
Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 9. veljače 2006. godine 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/06-02/05, URBROJ: 
2137-03-06-1 od 2. veljače 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 predsjednik 
Ivica Djopar i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
 

Sjednici su nazočni:

1. Branko Cestar,
2. Ivica Djopar,
3. Luka Čukljaš, 
4. Marijan Panić,  
5. Davor Ivezić,
6. Darko Fuk,
7. Marijana Markešić,
8. Vladimir Mirović,
9.  Siniša Plemenčić, 
10. Stevo Babić,
11. Marijan Štimac,
12. Željko Blažok,
13. Petar Štefanić.

Sjednici nisu nazočni: 
1. Vjekoslav Ivandija, 
2. Ljuba Dobravec (opravdala). 

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Milica Fuček, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika Grada Đurđevca,
4. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva,  
5. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca, 
6. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

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

komunalne     djelatnosti i uređenje prostora,



8. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i 
    Gradskog poglavarstva, 
9. Anton Vidas i Danica Vidas, voditelji Projekta „Grad Đurđevac 

– model sudjelovanja građana u odlučivanju“, 
10. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“, 
11. Zdravko Šimunić, dopisnik „Glasa Podravine i Prigorja“,

Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je slijedeći 

D N E V N I   R E D: 

1. Prezentacija Projekta „Grad Đurđevac – model sudjelovanja 
građana u odlučivanju“. 

2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 
2006. godinu. 

3. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog 
ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Đurđevca za 
2004. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

4. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 
Đurđevca za 2005. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2005. godine, s prijedlogom Zaključka.

5. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Đurđevca.

6. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i 
zastavi Općine Đurđevac. 

8. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1. 

Prezentacija Projekta „Grad Đurđevac – model sudjelovanja 
građana u odlučivanju.“

Sjednici Gradskog vijeća nazočni su voditelji Projekta „Grad 
Đurđevac – model sudjelovanja građana u odlučivanju“ Anton Vidas i 
Danica Vidas, koji su izvršili prezentaciju Projekta prema pisanim 



materijalima koje su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za 
sjednicu, a nalaze se u prilogu ovog zapisnika. 

Budući da nakon izvršene prezentacije nije bilo pitanja i 
prijedloga, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da 
klubovi vijećnika razmotre ovaj materijal, koji im je dat u pisanom 
obliku u čak opširnijem tekstu od prezentacije, i da zauzmu stav prema 
ovoj temi te svoje mišljenje prenesu svojim predstavnicima u Gradskom 
poglavarstvu kako bi Poglavarstvo pripremilo konačni prijedlog prema 
Gradskom vijeću i kako bi se moglo ići u provedbu projekta. 

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zahvalio gosp. 
Vidasu na izloženoj prezentaciji i predložio nastavak sjednice po 
dnevnom redu. 

Točka 2. 

Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2006. 
godinu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je 
članovima Gradskog vijeća da je na inicijativu Kluba vijećnika HDZ-a 
izrađen prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2006. 
godinu. Predsjednik smatra da nisu potrebna dodatna obrazloženja 
predloženog Plana, pa je otvorio raspravu. 

Za riječ se javio Marijan Štimac u ime Kluba vijećnika HDZ-a, 
izrazivši zadovoljstvo time što je prihvaćena inicijativa Kluba i što je 
Gradsko poglavarstvo ponudilo Gradskom vijeću prijedlog Plana rada 
Gradskog vijeća za 2006. godinu. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

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

za 2006. godinu 

Točka 3. 

Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 
Koprivnica o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Đurđevca za 
2004. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Izvješće Državnog ureda za reviziju o reviziji poslovanja Grada 
Đurđevca za 2004. godinu, koje su članovi Gradskog vijeća primili u 
materijalima za sjednicu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 
Posebno se osvrnuo na str. 32. Izvješća gdje Državni ured za reviziju 



nalaže Gradu Đurđevcu namjensko trošenje sredstava od naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina i komunalne naknade u skladu s 
propisanim namjenama. Gradonačelnik je obrazložio da su se tijekom 
2004. godine zbog nedostatnih izvornih prihoda za podmirenje svih 
obveza koje Grad ima za djelatnosti predškolskog odgoja, socijalne skrbi,
odgoja i osnovnog obrazovanja, te kulture i sporta ove djelatnosti 
financirale iz namjenskih sredstava komunalne naknade i naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina. 

Komentirajući nalaz Revizije u vezi namjenskog trošenja sredstava 
rente i komunalne naknade Marijan Štimac je izjavio kako ne stoji da 
Grad Đurđevac nema potrebe za izgradnju komunalne infrastrukture u 
iznosu manjem od onog koji prikupi za komunalnu naknadu, već 
naprotiv da ima potrebu i za višim iznosom trošenja sredstava za te 
namjene. Stoga je gosp. Štimac naglasio da je ovim Izvješćem revizija 
predvidjela da je u Gradu potrebno ustrojiti unutrašnju kontrolu trošenja 
namjenskih sredstava. Tom unutrašnjom kontrolom trošenja namjenskih 
sredstava Gradsko poglavarstvo treba preporučiti Gradskom vijeću da u 
2006. godini ne namjerava trošiti manje sredstava od komunalne naknade 
za izgradnju komunalne infrastrukture i time prestati s trendom 
nenamjenskog trošenja izuzetno važnih prihoda namijenjenih za 
održavanje komunalne infrastrukture u Gradu Đurđevcu, rekao je gosp. 
Štimac. 

