
  Z A P I S N I K
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 27. srpnja 2006. godine

Sjednica je sazvana sazivom  KLASA:  021-05/06-02/12,  
URBROJ: 2137/03-06-1 od 20. srpnja 2006. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. 
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je 
potpredsjednik Petar Štefanić. Konstatirao je  nazočnost većine 
članova Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić, 
2. Marijana Markešić, 
3. Vladimir Mirović,
4. Branko Cestar, 
5. Luka Čukljaš, 
6. Marijan Panić, 
7. Ljuba Dobravec,
8. Darko Fuk,
9. Davor Ivezić,
10. Siniša Plemenčić,
11. Petar Štefanić,

Sjednici nisu nazočni:
1. Željko Blažok (opravdao),
2. Ivica Djopar (opravdao),
3. Vjekoslav Ivandija (opravdao),
4. Marijan Štimac (opravdao),

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca,
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

financije i  javne prihode,
5. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-

komunalne 
    djelatnosti i uređenje prostora,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
    Gradskog poglavarstva,



7. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" 
Đurđevac,

8. Zdravko Šabarić, predstavnik Centra za kulturu Đurđevac,
9. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
10. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Grada Đurđevca,
11. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
12. Adela Sočev, dopisnica Podravskog lista,
13. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Prigorja,

Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca  usvojen 
je jednoglasno, bez primjedaba. 

Potpredsjednik Gradskog vijeća Petar Štefanić napomenuo je 
članovima Gradskog vijeća da su zbog ukazane potrebe, nakon 
sazivanja sjednice, primili materijale za dopunu dnevnog reda. Stoga 
je predložio  dopunu dnevnog reda s točkom 9. koja glasi:

"9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca". 

Predložena točka 9. dnevnog reda Pitanja i prijedlozi, postaje 
točkom 10.

Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je 
jednoglasno.

Potom je potpredsjednik Gradskog vijeća Petar Štefanić 
predložio sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje  Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog 
izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2006. godine.

2. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog 
izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju 
sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske 
zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

4. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 



do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima  i 

izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca  za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

8. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
"Maslačak" Đurđevac.

9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca. 
          10. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1. 

 Donošenje  Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog 
izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2006. godine.

Polugodišnji financijski izvještaj Proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine obrazložio je 
gradonačelnik Mladen Roštan. Detaljno je pojasnio prihode i rashode 
svih proračunskih stavaka kod kojih je nastalo veće odstupanje u 
odnosu na plan. Prihodi Proračuna Grada za 2006. godinu planirani  su 
u iznosu od 7.523.792,89 kuna, što je 23,12 % u odnosu na plan. 
Razlog ovako malog ostvarenja je taj što se  nisu ostvarile planirane 
pomoći iz državnog i županijskog proračuna, prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja, 
čija se realizacija očekuje  u drugom polugodištu 2006. godine, 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

U ime Odbora za proračun i financije o prijedlogu 
polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, očitovala se Marijana Markešić-
član Odbora. Odbor je zasjedao 27. srpnja 2006. godine i podržao 
polugodišnji financijski izvještaj Proračuna Grada, bez primjedaba. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK
 o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 

          Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje
           od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Točka 2.



Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog 
izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Mladena Roštana 
polugodišnji financijski izvještaj Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca obrazložila je pročelnica Jasna Kovačev.

Odbor za proračun i financije podržao je polugodišnji 
financijski izvještaj Konsolidiranog proračuna Grada bez primjedaba, 
izvijestila je članove Gradskog vijeća u ime Odbora Marijana 
Markešić (član Odbora).

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK

o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca

 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006.  godine

Točka 3.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju 
sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - 
Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. 
godine.

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za prvo 
polugodište 2006. godine podnio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske zalihe, 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Točka 4.



 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom 
Zaključka.

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, 
ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac Gabrijela Golub 
obrazložila je Polugodišnji obračun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića te 
planirane aktivnosti za predstojeće razdoblje. Govorila je o 
popunjenosti kapaciteta vrtića, broju uposlenih, normativima te 
problematici neizvršavanja obveza pojedinih roditelja.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Točka 5.

Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

Polugodišnji obračun prihoda i rashoda Centra za kulturu  
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine 
obrazložio je zamjenik ravnateljice Zdravko Šabarić.

Gradsko vijeće jednoglasno  i bez rasprave donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka 

i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Točka 6.

Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.



Nakon uvodnih napomena potpredsjednik Gradskog vijeća Petar 
Štefanić dao je riječ ravnateljici Gradske knjižnice Anici Šabarić koja 
je ukratko pojasnila Polugodišnji obračun prihoda i rashoda Gradske 
knjižnice za polugodišnje razdoblje, zatim je izvijestila članove 
Gradskog vijeća o radu  u prvom polugodištu i o trenutnim 
aktivnostima Gradske knjižnice.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka 

i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Točka 7.

Razmatranje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima  
i izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca  za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom 
Zaključka.

Izvještaj o prihodima i rashodima Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Đurđevca za prvo polugodište obrazložio je zapovjednik JVP 
Marijan Kicivoj. Ukratko je izvijestio članove Gradskog vijeća o 
vatrogasnim intervencijama JVP za razdoblje siječanj - lipanj 2006. 
godine s posebnim osvrtom na intervincije u ovom ljetnom razdoblju. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima  

i izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Točka 8.

Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg 
vrtića "Maslačak" Đurđevac.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Branko Cestar 
izvijestio je članove Gradskog vijeća da je Odbor zasjedao 20. srpnja 



2006. godine i jednoglasno utvrdio prijedlog Rješenja za imenovanje 
Gabrijele Golub za  ravnateljicu Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Gabrijele Golub za ravnateljicu 

Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac

Točka 9.

 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
 

Gradonačelnik Mladen Roštan izvijestio je članove Gradskog 
vijeća da se na raspisani javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, koji se nalazi u prizemlju 
objekta Stari grad  u Đurđevcu, ukupne površine 394,00 m2, nitko nije 
javio za zakup navedenog prostora. Bilo je zainteresiranih, međutim 
zbog visoke cijene zakupnine nitko od zainteresiranih nije se javio na 
raspisani natječaj. Stoga je Gradsko poglavarstvo utvrdilo prijedlog 
Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada Đurđevca, na način da je predložilo prema Gradskom 
vijeću sniženje početne visine zakupnine s 30,00 kuna/m2 na 20,00 
kuna/m2 za ugostiteljski prostor u Starom gradu u Đurđevcu, pojasnio 
je gradonačelnik.

U raspravi su sudjelovali Marijan Panić, Marijana Markešić, 
Davor Ivezić, Vladimir Mirović, Branko Cestar, Stevo Babić i Mladen 
Roštan.

Marijan Panić i Davor Ivezić izjavili su da je najlošija varijanta 
za ovaj poslovni prostor da je zatvoren jer propada zbog neodržavanja, 
stoga su podržali sniženje početne visine zakupnine s 30,00 kuna/m2 
za poslovni prostor u prizemlju objekta Stari grad u Đurđevcu.

Marijana Markešić predložila je nižu početnu visinu zakupnine 
od 20,00 kuna/m2, koju je predložilo Gradsko poglavarstvo, i to za 
iznos spomeničke rente koja se plaća za taj prostor po m2.

Vladimir Mirović, Branko Cestar i Stevo Babić smtraju da je  
početna visina zakupnine koju je predložilo Gradsko poglavarstvo u 
iznosu od 20,00 kuna/m2 još uvijek previsoka  za navedeni poslovni 
prostor pa su predložili 10,00 kuna/m2, a Branko Cestar podnio je u 
tijeku rasprave o prijedlogu Odluke usmeni amandman koji glasi: 

AMANDMAN
na prijedlog Odluke o davanju u zakup



poslovnog prostora u vlasništvu Grada 
Đurđevca

U članku 11. iza trećeg stavka dodaje se novi stavak 4. koji 
glasi:

"Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovog članka za ugostiteljski 
prostor koji se nalazi u prizemlju objekta Stari grad u Đurđevcu, 
određuje se početna visina zakupnine od 10,00 kuna/m2".

Budući da je Branko Cestar podnio amandman na sjednici u 
tijeku rasprave, potpredsjednik Gradskog vijeća Petar Štefanić 
sukladno članku 49. Poslovnika Gradskog vijeća, dao je na glasovanje 
da se Branku Cestaru dopusti podnošenje amandmana na sjednici.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo da se Branku Cestaru 
dopusti podnošenje amandmana.
 U ime predlagatelja gradonačelnik Mladen Roštan izjasnio se o 
podnesenom amandmanu (članak 32. stavak 1. Poslovnika). Prihvatio 
je podneseni amandman Branka Cestara.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 9/98. i 
8/01.) u članku 11. iza trećeg stavka dodaje se novi stavak 4. koji 
glasi:

"Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovog članka za ugostiteljski 
prostor koji se nalazi u prizemlju objekta Stari grad u Đurđevcu, 
određuje se početna visina zakupnine od 10,00 kuna/m2".

Točka 10.

Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ su se javili Vladimir 

Mirović i Davor Ivezić.
Vladimira Mirovića zanimalo je kada Grad planira započeti 

uređivati okoliš oko nove stočne vage, te da li je zazidano oštećenje na 
zidu Starog grada (o čemu je gradonačelnik upoznat)?

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je gosp. Miroviću iz 
kojih razloga nije započeto uređenje okoliša oko nove stočne vage i 
sanirano oštećenje na zidu Starog grada. Nakon što se s Komunalijama 
utvrdi cjenik za izvođenje radova riješit će se uređenje okoliša oko 
nove stočne vage, a saniranje oštećenja na zidu Starog grada izvršit će 



se, prema uputama Konzervatorskog zavoda, u sklopu cjelokupnog 
uređenja koje se planira u Starom gradu, odgovorio je gradonačelnik.

Davoru Iveziću na pitanje u vezi trenutnog stanja, vlasničkih 
odnosa i financiranja Nogometnog kluba Graničar Đurđevac odgovor 
je dao, na temelju svojih saznanja,  gradonačelnik Mladen Roštan.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Petar Štefanić zaključio je 10. 
sjednicu Gadskog vijeća u 17,55 sati. 

Zapisničar         Potpredsjednik
       Marica Popović        Gradskog 
vijeća

Petar Štefanić, 
dipl. oec.


