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ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 30. ožujka 2010. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/05, URBROJ:
2137/03-01-01/01-10-1 od 25. ožujka 2010. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,05 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija,
2. Željko Blažok,
3. Vlado Rep,
4. Melani Šikulec,
5. Ivan Pleadin,
6. Ivica Djopar,
7. Mladen Roštan,
8. Anka Švaco,
9. Ivan Hadžija,
10. Ljuba Dobravec,
11. Marijan Panić,
12. Stevo Babić.
Sjednici nisu nazočni:
1. Luka Čukljaš,
2. Branimir Prelec (opravdao),
3. Marijan Štimac (opravdao).
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. Stjepan Jurković, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja,
8. Slavica Škurdija, članica Odbora za dodjelu javnih priznanja,
9. Franjo Manolić, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
10. Olga Dokić, članica Odbora za dodjelu javnih priznanja,

2

11. Stjepan Lerinc, član Odbora za dodjelu javnih priznanja,
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. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
17. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
18. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
19. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.
Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
3. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2010.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje
od 3. lipnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za
2009. godinu.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu na dan 31. prosinca 2009. godine.
7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna
Grada Đurđevca za 2009. godinu.
8. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2009. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za program: Uređenje i opremanje stalnog postava.
10. 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.
11. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2009. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
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12. 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.
13. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2009. godinu,
s prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
15. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2009. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini, s prijedlogom
Zaključka.
18. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2009. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
19. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
20. Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice u
Čepelovcu – I. faza.
21. Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice u Suhoj
Kataleni – I. faza.
22. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa trgovačkog društva VGP – MONT d.o.o. Koprivnica.
23. Donošenje Đurđevačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom u razdoblju od 2010. do 2015. godine.
24. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za
osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
25. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjdnice i članova Povjerenstva za
osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
26. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca.
27. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca.
28. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
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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., 1/03. i 1/10.), 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
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 15. ožujka 2010.
godine.
Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Stjepan Jurković 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 jednoglasno donijelo
ODLUKU
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
2010. godine.
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Točka 2.
Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. godinu, koje je
Savjet mladih utvrdio i podnio Gradskom vijeću na sjednici održanoj 22. ožujka
2010. godine, 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 Izvješća o radu Savjeta mladih
Grada Đurđevca za 2009. godinu
Točka 3.
Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2010.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2010. godinu, koji je donio
Savjet mladih Grada Đurđevca na sjednici održanoj 22. ožujka 2010. godine,
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 2010. godinu
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za
razdoblje od 3. lipnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine, s prijedlogom
Zaključka.
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 3. lipnja
2009. do 31. prosinca 2009. godine (21 stranica), koje je gradonačelnik Slavko
Gračan podnio Gradskom vijeću, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima
za sjednicu.
Gradonačelnik Slavko Gračan obrazlažući podneseno izvješće govorio je o
izvršenju Proračuna Grada za to razdoblje, o održanim sjednicama Kolegija
gradonačelnika (21 sjednica) i održanim sjednicama radnih tijela – Odbora i
Povjerenstava (16 sjednica), zatim o suradnji s Gradskim vijećem koju je ocijenio
vrlo uspješnu i konstruktivnu, te o suradnji s gradskim ustanovama i poduzećima i
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suradnji s 12 mjesnih odbora na području Grada. Posebno se osvrnuo na rad
Turističke zajednice Grada Đurđevca i rješavanje trenutne kadrovske problematike.
Potom je govorio o provedenim imovinsko-pravnim postupcima i provedenoj javnoj
nabavi u tom razdoblju.
Na kraju je iznio podatke o stanju poduzetništva na području Grada, izgradnji
poduzetničkih zona i podatke o subvencioniranju poljoprivrede, te o stanju
obrtništva s pregledom zaposlenosti za 2009. godinu.
Za raspravu o Izvješću o radu gradonačelnika Slavka Gračana za razdoblje od
3. lipnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine javili su se Ivan Hadžija i Vjekoslav
Ivandija.
