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Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurñevca

održane 21. prosinca 2009. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/09-02/19, URBROJ:
2137/03-09-1 od 16. prosinca 2009. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurñevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurñevca otvorio je  predsjednik  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, 
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 Đurñevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica  gradonačelnika Grada Đurñevca, 
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurñevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
5. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   gradonačelnika,
6. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurñevac,
7. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurñevac,
8. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurñevac,
9. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurñevac,
10. Anñela Lenhard-Antolin, novinarka Večernjeg lista,
11. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
12. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurñevca.
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Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurñevca  usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći 

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurñevca za 2009. godinu.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Grada Đurñevca u 2009. godini.
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i ureñaja

komunalne infrastrukture na području Grada Đurñevca u 2009. godini.
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na

području Grada Đurñevca u 2009. godini.
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na

području Grada Đurñevca u 2009. godini.
6. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u socijalnoj

skrbi na području Grada Đurñevca u 2009. godini.
7. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurñevca za

2009. godinu.
8. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom

računu Grada Đurñevca kod Zagrebačke banke.
9. Donošenje Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu.
10. Donošenje Projekcija Proračuna Grada Đurñevca za 2011. – 2012.

godinu. 
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurñevca za 2010.

godinu.
12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Grada Đurñevca u 2010. godini.
13. Donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture

na području Grada Đurñevca u  2010. godini.
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada

Đurñevca u 2010. godini.
15. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području

Grada Đurñevca u 2010. godini.
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurñevca

u 2010. godini.
17. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada

Đurñevca u 2010. godini.
18. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini.
19. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurñevcu.
20. Donošenje  Odluke o visini spomeničke rente.
21. Donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju

mrtvačnice u Suhoj Kataleni.
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22. Donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu.

23. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
24. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurñevca.
25. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova predsjedniku,

potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurñevca, članovima radnih
tijela Gradskog vijeća Grada Đurñevca i radnih tijela gradonačelnika te
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora. 

26. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurñvca u 2009. godini.

27. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurñevca u 2010. godini.

28. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Đurñevca.

29. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurñevac.

30. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za
udruge Grada Đurñevca.

31. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurñevca.

32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurñevac za potpis Ugovora o izvoñenju grañevinskih radova na sanaciji i
rekonstrukciji restorana i pivnice u Starom gradu u Đurñevcu.

33. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sanaciji zgrade –
krovišta mrtvačnice u Đurñevcu.

34. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Prije prelaska na rad po utvrñenom dnevnom redu, zamjenica  gradonačelnika
Grada Đurñevca Marijana Markešić prenijela je članovima Gradskog vijeća zahvalu
generala Mladena Markača na pismu podrške koje su mu uputili s prošle sjednice.
General Mladen Markač zahvalu usmeno je uputio iz Haaga preko svoje supruge
Mirjane. 

Točka 1.

 Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurñevca za 2009.
godinu.

Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Đurñevca za 2009. 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 šest stranica članovi Gradskog vijeća primili su u
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materijalima za sjednicu i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.
Nakon obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurñevca za 2009.

godinu, gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je izmjene Programa pod točkama
2., 3., 4., 5. i 6., te  Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Đurñevca za
2009. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurñevca za 2009. godinu,
razmatrao Odbor za proračun i financije na 2. sjednici održanoj 21. prosinca 2009.
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 Đurñevca za 2009. godinu.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Proračuna Grada Đurñevca za 2009. godinu

Točka 2.

Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na podru čju Grada Đurñevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurñevca u 2009. godini razmatrao Odbor za
proračun i financije na 2. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine. Odbor je
podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
 o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području 
   Grada Đurñevca u 2009. godini

Točka 3.

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurñevca u 2009. godini.
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Poredsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurñevca u 2009. godini, razmatrao
Odbor za proračun i financije na 2. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine.
Odbor je podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjenama Programa gradnje 

objekata i ureñaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurñevca u 2009. godini

Točka 4.

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na
području Grada Đurñevca u 2009. 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 Đurñevca u 2009. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije
na 2. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. 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 voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
 na području Grada Đurñevca u 2009. godini

Točka 5.

Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu
na području Grada Đurñevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na
području Grada Đurñevca u 2009. godini, razmatrao Odbor za proračun i financije
na 2. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. 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
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sjednice.
Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu 

na području Grada Đurñevca u 2009. godini

Točka 6.

Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada Đurñevca u 2009. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi  na području Grada Đurñevca u 2009. godini, razmatrao Odbor za proračun i
financije na 2. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine. Odbor je podržao
predložene Izmjene Programa u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Grada Đurñevca u 2009. godini

Točka 7.

Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurñevca za 2009. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurñevca
za 2009. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na 2. sjednici održanoj 21.
prosinca 2009. godine. Odbor je podržao predložene Izmjene i dopune
Konsolidiranog proračuna  u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurñevca za
2009. godinu ukratko je obrazložio gradonačelnik Slavko Gračan.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Konsolidiranog proračuna Grada

 Đurñevca za 2009. godinu
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Točka 8.

Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom
računu Grada Đurñevca kod Zagrebačke banke.

Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu
Grada Đurñevca kod Zagrebačke banke obrazložila je pročelnica Upravnog odjela
za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurñevca Jasna Kovačev.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom

računu Grada Đurñevca kod Zagrebačke banke

Točka 9.

Donošenje Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu.

Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, a
zatim je  prijedlog Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu obrazložio
gradonačelnik Slavko Gračan. Detaljno je obrazložio sve vrste prihoda i
primitaka u iznosu od 35.525.000,00 kuna koji se ostvaruju od 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 2010. godinu rasporeñene po
proračunskim korisnicima, proračunskim klasifikacijama prema Smjernicama
Vlade RH za 2010. godinu i Uputama Ministarstva financija za izradu
proračuna, koji se rasporeñuju 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 2010. godini i za koje se planiraju sredstva u iznosu
od 9.365,000,00 kuna. Od toga za održavanje komunalne infrastrukture,
ureñenje grada i ostala ureñenja planira se iznos od 2.700.000,00 kuna, a
financiranje se planira od ostvarenih prihoda od komunalne naknade.

Za kapitalne projekte planiraju se sredstva od 5.915.000,00 kuna , a
financiranje se planira iz ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa, iz dijela
cijene za komunalne usluge, od prihoda za priključenje na komunalnu
infrastrukturu, ostalih prihoda Proračuna Grada (šumski doprinos, renta), te iz
kreditnog zaduženja u iznosu od 2.420.000,00, zatim iz  Državnog proračuna i
to Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 800.000,00 kuna, Fonda za
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regionalni razvoj 500.000,00 kuna, Županijskog proračuna 660.000,00 kuna i
Fonda za zaštitu okoliša 52.000,00  kuna.

Nadalje je gradonačelnik Slavko Gračan članovima Gradskog vijeća
pojasnio prijedloge Programa javnih potreba u 2010. godini, pod točkama 12.,
13., 14., 15., 16., 17. i 18.  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 18. i 21. prosinca 2009. godine i to:

- Odbor za proračun i financije (zasjedao 21. prosinca 2009. 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 su Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Đurñevca
za 2009. godinu i zaduženjem od 1,5 mil. kuna stvoreni uvjeti da će Grad
Đurñevac u 2010. godini imati uvjete likvidnosti i ostvariti mogućnost da se
pristupi konsolidaciji Proračuna Grada za 2010. godinu. Da bi se mogli dovršiti
kapitalni projekti u 2010. godini Odbor za proračun i financije podržao je
kreditno zaduženje Grada u 2010. u iznosu od 3 mil. kuna.

Nadalje je izvijestio Gradsko vijeće da je Odbor za proračun i financije
podržao prijedlog Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu uz sljedeće
zaključke:

1.  U razdjelu 0200 Upravni odjel za financije i gospodarstvo, pod glavom
0220 Gospodarstvo, Program 14 Poticanje gospodarstva i poduzetništva, pod
Aktivnost 1401 Gospodarstvo i poduzetništvo – stavka 381 Tekuće donacije
smanjuje se za 10.000,00  kuna i iznosi 295.000,00 kuna. Pod istim Programom
planira se nova Aktivnost  1404  Razvoj tematskih puteva u iznosu od 10.000,00
kuna.

