraja godine, odnosno 22. prosinca 2008. godine, na Gradsko vijeće 
upućene Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu s 10 mil. 
kuna višim primicima od stvarnog stanja. Na kraju je izjavio kako bi bilo 
primjerenije da je Gradsko vijeće ovu sjednicu završilo rebalansom Proračuna 
Grada Đurđevca za 2009. godinu, jer Proračun Grada za 2009. godinu nije realno 
predložen i neće se moći ostvariti u planiranim iznosima.

Potom se za  raspravu javio Marijan Panić. Govorio je u ime Kluba vijećnika 
SDP-a. Izjavio je kako je Klub vijećnika  SDP-a izanalizirao ovaj Godišnji izvještaj 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu i ustvrdio da se tijekom 
2008. godine u Gradu Đurđevcu gospodarilo racionalno i domaćinski. S obzirom na 
plan, sredstva su trošena svrsishodno i namjenski, stoga Klub vijećnika  SDP-a 
nema primjedaba na  izvršenje Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu i 
podržava ga u cijelosti, dodao je Marijan Panić.

Vjekoslav Ivandija u svojoj raspravi o Godišnjem izvještaju o izvršenju 
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu izrazio je nezadovoljstvo s izvršenjem 
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu i s načinom vođenja politike u Gradu. 
Rekao je da Proračun Grada Đurđevca za 2008. godinu nije bio razvojni, stvarni 
prihodi su bili manji od planiranih rashoda, planirani projekti nisu realizirani, a 
troškovi hladnog pogona iznosili su 60 % izvornih prihoda. Smatra da je iz 
Proračuna Grada trebalo barem 50% sredstava od ukupnih poreznih prihoda utrošiti 
na razvoj gospodarstva i izgradnju komunalne infrastrukture u industrijskim zonama 
što bi bio jedini put i način da se Grad Đurđevac malo podigne i pokrene. 
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Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar zaključio je raspravu i dao prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, na glasovanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

G O D I Š NJ I   I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 

za 2008. godinu

Točka 4.

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine, razmatrao Odbor za 
proračun i financije na sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine. Odbor je podržao 
predloženu Odluku u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada 

Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine

Točka 5.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna 
Grada Đurđevca za 2008. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio 
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu, razmatrao Odbor za 
proračun i financije na sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine. Odbor je podržao 
predloženi Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna  u tekstu koji je utvrdilo 
Gradsko poglavarstvo.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 
2008. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada

 Đurđevca za 2008. godinu
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Točka 6.

Razmatranje Izvješća o ostvarenim programima i aktivnostima u 2008. 
godini i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Centra za kulturu Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, 
obrazloženje je dala ravnateljica Centra za kulturu Edita Janković Hapavel. Pored 
obrazloženja Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda i rashoda Centra za 
kulturu Đurđevac za 2008. godinu, ravnateljica je upoznala članove Gradskog 
vijeća s projektima Centra za kulturu koji su sada u tijeku, osobito sa stanjem i 
realizaciom projekta na utvrdi Stari grad.

Budući  da  je  ovo  posljednja  sjednica  Gradskog  vijeća  u  ovom mandatu, 
ravnateljica  Centra  za  kulturu  Edita  Janković  Hapavel  zahvalila  se  članovima 
Gradskog vijeća na potpori i suradnji koju su joj davali tijekom ovih proteklih četiri 
godine.

U raspravi su sudjelovali Marijan Štimac, Marijan Panić, Milica Fuček 
Mladen Roštan i Stevo Babić. Rasprava je vođena u vezi projekta sanacije i 
uređenja utvrde Stari grad u Đurđevcu (interijera u prizemlju, pivnice i restorana, 
prostorija na katu gdje je bio smješten Radio Đurđevac, atrija, veže, vanjske 
rasvjete, fasade, krovišta). Poseban zaključak vezano uz raspravu nije donesen.

Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenim programima

i aktivnostima u 2008. godini i Godišnjeg obračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu 

Đurđevac za 2008. godinu

Točka 7.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti.

Rrijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti, članovi Gradskog vijeća 
primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar, bez uvodnog izlaganja, odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
za program muzejsko-galerijske djelatnosti

Točka 8.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, 
Stari grad Đurđevac – za građevinsku sanaciju, završne radove.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za 
građevinsku sanaciju, završne radove, članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez 
uvodnog izlaganja, odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac

 za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog 
dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za građevinsku 

sanaciju, završne radove

Točka 9.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za investicijski program: opremanje muzeja.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac 
za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
za investicijski program: opremanje muzeja, članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez 
uvodnog izlaganja, odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac 

za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za investicijski 

program: opremanje muzeja

Točka 10.

Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

Uvodne  napomene  dao  je  predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar,  a 
obrazloženje  Izvješća o radu i  Godišnjeg obračuna prihoda,  primitaka i  rashoda, 
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu, dala je ravnateljica Gradske 
knjižnice Anica Šabarić. Posebno se zahvalila svima članovima Gradskog vijeća na 
podršci  i suradnji koju su joj pružali tijekom ovog mandata.

Gradsko vijeće jednoglasno  i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna

 prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu

Točka 11.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske 
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe, članovi Gradskog vijeća 
primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar, bez uvodnog izlaganja, odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
za program Nabava knjižne i neknjižne građe
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Točka 12.

Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

Nakon  uvodnih  napomena  predsjednika  Gradskog  vijeća  Ivice  Djopara, 
ravnateljica  Dječjeg  vrtića  „Maslačak“  Đurđevac  Gabrijela  Golub  obrazložila  je 
Godišnji obračun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića za 2008. godinu. 

Pritom je ukratko izvijestila nazočne o radu i trenutnim aktivnostima koje se 
provode u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac, s posebnim osvrtom na Projekt 
dogradnje Dječjeg vrtića. 

Budući  da  je  ovo  posljednja  sjednica  Gradskog  vijeća  u  ovom mandatu, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub zahvalila se svim 
članovima  Gradskog  vijeća  na  potpori  i  podršci  koju  su  joj  davali  tijekom 
četverogodišnjeg mandata.

Gradsko vijeće jednoglasno  i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna prihoda,
 primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića

 „Maslačak“ Đurđevac za 2008. godinu

Točka 13.

Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana 
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2008. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je zapovjednika JVP 
Đurđevac, Marijana Kicivoja da obrazloži Izvješće o radu i Godišnji obračuna 
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2008. godinu.

Nakon što je zapovjednik JVP Đurđevac Marijan Kicivoj obrazložio Izvješće 
o radu i Godišnji obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 
za 2008. godinu, Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna 

financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za 2008. godinu

Točka 14.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.
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Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom 
Zaključka članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a 
obrazložio ga je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jedoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o  izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca za 2008. godinu

Točka 15.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini, s prijedlogom 
Zaključka.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini, s prijedlogom Zaključka članovi 
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja, odmah otvorio raspravu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2008. godini

Točka 16.

Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2008. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

Opširno izvješće o radu komunalnog redara za 2008. godinu, s prijedlogom 
Zaključka članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar je bez uvodnog izlaganja 
komunalnog redara Grada Đurđevca Ivana Jendrašica, koji je nazočan sjednici, 
odmah otvorio raspravu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

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

redara za 2008. godinu
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Točka 17.

Donošenje Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora.

Prijdlog Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
o održavanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora

Točka 18.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi na 
području Grada Đurđevca.

Prijdlog Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi na području 
Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi 

na području Grada Đurđevca

Točka 19.

Donošenje Odluke o poništenju natječaja za davanje u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Đurđevca na rok od tri godine.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine donijelo je Odluku  o 
raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske  na području Grada Đurđevca na rok od tri godine. 

Nakon provedenog postupka pristigle su tri ponude, a od Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zatražena je suglasnost na provedeni 
postupak.

Budući je u međuvremenu donesen novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, 
kojim se propisuje postupak davanja u zakup zemljišta u državnom vlasništvu, 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja svojim dopisom od 17. 
ožujka 2009. godine, uputilo nas je na primjenu novog Zakona, stoga se zbog 
navedenog predlaže poništenje Odluke, pojasnio je gradonačelnik Mladen Roštan.
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Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
o poništenju natječaja za davanje u zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Đurđevca na rok od tri godine

Točka 20.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Đurđevca u 2009. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

S M J E R N I C E 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Točka 21.