Ivan Hadžija govorio je u ime Kluba vijećnika SDP-HSU. Rekao je da
podržava Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 3. lipnja do 31. prosinca
2009. godine. Izjavio je da je Klub vijećnika SDP-HSU razmotrio navedeno
Izvješće i da je utvrdio kako gradonačelnik Slavko Gračan uočava probleme Grada i
ima prijedloge za rješavanje nastalih problema, sukladno svojim ovlastima.
Vjekoslav Ivandija govoreći u ime Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSLS izjavio
je da podržava Izvješće o radu gradonačelnika Slavka Gračana za razdoblje od 3.
lipnja do 31. prosinca 2009. godine, uz opasku da je u Izvješću možda trebalo
navesti koji će Odbori Gradskog vijeća kod izrade Regionalnog operativnog
programa (ROP-a) sudjelovati u donošenju odluka u kojem će se smjeru razvijati
Grad Đurđevac.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika
Grada Đurđevca za razdoblje od 3. lipnja 2009.
do 31. prosinca 2009. godine
Točka 5.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca
za 2009. 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 2009. godinu, razmatrao Odbor za proračun i
financije na svojoj 3. sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine.
Odbor je podržao predloženi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, a
Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe
prije sjednice.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za
2009. godinu obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan, a pisano obrazloženje na
38 stranica nalazi se u Bilješkama u prilogu ovog zapisnika.
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Ivan Pleadin komentirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu izjavio je kako je svaka rasprava o ovom dokumentu
suvišna, jer ovaj Godišnji obračun prikazuje činjenično stanje Proračuna Grada
Đurđevca iz kojeg je vidljivo da Grad iz godine u godinu prenosi gubitke. Izrazio je
zabrinutost time što Grad manjak u Proračunu pokriva kreditom, koji se treba i
vratiti. Mišljenja je da bi se već moralo ići na rebalans Proračuna za ovu godinu.
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 2009. 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 2009. godinu
Točka 6.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu na dan 31. prosinca 2009. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu na dan 31. prosinca 2009. godine, razmatrao Odbor za
proračun i financije na sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine. Odbor je podržao
predloženu Odluku u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu na dan 31. prosinca 2009. godine
Točka 7.
Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna
Grada Đurđevca za 2009. 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 2009. godinu, razmatrao Odbor za
proračun i financije na sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine. Odbor je podržao
predloženi Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu.
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Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za
2009. godinu obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
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 2009. godinu
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac
za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio
je članove Gradskog vijeća da su prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za
2009. godinu, razmatrali Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici
održanoj 26. ožujka 2010. godine i Odbor za kulturnu i prirodnu baštinu na 2.
sjednici održanoj 29. ožujka 2010. godine.
Odbori su podržali predloženi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2009. godinu
u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, a Zaključke s održanih
sjednica Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
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 2009. godinu, ravnateljica je iznijela Gradskom
vijeću svoj prijedlog kojim se u cilju veće efikasnosti i smanjenja troškova
kinoprikazivačke djelatnosti, planira nova organizacija rada u kinoprikazivačkoj
djelatnosti u Domu kulture u Đurđevcu i to na način da se kino predstave održavaju
jedan vikend u mjesecu (subota i nedjelja) kada bi se prikazivali sinkronizirani
animirani filmovi u nedjelju u 10,00 i 18,00 sati, te filmski hitovi u subotu i nedjelju
u 20,00 sati.
U raspravi su sudjelovali Stevo Babić, Vjekoslav Ivandja, Ivan Pleadin i
Slavko Gračan.
Stevo Babić svojom raspravom podržao je prijedlog ravnateljice Centra za
kulturu Đurđevac Edite Janković Hapavel, kojim se u cilju smanjenja troškova i
povećanja prihoda u dijelu kinoprikazivačke djelatnosti planira organizirati novi
oblik rada u Domu kulture u Đurđevcu.
I Ivan Pleadin složio se s ovim prijedlogom o smanjenju troškova i povećanju
prihoda u dijelu kinoprikazivačke djelatnosti, međutim dodao je kako vidi uštede u
Domu kulture i u rješavanju ekonomičnijeg grijanja, pa je predložio ravnateljici da
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u plan prioritetnih radova uvrsti sanaciju i rekonstrukciju centralnog grijanja u
Domu kulture.