 2.  U cilju odobravanja što većeg broja studentskih stipendija, predlaže se
odobravanje stipendija svim tražiteljima u akademskoj godini 2009./2010., a razlika
sredstava planirat će se Izmjenama i dopunama Proračuna u 2010. godini, i to iz
sredstava ostvarenih temeljem smanjenja naknada gradonačelniku, zamjenici
gradonačelnika, predsjedniku i potpredsjednicima kao i članovima Gradskog vijeća,
radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, predsjednika i članova mjesnih
odbora te upravnih vijeća gradskih ustanova u 2010. godini.

Na kraju izlaganja Marijan Štimac u ime Odbora za proračun i financije
predložio je Gradskom vijeću prihvaćanje prijedloga Proračuna Grada Đurñevca
za 2010. godinu.

- Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje (zasjedao 18. prosinca
2009. godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010.
godinu.

- Odbor za mjesnu samoupravu (zasjedao 18. prosinca 2009. godine).
Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.

- Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj  (zasjedao 18. prosinca 2009.
godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.
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- Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo (zasjedao 18. prosinca 2009.
godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.

- Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj (zasjedao 18. prosinca 2009.
godine). Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.

- Odbor za sport i mlade (zasjedao 18. prosinca 2009. godine). Odbor je
podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.

- Odbor za turizam (zasjedao 18. prosinca 2009. godine). Odbor je podržao
Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.

- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (zasjedao 18. prosinca 2009. godine).
Odbor je podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za 2010. godinu.

- Na sjednicama Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i
Odbora za kulturnu i prirodnu baštinu  sazvanim za 18. prosinca 2009. godine
nije bilo kvoruma.

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu o
prijedlogu Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu.

U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin, Marijan Panić, Ljuba Dobravec,
Slavko Gračan,  Željko Blažok, Vlado Rep i Stevo Babić.

Za raspravu o prijedlogu  Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu prvi se
javio Ivan Pleadin. Izjavio je da će kod odlučivanja biti „za“ donošenje ovog
Proračuna, ali da je ovo akt koji samo formalno ispunjava zakonsku obvezu, jer je
rañen šablonski. Sve su pozicije rañene na povećanju tako da će nedostajati prihoda
za planiranu rashodovnu stranu, ustvrdio je Ivan Pleadin i dodao da su od izvornih
prihoda planirani preveliki iznosi za plaće, zatim da se moraju preispitati potpore
poduzetništvu i da treba tražiti drugačije naćine podupiranja (možda oslobañanje
plaćanja komunalnog doprinosa) te da treba preispitati financiranje pojedinih
udruga, a kod korisnika Proračuna se pojavljuje financiranje hladnog pogona. 

Vezano uz Program subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini Ivan
Pleadin založio se da se omogući svim obiteljskim gospodarstvima koja ispunjavaju
uvjete da ostvare poticaj.

Potom se za riječ javio Marijan Panić. Govorio je u ime Kluba vijećnika SDP
- HSU. Izjavio je kako je kod izrade prijedloga Proračuna Grada vrlo teško spojiti
želje i mogućnosti, te da Klub vijećnika SDP-HSU podržava predloženi Proračun
Grada Đurñevca za 2010. godinu, jer su pojedini kapitalni projekti, koji
omogućavaju daljnji razvoj Grada Đurñevca, uvršteni u Proračun bez obzira što
njihova realizacija ovisi o prilivu sredstava u Proračun od ostalih subjekata.

Izrazio je zadovoljstvo time što je Odbor za proračun i financije već
predložio, a  gradonačelnik prihvatio, da se sredstva ostvarena temeljem smanjenja
naknada gradonačelniku, zamjenici gradonačelnika, predsjedniku  i
potpredsjednicima kao i članovima Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i
gradonačelnika, predsjednika i članova mjesnih odbora te upravnih vijeća gradskih
ustanova u 2010. godini, usmjere za  stipendiranje studenata.

