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ZAPISNIK
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 9. studenoga 2009. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/09-02/15, URBROJ:
2137/03-09-1 od 4. studenoga 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.
Prije prozivke predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je
članove Gradskog vijeća da je gospodin Stevo Vilagoš podnio pisanu ostavku na
dužnost člana Gradskog vijeća zbog zdravstvenih razloga.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je predsjednika
Mandatne komisije gospodina Branimira Prelca da u ime Mandatne komisije
podnese izvješće.
Branimir Prelec u ime Mandatne komisije izvijestio je Gradsko vijeće
da su na dužnost člana Gradskog vijeća, Socijaldemokratska partija Hrvatske,
Gradska organizacija SDP Đurđevac i Hrvatska stranka umirovljenika,
Gradska organizacija HSU Đurđevac, za zamjenu Stevi Vilagošu odredile Stevu
Babića, neizabranog kandidata s kandidacijske liste (SDP - HSU), te da je
podnošenjem ostavke prestao mandat članu Gradskog vijeća Stevi Vilagošu i da je
umjesto njega dužnost člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca započeo obnašati
Stevo Babić.
(Izvješće Mandatne komisije nalazi se u prilogu ovog zapisnika).
Nakon Izvješća Mandatne komisije član Gradskog vijeća Stevo Babić dao
je prisegu, a zatim potpisao tekst prisege i predao ga predsjedniku Gradskog
vijeća.
Zatim je tajnica Grada Jadranka Švaco izvršila prozivku članova Gradskog
vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar konstatirao je nazočnost svih
članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija,
2. Željko Blažok,
3. Luka Čukljaš,
4. Branimir Prelec,
5. Vlado Rep,
6. Melani Šikulec,
7. Ivan Pleadin,
8. Ivica Djopar,
9. Mladen Roštan,
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10. Anka Švaco,
11. Marijan Štimac,
12. Ivan Hadžija,
13. Ljuba Dobravec,
14. Marijan Panić,
15. Stevo Babić.
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. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Večernjeg lista,
9. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
10. Željko Orač, dopisnik Glasa Podravine,
11. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.
Zapisnici s 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojeni su
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je dopunu dnevnog
reda s točkama 4. i 6. koje glase:
„4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se
može obavljati na temelju koncesije.
6. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni“.
Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o standardima i mjerilima za
ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za
Grad Đurđevac.
3. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
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4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se
može obavljati na temelju koncesije.
5. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu.
6. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni.
7. Donošenje Odluke o prodaji vodovodnog materijala.
8. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Đurđevac.
9. Donošenje Zaključka o usvajanju pisma podrške generalu Mladenu
Markaču.
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec rujan
2009. godine.
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduživnje.
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji krovišta
Doma kulture u Đurđevcu.
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova na obnovi
restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu.
14. Utvrđivanje prijedloga za razrješenje i izbor četiri člana Nadzornog
odbora trgovačkog društva „Segrad“ d.d. Đurđevac.
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja Grada
Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan obrazlažući prijedlog Odluke o stipendiranju
studenata s područja Grada Đurđevca napomenuo je da je Odbor za prosvjetu i
predškolski odgoj na 1. sjednici održanoj 9. studenoga 2009. godine razmatrao ovaj
prijedlog Odluke i donio zaključak kojim podržava prijedlog Odluke o stipendiranju
studenata s područja Grada Đurđevca uz dopunu u članku 23. stavku 1., tako da
glasi:
„Korisnik koji je dužan u cijelosti ili djelomično vratiti stipendiju, započinje s
otplatom kada zasnuje radni odnos, odnosno najkasnije u roku od tri godine od
datuma stjecanja diplome, a najviše u onoliko rata u koliko je primao stipendiju
sukladno zaključenom ugovoru“.
Zatim je Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj predložio da se za narednu
akademsku godinu razmotri mogućnost stipendiranja studenata preko poslovne
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banke, kako bi se omogućilo stipendiranje većeg broja studenata i rasteretio
Proračun Grada Đurđevca.