Vjekoslav Ivandija isto je podržao prijedlog da se ukine tri vikenda za
prikazivanje filmova u Domu kulture, akceptirajući činjenicu da zbog kućnih kina,
kina u dvoranama nisu više toliko atraktivana, ali je pradložio ravnateljici Editi
Janković Hapavel da pokuša uspostaviti kontakt s većim kino-distributerima s
novim suvremenim kinima tipa multipleksi, te da ispita ima li interesa za određeni
oblik suradnje tipa franšize – najma, tako da se davatelju franšize ustupi korištenje
kina pod njihovim imenom gdje će oni pod cijenu svoje reklame ili nekog jeftinog
najma, uz neka tehnička ulaganja, osuvremeniti kino i prilagoditi ga današnjim
standardima i uvjetima čime bi se pokušalo ponovo oživjeti kino u Đurđevcu.
Gradonačelnik Slavko Gračan obratio se svim ravnateljima ustanova koji
danas podnose izvješća o svome radu i izvješća o godišnjem obračunu prihoda i
rashoda za 2009. godinu. Izrazio zadovoljstvo s dosadašnjom međusobnom
suradnjom kao i sudjelovanjem u svim gradskim manifestacijama.
Vezano uz mjere štednje rekao je kako je s ravnateljima dogovorio niz mjera
koje se odnose na uštede, ali na način da se te uštede ne odraze na kvalitetu usluga.
Nakon rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2009. godinu
Pored navedenog Zaključka Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo i sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Gradsko vijeće Grada Đurđevca podržava prijedlog ravnateljice Centra za
kulturu Đurđevac Edite Janković Hapavel, da u cilju veće efikasnosti i smanjenja
troškova kinoprikazivačke djelatnosti, organizira novi oblik rada u
kinoprikazivačkoj djelatnosti u Domu kulture u Đurđevcu i to na način da se kino
predstave održavaju jedan vikend u mjesecu (subota i nedjelja) kada bi se
prikazivali sinkronizirani animirani filmovi u nedjelju u 10,00 i 18,00 sati, te filmski
hitovi u subotu i nedjelju u 20,00 sati.
U cilju racionalizacije troškova u Domu kulture pradlaže se ravnateljici da
pokuša uspostaviti kontakt s većim kino-distributerima s novim suvremenim kinima
tipa multipleksi, te da ispita ima li interesa za određeni oblik suradnje tipa franšize –
najma, tako da se davatelju franšize ustupi korištenje kina pod njihovim imenom
gdje će oni pod cijenu svoje reklame ili nekog jeftinog najma, uz neka tehnička
ulaganja, osuvremeniti kino i prilagoditi ga današnjim standardima i uvjetima čime
bi se pokušalo ponovo oživjeti kino u Đurđevcu.
2. Predlaže se ravnateljici Editi Janković Hapavel da radi smanjenja troškova
u Domu kulture u Đurđevcu, u plan prioritetnih radova uvrsti sanaciju i
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rekonstrukciju centralnog grijanja.
Točka 9.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva
kulture Republike Hrvatske za program: Uređenje i opremanje stalnog
postava.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za program Uređenje i opremanje stalnog postava, 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:
Uređenje i opremanje stalnog postava
Točka 10.
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.
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, 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.
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Točka 11.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac
za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da su prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2009. godinu, razmatrali Odbor
za proračun i financije na svojoj 3. sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine i
Odbor za kulturnu i prirodnu baštinu na 2. sjednici održanoj 29. ožujka 2010.
godine.
Odbori su podržali predloženi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2009. godinu
u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, a Zaključke s održanih
sjednica Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Nakon ovih uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara,
obrazloženje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2009. godinu, dala je
ravnateljica Gradske knjižnice Anica Šabarić.
U raspravi je sudjelovao Marijan Panić koji je, osvrnuvši se na rad Gradske
knjižnice u 2009. godini, izrazio zadovoljstvo s radom i aktivnostima koje je
provodila Gradska knjižnica tijekom protekle godine.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2009. godin
Točka 12.
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
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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
Točka 13.