Na kraju je Marijan Panić svojom raspravom, kao član Odbora za
poljoprivredu i ruralni razvoj, podržao Program subvencioniranja poljoprivrede u
2010. godini.
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Predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Vlado Rep govorio je o
tome kako je na poticaj Odbora, a sukaldno zaključku sa sjednice Odbora održane
23. listopada 2009. godine izrañen Program subvencioniranja poljoprivrede u 2010.
godini, za koji su planirana sredstva u Proračunu Grada za 2010. godinu.

Ljuba Dobravec javila se za riječ da bi upitala gdje se u prijedlogu Proračuna
Grada Đurñevca za 2010. godinu nalaze sredstva koja su u predizbornoj kampanji
obećavana da će se „dovući“ od ostalih subjekata?

Gradonačelnik Slavko Gračan odgovarajući Ivanu Pleadinu vezano uz
planirana sredstva za rad udruga u 2010. godini istaknuo je kako su udruge nositelji
ukupnog života u gradu, a pogotovo u selima. Pritom je posebno istaknuo rad
Kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović Đurñevac. 

Nadalje je gradonačelnik Slavko Gračan govorio o dobroj suradnji sa
Županijom i pojedinim ministarstvima, a što se tiče sredstava koja Grad Đurñevac
dobiva od Županije i od Države za pojedine kapitalne projekte gradonačelnik je
rekao da je zadovoljan s obzirom na okolnosti.

Željko Blažok govorio je kao predsjednik Odbor za gospodarstvo i strateško
planiranje, koji je 18. prosinca 2009. godine razmatrao prijedlog Proračuna Grada
za 2010. godinu. Iako je Odbor podržao Proračun i sve Programe javnih potreba za
2010. godinu na sjednici Odbora je zaključeno da su upitni svi planirani izvori
financiranja od strane Županije i Države te da je stoga „potreban angažman svih nas
kako bi novci došli u Grad Đurñevac“, rekao je Željko Blažok.

Stevo Babić u svojoj raspravi o prijedlogu Proračuna Grada Đurñevca za
2010. godinu izjavio je kako smatra da je ovaj Proračun kao tehnički dokumenat
izraz stanja u Gradu Đurñevcu i da će ga podržati.

Nakon rasprave  predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je na
glasovanje prijedlog Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O R A Č U N 
 Grada Đurñevca za 2010. godinu

Točka 10.

Donošenje Projekcija Proračuna Grada Đurñevca za 2011. – 2012.
godinu. 

Prijedlog Projekcija Proračuna Grada Đurñevca za 2011. – 2012. godinu
obrazložio gradonačelnik Slavko Gračan.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

P R O J E K C I J E
Proračuna Grada Đurñevca za 2011. – 2012. godinu
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Točka 11.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurñevca za 2010.
godinu.
 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurñevca za 2010. godinu
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, nakon kratkog obrazloženja koje je dala pročelnica
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurñevca Jasna
Kovačev, otvorio raspravu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Đurñevca 

za 2010. godinu

Točka 12.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurñevca u 2010. godini.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Programa  održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurñevca u 2010. godini obrazložio gradonačelnik Slavko Gračan pod
točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
  održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurñevca u 2010. godini

Točka 13.

Donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture na podru čju Grada Đurñevca u  2010. godini.

Obrazloženje je dao  gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1. dnevnog
reda, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
 gradnje objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture na podru čju Grada 
Đurñevca u 2010. godini
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Točka 14.

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurñevca u 2010. godini.

Obrazloženje  Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurñevca
u 2010. godini dao je gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
 javnih potreba u kulturi na podru čju 

Grada Đurñevca u 2010. godini

Točka 15.

Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na podru čju
Grada Đurñevca u 2010. godini.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurñevca u
2010. godini obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1. dnevnog
reda.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

P R O G R A M
 javnih potreba u tehničkoj kulturi na podru čju

 Grada Đurñevca u 2010. godini

Točka 16.

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurñevca u 2010. godini.

Program javnih potreba u sportu na području Grada Đurñevca u 2010. godini
obrazložio je  gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1. dnevnog reda.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

P R O G R A M
 javnih potreba u sportu na području 

Grada Đurñevca u 2010. godini

Točka 17.

Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurñevca u 2010. godini.
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Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurñevca u
2010. godini obrazložio je  gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1. dnevnog
reda.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
 javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Grada Đurñevca u 2010. godini

Točka 18.

Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini.
Program subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini obrazložio je

gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1. dnevnog reda.
Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M
subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini

Točka 19.

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurñevcu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurñevcu
razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo na 1. sjednici održanoj 18.
prosinca 2009. godine. Odbor je podržao predloženu Odluke o komunalnim
djelatnostima u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Budući da su prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu
Đurñevcu članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za sjednicu, predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar,  bez uvodnog izlaganja otvorio je raspravu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 O D L U K U
o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurñevcu

Točka 20.

Donošenje  Odluke o visini spomeničke rente.

Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente obrazložila je tajnica Grada
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Jadranka Švaco. Pritom je pojasnila članovima Gradskog vijeća Željku Blažoku i
Stevi Babiću razliku izmeñu kulturno povijesne cjeline i kulturnog dobra, te način
plaćanja spomeničke rente.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 O D L U K U
o visini spomeničke rente

Točka 21.

 Donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni.

Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Suhoj Kataleni obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave za izgradnju

mrtvačnice u Suhoj Kataleni

Točka 22.

Donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu.

Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju
mrtvačnice u Čepelovcu obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 21.
dnevnog reda.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 O D L U K U
o poništenju postupka javne nabave za izgradnju 

mrtvačnice u Čepelovcu

Točka 23.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

Budući da su prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar,  bez uvodnog izlaganja otvorio je raspravu.
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Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 O D L U K U
izmjenama Odluke o komunalnom redu

Točka 24.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurñevca.

Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Odluke o dopuni
Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Đurñevca, kojom se smanjuju naknade gradonačelniku i
zamjenici gradonačelnika za 2010. godinu, a sredstva s te osnove namjenjuju se za
nabavu školskih knjiga za djecu osnovnih škola, za troškove prijevoza učenika
srednjih škola i stipendiranje studenata u 2010. godini.

U ime Kluba vijećnika SDP-a – HSU o prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o
visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Đurñevca očitovao se Marijan Panić. Izjavio je kako je Klub vijećnika SDP-a
– HSU namjeravao podnijeti amandman na prijedlog ove Odluke kako bi se
ostvarena sredstva s te osnove koristila i za  stipendiranje studenata, ali da se sada
slažu s predloženom Odlukom pošto je Odbor za proračun i financije već predložio
isto, što je  gradonačelnik Slavko Gračan prihvatio.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 O D L U K U
o dopuni Odluke o visini plaće odnosno naknade

 plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
Grada Đurñevca

Točka 25.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova predsjedniku,
potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurñevca, članovima
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurñevca i radnih tijela gradonačelnika
te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora. 

Nakon obrazloženja prijedloga Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova
predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurñevca,
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurñevca i radnih tijela
gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora, koje je dao
gradonačelnik Slavko Gračan i kratkih komentara Steve Babića i Mladena Roštana,
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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 O D L U K U
o dopuni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i
članovima Gradskog vijeća Grada Đurñevca, članovima radnih tijela

Gradskog vijeća Grada Đurñevca i radnih tijela gradonačelnika te
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora

Točka 26.

Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Đurñvca u 2009. godini.

Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Đurñvca u 2009. godini članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja
otvorio raspravu.

Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurñvca u
2009. godini razmatrao je Stožer zaštite i spašavanja Grada Đurñevca na sjednici
održanoj 11. prosinca 2009. godine.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 A N A L I Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Đurñvca u 2009. godin

Točka 27.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurñevca u 2010. godini.

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurñevca u 2010. godini pojasnila je Marijana Markešić,
načelnica Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurñevca. 