Ovaj zaključak Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj članovi Gradskog
vijeća primili su u pisanom obliku prije početka sjednice.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Odbora za prosvjetu
i predškolski odgoj da u Odluci o stipendiranju studenata s područja Grada
Đurđevca u članku 23. stavak 1. glasi:
„Korisnik koji je dužan u cijelosti ili djelomično vratiti stipendiju, započinje s
otplatom kada zasnuje radni odnos, odnosno najkasnije u roku od tri godine od
datuma stjecanja diplome, a najviše u onoliko rata u koliko je primao stipendiju
sukladno zaključenom ugovoru“, stoga ovaj tekst postaje sastavnim dijelom
prijedloga Odluke.
Marijan Štimac komentirajući prijedlog Odluke o stipendiranju studenata s
područja Grada Đurđevca napomenuo da se radi o identičnoj odluci kakvu je prije
primjenjivala Koprivničko-križevačka županija, koja je sada prešla na kreditiranje
studenata preko poslovne banke. Izjavio je da se slaže s predloženom Odlukom jer
Grad Đurđevac ima mali broj studenata.
Ivan Pleadin rekao je da će podržati predloženu Odluku o stipendiranju
studenata s područja Grada Đurđevca, ali da ima primjedbu na pojam „stipendiranje
studenata“. Prema njegovom mišljenu stipendije se ne vraćaju, a ovom Odlukom je
propisano, pored oslobađanja od vraćanja i u kojim slučajevima se stipendija vraća.
Nadalje se osvrnuo na članak 4. prijedloga Odluke kojim su određeni kriteriji
na temelju kojih se utvrđuje Lista prvenstva za izbor studenata korisnika stipendije.
Ivan Pleadin smatra da je nepravedno uzimanje u obzir za osnovicu za određivanje
broja bodova po kriteriju „prihod po članu domaćinstva“, pored „% prosječne neto
plaće po članu domaćinstva“ i kriterij „broj hektara zemljišta po članu
domaćinstva“.
Vezano uz pojam „stipendiranje studenata“ gradonačelnik Slavko Gračan
izjavio je da je do sada Grad imao kreditiranje studenata, a sada se opredijelio za
stipendiranje kako bi se u većoj mjeri pomoglo studentima koji postižu bolji uspjeh
u školovanju i imaju manji prihod po članu domaćinstva.
I Marijan Panić svojom raspravom podržao je donošenje Odluke o
stipendiranju studenata s područja Grada Đurđevca kako bi se stipendijama
pomoglo školovanje studenata s područja Grada. Prema njegovom mišljenju kod
utvrđivanja Liste prvenstva za izbor studenata korisnika stipendije uspjeh u
školovanju bi trebao biti na prvom mjestu, a zatim socijalni momenti.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o stipendiranju studenata s područja
Grada Đurđevca
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Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o standardima i mjerilima za
ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa
za Grad Đurđevac.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o standardima i mjerilima za
ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za
Grad 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 Marijan Panić. Predložio je da Povjerenstvo za udruge, koje
će imenovati Gradsko vijeće, vodi kontrolu da se odobrena sredstva iz Proračuna
Grada za određene programe i projekte racionalno i namjenski koriste. Izjavio je da
to predlaže iz iskustva, jer se do sada događalo da su sredstva iz Proračuna Grada
bila odobravana za kvalitetne programe, ali se nisu namjenski trošila.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o standardima i mjerilima za
ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili
projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac
Točka 3.
Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca, koju su članovi Gradskog
vijeća uz zapisnike s otvaranja ponuda (od 14. listopada 2009.), te pregleda i ocjene
ponuda (od 26. listopada 2009.), primili u materijalima za sjednicu, obrazložio je
gradonačelnik Slavko Gračan,
Na pitanje Željka Blažoka kada je prestala koncesija bivšem koncesionaru,
tajnica Grada Jadranka Švaco odgovorila je: „u lipnju 2009. godine“.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Grada Đurđevca
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se
može obavljati na temelju koncesije.
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Nakon obrazloženja prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj
djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije, koje je dao gradonačelnik
Slavko Gračan, Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti koja
se može obavljati na temelju koncesije
Točka 5.
Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu.
Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu
Točka 6.
Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni.
Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni, članovi Graskog vijeća primili su na klupe prije
početka sjednice, a obrazložio ju je gradonačelnik Slavko Gračan.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o početku postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni
Točka 7.
Donošenje Odluke o prodaji vodovodnog materijala.
Prijedlog Odluke o prodaji vodovodnog materijala obrazložio je
gradonačelnik Slavko Gračan.Vodovodni materijal uskladišten je u
Komunalijama d.o.o. Đurđevac od 1998. godine, a preostao je nakon izgradnje
vodovodne mreže u Gradu Đurđevcu i evidentiran je u poslovnim knjigama
Grada Đurđevca, pojasnio je gradonačelnik Slavko Gračan. Predložio da se
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putem javnoj natječaja proda navedeni materijal i to po početnoj cijeni u iznosu
od 50% knjigovodstvene cijene s obzirom na starost materijala i nemogućnost
ugradnje za održavanje vodovodne mreže u Gradu Đurđevcu.
Specifikacija vodovodnog materijala u vrijednosti od 280.388,26 kuna
nalazi se u prilogu ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prodaji vodovodnog materijala
Točka 8.
Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Đurđevac, Edite Janković Hapavel, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na sjednici
održanoj 5. studenoga 2009. godine.
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Đurđevac
Edite Janković Hapavel, s Izvješćem Natječajnog povjerenstva, članovi Gradskog
vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica
Djopar bez uvodnog izlaganja otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o imenovanju Edite Janković Hapavel ravnateljicom
Centra za kulturu Đurđevac
Točka 9.
Donošenje Zaključka o usvajanju pisma podrške generalu Mladenu
Markaču.
Marijan Štimac obrazložio je pismo podrške generalu Mladenu Markaču,
koje će mu se s ovog Gradskog vijeća s potpisima gradonačelnika, predsjednika i
potpredsjednika te članova Gradskog vijeća uputiti putem gospodina Martina
Čačića iz Sesveta, koji će mu ga osobno uručiti.
Gradonačelnik Slavko Gračan najavio je da će zajedno s predsjednikom
Gradskog vijeća Ivicom Djoparom primiti izaslanika Martina Čačića i osobno mu
uručiti pismo podrške za generala Mladena Markača, počasnog građanina Grada
Đurđevca.
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Ovaj Zaključak s pismom podrške nalazi se u prilogu ovog zapisnika.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č AK
o usvajanju pisma podrške generalu Mladenu Markaču
Točka 10.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec
rujan 2009. godine.
Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu Proračunske zalihe, za mjesec rujan 2009. godine, obrazložio je gradonačelnik
Slavko Gračan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe,
za mjesec rujan 2009. godine
Točka 11.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduživnje.
Sjednici Gradskog vijeća nazočan je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac
Marijan Blažok, koji je pojasnio članovima Gradskog vijeća da je Komunalijama
d.o.o. Đurđevac potrebno kreditno zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d. za
održavanje likvidnosti društva na iznos od 1.000.000,00 kuna kao dopušteno
prekoračenje po računu na revolving principu, stoga je sukladno članku 29. stavku
1. alineji 19. Statuta Grada zatražio suglasnost od Gradskog vijeća za navedeno
kreditno zaduženje.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac za kreditno zaduživnje
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Točka 12.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i
rekonstrukciji krovišta Doma kulture u Đurđevcu.
Prijdlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji krovišta
Doma kulture u Đurđevcu, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar bez uvodnog izlaganja
otvorio raspravu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č AK
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o izvođenju radova na
sanaciji i rekonstrukciji krovišta Doma kulture u Đurđevcu
Točka 13.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za
kulturu Đurđevac za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova
na obnovi restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova na obnovi
restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu, obrazložio je gradonačelnik Slavko
Gračan.
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 pokretanje postupka javne nabave za
izvođenje radova na obnovi restorana i pivnice
u Starom gradu u Đurđevcu
Točka 14.