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2009.
godinu, s prijedlogom Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak"
Đurđevac za 2009. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na sjednici
održanoj 26. ožujka 2010. godine. Odbor je podržao predloženi Godišnji obračun
Dječjeg vrtića u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu.
Nakon ovih uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara,
ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub obrazložila je
Godišnji obračun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića za 2009. godinu.
Pritom je ukratko izvijestila nazočne o radu i trenutnim aktivnostima koje se
provode u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac. Posebno je napomenula programe
koje je proveo Dječji vrtić s kojima su ostvareni vlastiti prihodi, ali i teškoće u
poštivanju naloga inspekcijskih službi zbog činjenice da se participacija roditelja za
boravak djece u vrtiću nije mijenjala osam godina.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2009. godinu
Točka 14.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom
Zaključka.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2009. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na
svojoj 3. sjednici održanoj 26. ožujka 2010. godine.
Odbor je podržao predloženi Godišnji obračuna financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2009. godinu u tekstu koji je dostavljen u
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materijalima za sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog
vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je zapovjednika JVP
Đurđevac, Marijana Kicivoja da obrazloži Izvješće o radu i Godišnji obračun
financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2009. godinu.
Nakon što je zapovjednik JVP Đurđevac Marijan Kicivoj obrazložio Izvješće
o radu i Godišnji obračun financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
za 2009. 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 2009. godinu
Točka 15.
Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Zapovjednik JVP Đurđevac Marijan Kicivoj obrazložio je Izvješće o
vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2009. godinu.
U raspravi je sudjelovao Stevo Babić koji je pohvalio vrhunske rezultate koje
je postigla Javna vatrogasna postrojba u dijelu vatrogasnih intervencija na svom
području djelovanja u 2009. godini.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim intervencijama
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2009. godinu
Točka 16.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2009. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2009. godinu, s prijedlogom
Zaključka, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio je
raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jedoglasno je donijelo
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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 2009. godinu
Točka 17.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini, s prijedlogom
Zaključka.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2009. 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 2009. godini
Točka 18.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2009. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Opširno izvješće o radu komunalnog redara za 2009. godinu (na 11 stranica),
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,
otvorio je 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 2009. godinu
Točka 19.
Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
Zagrebačke banke, razmatrao Odbor za proračun i financije na svojoj 3. sjednici
održanoj 26. ožujka 2010. godine.
Odbor je podržao predloženu Odluku o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su
na klupe prije sjednice.
Prijedlog Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke
banke dodatno je obrazložila Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2
Točka 20.
Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice u
Čepelovcu – I. faza.
Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice u Čepelovcu – I.
faza, s obrazloženjem o pristiglim ponudama, te zapisnikom o pregledu i ocjeni
ponuda, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. Predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar je bez uvodnog izlaganja otvorio raspravu o
prijedlogu Odluke.
Na pitanje Ivana Pleadina moraju li se takvi relativno mali objekti kao što su
mrtvačnice graditi u fazama, gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je da se ove
godine iz Proračuna Grada moglo angažirati samo 500.000,00 kuna za takve
namjene.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice
u Čepelovcu – I. faza
Točka 21.
Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice u Suhoj
Kataleni – I. faza.
Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice u Suhoj Kataleni
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– I. faza, s obrazloženjem o pristiglim ponudama, te zapisnikom o pregledu i ocjeni
ponuda, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponude za izgradnju mrtvačnice
u Suhoj Kataleni – I. faza
Točka 22.
Donošenje Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa trgovačkog društva VGP – MONT d.o.o. Koprivnica.
Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa trgovačkog društva VGP – MONT d.o.o. Koprivnica, članovi Gradskog
vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a ukratko ju je obrazložio
gradonačelnik Slavko Gračan.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa trgovačkog društva
VGP – MONT d.o.o. Koprivnica
Točka 23.
Donošenje Đurđevačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom u razdoblju od 2010. do 2015. godine.
Prijedlog Đurđevačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom u razdoblju od 2010. do 2015. godine obrazložili su tajnica Grada
Jadranka Švaco i gradonačelnik Slavko Gračan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ĐURĐEVAČKU STRATEGIJU
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
u razdoblju od 2010. do 2015. godine
Točka 24.
Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za
osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za
osobe s invaliditetom Grada Đurđevca, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 5.
sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine.
Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za osobe
s invaliditetom Grada Đurđevca, 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
R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva
za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca
Točka 25.
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjdnice i članova Povjerenstva za
osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjdnice i članova Povjerenstva za osobe
s invaliditetom Grada Đurđevca, utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja na 5.
sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine.
Ovo Rješenje 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 predsjdnice i članova Povjerenstva
za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca
Točka 26.
Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 5. sjednici održanoj 25. ožujka
2010. godine.
Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradskog
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povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca, 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 razrješenju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Grada Đurđevca
Točka 27.
Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada
Đurđevca, utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja na 5. sjednici održanoj 25. ožujka
2010. godine.
Ovo Rješenje 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
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Grada Đurđevca
Točka 28.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se javio Željko Blažok. Postavio je
pitanje u vezi uređenja poljskih putova i mostova na poljskim putovima. Upitao je
kako koristiti poljski put iza Željezničke stanice u Đurđevcu na kojemu je oznaka za
prijelaz preko mosta vozilima do 5 tona, a strojevi za obradu zemljišta kojima se
prelazi preko toga mosta su iznad te tonaže, da li ići na vlastitu odgovornost, budući
da nema drugih prilaza prema zemljištu?
Zatim je Željko Blažok upitao kada će se urediti raskrižje ulica Stjepana
Radića i Radničke ceste kako teški kamioni ne bi prometovali Kolodvorskom
ulicom?
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Na kraju je Željko Blažok dao primjedbu na prometno rješenje raskrižja
Ulice Petra Zrinskog i Grkinske ulice u Đurđevcu. Izjavio je da to raskrižje nije
dobro riješeno jer veliki kamioni ne mogu skretati iz Ulice Petra Zrinskog u
Grkinsku ulicu.
Vezano uz uređenje mosta na poljskom putu iza Željezničke stanice u
Đurđevcu, Martin Mahović pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, odgovorio je Željku Blažoku da
uputi pisani zahtjev kako bi se napravio plan realizacije, a u vezi uređenja raskrižja
ulica Stjepana Radića i Radničke ceste odgovorio je da je to u postupku rješavanja s
Hrvatskim cestama. Raskrižje Ulice Petra Zrinskog i Grkinske ulice u Đurđevcu
radile su Hrvatske ceste u čijoj je to nadležnosti, odgovorio je Martin Mahović.
Nadalje je član Gradskog vijeća Ivan Pleadin komentirao odgovor koji je
dostavljen od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ispostave Đurđevac,
vezano uz pitanje Anke Švaco s prošle sjednice Gradskog vijeća o tome da li postoji
mogućnost ugovaranja dežurstva nedjeljom i blagdanom preko Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje za ljekarne koje djeluju na području Grada Đurđevca, kako
građani u hitnim slučajevima ne bi morali odlaziti u 30 km udaljenu Koprivnicu?
Zbog kriterija broja stanovnika ljekarne u gradu Đurđevcu ne mogu ostvariti
pravo da im dežurstva nedjeljom i blagdanom financira Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje, odnosno da imaju ugovoreno plaćanje dežurstva. Budući da
se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira iz doprinosa temeljem
solidarnosti, građani grada Đurđevca trebali bi imati iste standarde kao i drugi,
rekao je Ivan Pleadin i dodao da bi po ovom pitanju trebali tražiti istomišljenike i
udružiti se radi javnog interesa.
U vezi pitanja Anke Švaco s prošle sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik
Slavko Gračan rekao je da je razgovarao s vlasnicima ljekarni u Đurđevcu, koji su
izjavili da će se pokušati međusobno dogovoriti oko dežurstva u ljekarnama
nedjeljom i blagdanom, međutim da zbog dva do tri kupca koji dolaze tim danima
ne mogu pokriti troškove zaposlenog djelatnika.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, čestitajući svim nazočnima
Uskrs, zaključio je 9. sjednicu Gadskog vijeća u 18,00 sati.
Zapisničar
Marica Popović

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