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina 
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom 
žetvene sezone u 2009. godini.

Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 
2009. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P L A N 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina kojima prijeti povećana opasnost od
 nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone 

u 2009. godini

Točka 22.

Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. 
godinu, s prijedlogom Zaključka.
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Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. godinu, koji je donio 
Savjet mladih Grada Đurđevca na sjednici održanoj 20. veljače 2009. godine, 
obrazložio je predsjednik Savjeta mladih Grada Đurđevca Josip Patačko. 

Ovaj Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. godinu, s 
prijedlogom Zaključka, članovi  Gradskog vijeća primili su u materijalima za 
sjednicu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

Grada Đurđevca za 2009. godinu

Točka 23.

Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj 
Skupštini trgovačkog društva Podravina-Programat d.d. Đurđevac, s 
prijedlogom Zaključka.

Izvješće predstavnika Grada Đurđevca, gradonačelnika Mladena Roštana, 
o održanoj Skupštini trgovačkog društva Podravina-Programat d.d. Đurđevac, s 
prijedlogom Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 
sjednicu, a dodatno ga je pojasnio gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 
donijelo je

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća predstavnika Grada Đurđevca 

o održanoj Skupštini trgovačkog društva
Podravina-Programat d.d. Đurđevac  

Točka 24.

Pitanja članova Gradskog vijeća.
 
Pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog vijeća Vladimir Mirović 

postavio je dva pitanja. Jedno je uputio gradonačelniku Mladenu Roštanu u vezi 
privremene regulacije i preusmjerenja prometa teretnih motornih vozila od 
državne ceste D2 u pravcu do Grkinske ulice u Đurđevcu i dalje cestom prema 
Kalinovcu, koja se nastavlja i nakon završetka radova zbog kojih je promet 
preusmjeren, a na prošloj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Mladen Roštan 
je obećao da će se ova zabrana ukinuti. 

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Vladimiru Miroviću da razlozi 
za privremenu regulaciju i preusmjerenje prometa teretnih motornih vozila više 
ne postoje te da je Županijska uprava za ceste trebala već odavno ukloniti 
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prometne znakove koji su postavljeni privremeno zbog asfaltiranja Ulice kralja 
Tomislava u Đurđevcu. Radi se o Županijskim cestama pa ćemo ponovo 
inzistirati na uklanjanju prometnih znakova, odgovorio je gradonačelnik Mladen 
Roštan.

Drugo pitanje Vladimir Mirović uputio je predsjedniku Gradskog vijeća 
Ivici Djoparu. Upitao je zašto se i u Đurđevcu, kao u Koprivnici i Križevcima, ne 
održavaju predavanja u vezi provođenja SAPARD programa? Gospodin Mirović 
je  mišljenja da i na području Grada Đurđevca ima zainteresiranih 
poljoprivrednika da čuju izlaganja u vezi korištenja nepovratnih sredstava od 
SAPARD programa.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odgovorio je Vladimiru 
Miroviću da je nosioc provođenja SAPARD programa Ministarstvo 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sa Sapard agencijom u suradnji s 
Poljoprivrednim savjetodavnim službama, te da se prema zainteresiranosti 
provode izlaganja. Program je javan i nalazi se na internetu. Ako mislite da ima 
zainteresiranih na području Grada Đurđevca, mogu preporučiti da se predavanje 
održi i u Đurđevcu, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar.

U vezi provođenja SAPARD programa za riječ se javio Marijan Štimac. 
Izjavio je kako se sada provodi četvrti krug obuke. Prema njegovim saznanjima 
konzumacija ovog programa je vrlo mala, procedura je dosta složena i zahtjevna i 
za to treba stručna pomoć SAPARD agencije. Ukoliko Vas zanima SAPARD 
program imat ćete vremena da se za isti prijavite, rekao je Marijan Štimac 
Vladimiru Miroviću.

Na kraju sjednice gradonačelnik Mladen Roštan najavio je članovima 
Gradskog vijeća da će biti pozvani na svečanu sjedicu, na Đurđevo – Dan Grada 
Đurđevca, 23. travnja 2009. godine, na kojoj će biti dodijeljena javna priznanja 
Grada Đurđevca.

Predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  zaključio  je  27.  sjednicu 
Gadskog vijeća u 19,30 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