Utvrđivanje prijedloga za razrješenje i izbor četiri člana Nadzornog
odbora trgovačkog društva „Segrad“ d.d. Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog za razrješenje i izbor četiri člana Nadzornog odbora
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trgovačkog društva „Segrad“ d.d. Đurđevac utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na
sjednici održanoj 5. studenoga 2009. godine.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave predložilo je
nadležnim tijelima Komunalija d.o.o. Đurđevac da se u Nadzorni odbor „Segrada“
d.d., u kojem Komunalije d.o.o. Đurđevac kao većinski vlasnik imaju četiri člana,
postojeća četiri člana razriješe i umjesto njih za članove Nadzornog odbora
„Segrada“ d.d. Đurđevac izaberu: IVAN TOPOLČIĆ, MARIJAN BLAŽOK,
MIROSLAV MIHALJEVIĆ i BRANIMIR PRELEC.
Točka 15.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se za raspravu javio Ivan Pleadin.
Zbog nekoliko upita građana predložio je, ukoliko se u Gradu na blagajni ne
mogu platiti računi koje ispostavlja Grad za komunalnu naknadu i drugo, da se
uvede ta mogućnost kako građani ne bi morali plaćati pristojbu na platni promet.
Zatim je predložio da se preispita mogućnost postavljanja većeg broja klupa
za sjedenje na pojedinim lokacijama u Đurđevcu, jer je uvidio da za to postoji
potreba. Predložio je postavljanje većeg broja klupa u Basaričekovoj ulici u blizini
Gradske tržnice i uz Nogometni stadion u Ulici Antuna Radića.
Nadalje je pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog vijeća Branimir
Prelec iznio problem mrtvozorstva, odnosno obavljanje pregleda umrlih osoba izvan
zdravstvene ustanove na području Grada Đurđevca. Naglasio je da je taj problem
osobito izražen u dane vikenda, subotom i nedjeljom.
Upitao je sljedeće:
1. Zašto liječnici Hitne medicinske službe nemaju Rješenje o imenovanju za
mrtvozornika?
2. Zašto liječnici mrtvozornici (iz Virja, Molvi), a koji ujedno dežuraju u
Hitnoj medicinskoj pomoći u Đurđevcu, nemaju Rješenje o imenovanju za
mrtvozornika za područje cijele Koprivničko-križevačke županije, a ne samo za
područje koje „pokriva“ njihovo područje djelovanja, budući da oni ne mogu ili ne
žele obavljati pregled umrlih osoba radi utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti
na drugom području?
( Budući da je Branimir Prelec tražio pisani odgovor na navedena pitanja,
pitanja će se proslijediti Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb).
Drugo pitanje Branimir Prelec uputio je bivšem gradonačelniku Mladenu
Roštanu i sadašnjem gradonačelniku Slavku Gračanu. Upitao je zašto dr. Tamara
Čučić nije dobila od Grada Đurđevca u najam kadrovski stan, koji joj je obečan?
Mladen Roštan odgovorio je Branimiru Prelcu da Gradsko poglavarstvo
nikada nije zaprimilo zahtjev od dr. Čučić za rješavanje stambenog pitanja.
To je potvrdio i gradonačelnik Slavko Gračan. Rekao je da Grad Đurđevac
ima u vlasništvu tri kadrovska stana, te da od 1. lipnja 2009. godine otkada je na
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dužnosti gradonačelnika nije bilo takvih zahtjeva. Zatim je dodao kako Grad
itekako vodi brigu o budućnosti mladih kadrova te da će s tim u vezi pokrenuti
izgradnju kadrovskih stanova jer ima zainteresiranih poduzetnika za izgradnju
takvih stanova koja bi se realizirala uz podršku drugih subjekata kao što je Hrvatska
gospodarska komora i međunarodni fondovi.
Na kraju sjednice na poticaj člana Gradskog vijeća Željka Blažoka vođena je
rasprava o trenutnoj financijskoj situaciji Proračuna Grada Đurđevca i o
gospodarskoj situaciji na području Grada Đurđevca, a u raspravi su sudjelovali
Slavko Gračan, Ivica Djopar i Željko Blažok.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 6. sjednicu Gadskog
vijeća u 17,25 sati.
Zapisničar
Marica Popović

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