Izvijestila je članove Gradskog vijeća da je Stožer zaštite i spašavanja
Grada Đurñevca na sjednici održanoj 11. prosinca 2009. godine razmatrao
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurñevca u 2010. godini, te da je prijedloge i primjedbe s te
sjednice prihvatio gradonačelnik Slavko Gračan i utvrdio konačan tekst
Smjernica koje su dostavljene u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.
 Rasprava nije voñena.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 



17

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

na području Grada Đurñevca u 2010. godini

Točka 28.

Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Đurñevca.

Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim
tijelima Grada Đurñevca kratko su komentirali Željko Blažok, Branimir Prelec i
Stevo Babić. Nisu imali primjedaba na predloženi tekst Pravilnika o ocjenjivanju
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurñevca.

 Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

P R A V I L N I K
o ocjenjivanju službenika i namještenika u 

upravnimtijelima Grada Đurñevca

Točka 29.

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrti ća „Maslačak“ Đurñevac.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurñevac, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 4.
sjednici održanoj 15. prosinca 2009. godine.

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurñevac, članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar bez
uvodnog izlaganja otvorio raspravu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog
 vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurñevac

Točka 30.

Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za
udruge Grada Đurñevca.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za
udruge Grada Đurñevca, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 4. sjednici
održanoj 15. prosinca 2009. godine.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva 

za udruge Grada Đurñevca

Točka 31.

Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurñevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurñevca, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 4.
sjednici održanoj 15. prosinca 2009. godine.

Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurñevca, članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar bez
uvodnog izlaganja otvorio raspravu.

Rasprava nije voñena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo  

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za udruge Grada Đurñevca

Točka 32.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za
kulturu Đurñevac za potpis Ugovora o izvoñenju grañevinskih radova na
sanaciji i rekonstrukciji restorana i pivnice u Starom gradu u Đurñevcu.

Prijdlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurñevac za potpis Ugovora o izvoñenju grañevinskih radova na sanaciji i
rekonstrukciji restorana i pivnice u Starom gradu u Đurñevcu, kao i prijedlog
Ugovora, 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
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Z A K LJ U Č AK
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu

 Đurñevac za potpis Ugovora o izvoñenju grañevinskih radova 
na sanaciji i rekonstrukciji restorana i pivnice u 

Starom gradu u Đurñevcu

Točka 33.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sanaciji zgrade –
krovišta mrtva čnice u Đurñevcu.

Prijdlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sanaciji zgrade – krovišta
mrtvačnice u Đurñevcu, s prijedlogom Sporazuma, 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 prihvaćanju Sporazuma o sanaciji 

zgrade – krovišta mrtvačnice u Đurñevcu

Točka 34.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se za raspravu javio Marijan Panić. Na
njegovo pitanje da li bi udruge koje koriste i imaju u zakupu poslovni prostor u
vlasništvu Grada Đurñevca u Ulici Matije Gupca u Đurñevcu – „Borik“, mogle  taj
objekat koristiti besplatno, bez mjesečnog zakupa, s time da ga održavaju,
gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je da će se od Nove godine raspravljati o
upravljanju poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.  

Nadalje je pod ovom točkom dnevnog reda, na poticaj novinarke Anñele
Lenhard – Antolin, a zbog nezadovoljstva grañana Đurñevca, voñena rasprava o
radnom vremenu Hrvatskih pošta u Đurñevcu, odnosno o zatvaranju pošte za
stranke od 12,00 do 13,30 sati. U raspravi su sudjelovali Željko Blažok, Slavko
Gračan, Vjekoslav Ivandija, Mladen Roštan, Stevo Babić i Ivan Pleadin. Na temelju
provedene rasprave zaključeno je da se Hrvatskim poštama uputi dopis sa
zahtjevom da se uvede radno vrijeme u Hrvatskim poštama u Đurñevcu, bez
podnevne stanke od 12,00 do 13,30 sati, meñutim gradonačelnik Slavko Gračan
obvezao se da će razgovarati s regionalnim upraviteljem Hrvatskih pošta i učiniti
sve kako bi pošta u Đurñevcu radila bez podnevne pauze.
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Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar obratio se
članovima Gradskog vijeća i svim nazočnima na sjednici prigodnim riječima
čestitajući im Božić i Novu 2010. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 7. sjednicu Gadskog
vijeća u 18,10 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