Govoreći o Izvješću o obavljenoj reviziji poslovanja Grada 
Đurđevca za 2004. godinu i Petar Štefanić osvrnuo se na nalaz revizije o 
nenamjenskom trošenju sredstava rente i komunalne naknade. Budući da 
se taj trend uzastopce događa iz godine u godinu gosp. Štefanić smatra 
da se u Gradu treba preispitati unutrašnja organiziranost u funkcioniranju 
Grada. S obzirom na ozbiljnost problematike mišljenja je da bi trebalo 
zadužiti Gradsko poglavarstvo i pročelnicu Upravnog odjela za financije 
da prikažu koliko financijski nedostaje sredstava za funkcioniranje Grada 
kako bi se u tom smislu krenulo u reorganizaciju Grada i otklanjanje 
nedostataka koje navodi revizija u svojem Izvješću. A što se tiče 
povećanja izvornih prihoda u Proračunu Grada gosp. Štefanić je uvjeren 
da se povećanim angažmanom, boljom kontrolom i poslovanjem s 
imovinom Grada može utjecati na povećanje izvornih prihoda. 

Budući da se nitko više nije javio za riječ predsjednik Gradskog 
vijeća Ivica Djopar zaključio je raspravu uz uputu Gradskom 
poglavarstvu da se angažira oko veće naplate izvornih prihoda koji 
Gradu pomalo „bježe“ kako se nebi ponovilo nenamjensko trošenje 
sredstava rente i komunalne naknade vidljivo iz nalaza Državnog ureda 
za reviziju za 2004. godinu. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 



o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
poslovanja Grada Đurđevca za 2004. godinu

Točka 4.

Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada 
Đurđevca za 2005. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2005. godine, s prijedlogom Zaključka.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, 
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu – 

- Proračunske zalihe, za razdoblje od 
1. srpnja do 31. prosinca 2005. godine

Točka 5. 

Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Đurđevca. 

Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica 
Djopar. Pritom je izvjestio Gradsko vijeće da je prijedlog Statuta o 
izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca utvrdio Odbor za 
statut i poslovnik na sjednici održanoj 30. siječnja 2006. godine. 

Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Grada 
Đurđevca po svim člancima obrazložila je tajnica Grada Jadranka 
Švaco. 

Vladimir Mirović imao je kratku primjedbu na članak 3. stavak 
6. prijedloga Statuta kojim se propisuje da čelnik središnjeg tijela 
državne uprave „može“ sazvati sjednicu na zahtjev jedne trećine 
članova Gradskog vijeća. Gosp. Mirović smatra da bi umjesto riječi 
„može“ trebale stajati riječi: sjednicu „će“ sazvati…

Na to je predsjednik Gradskog vijeća odmah odgovorio gosp. 
Miroviću da je njegova primjedba na mjestu, međutim da niži propis 
ne može derogirati viši jer je ta odredba propisana člankom 7. Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donjelo 

S T A T U T



o izmjenama i dopunama 
Statuta Grada Đurđevca

Točka 6. 

Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 

Budući da je tajnica Grada Jadranka Švaco detaljno obrazložila 
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca „ Poslovnik o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
nije posebno obrazlagala, već je samo napomenula da se sve izmjene i 
dopune u Poslovniku odnose na usklađenje s izmjenama i dopunama 
Statuta Grada.

Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca utvrdio je Odbor za statut i poslovnik na 
sjednici održanoj 30. 

siječnja 2006. godine.
Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P O S L O V N I K
o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca

Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i 
zastavi Općine Đurđevac. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i 
zastavi Općine Đurđevac obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o

grbu i zastavi Općine Đurđevac

Točka 8. 

Pitanja članova Gradskog vijeća. 



Gradonačelnik Mladen Roštan izvjestio je nazočne da je danas 
(9. veljače 2006.g.) održana sjednica Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca i da je upućen Javni poziv 
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca u 
2006. godini. 

Rok za podnošenje prijedloga je 10. ožujka 2006. godine pa je 
gradonačelnik pozvao sve ovlaštene predlagatelje da dostave svoje 
prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca. 

Pritom je podsjetio da još do 15. veljače 2006. g. traje Javni 
poziv za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.

Članovi Gradskog vijeća Željko Blažok i Marijan Štimac potaknuti 
raspravom sa sjednice Gradskog poglavarstva od 19. prosinca 2005. 
godine (točka 12. „Pitanja i prijedlozi“), postavili su pitanja u vezi 
izgradnje asfaltne baze – pogona za proizvodnju asfaltne mase u k.o. 
Đurđevac, predio Preložnički berek (Gat). 

Željko Blažok upitao je da li Grad Đurđevac ima asfaltnu bazu, a 
Marijan Štimac je upitao da li je građevinska dozvola za izgradnju 
asfaltne baze izdana  u skladu s odredbama PPUG Đurđevac na 
izdvojenom području gospodarske djelatnosti – „Gat“? Tražio je izvatke 
iz PPUG Đurđevca na kojima je vidljivo da je na tom dijelu moguća 
izgradnja asfaltne baze. Uz navedene izvatke tražio je i pisano 
obrazloženje Upravnog odjela. 

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da je Ured državne 
uprave u KKŽ Pododsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostava 
Đurđevac 31. listopada 2005. godine izdao građevinsku dozvolu, te da je 
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora 
Grada Đurđevca izdao pozitivno mišljenje i suglasnost za zahvat u 
prostoru s tim da se navedeni zahvat ne može predvidjeti izvan granica 
područja iz PPUG-a Đurđevca i da se glavnim projektom treba obavezno 
predvidjeti zaštita prirode i zaštita okoliša – vode u jezeru i vodenog 
ekosustava. 

U raspravu su se uključili Petar Štefanić i Ivica Djopar koji je 
izjavio kako je na sjednici Poglavarstva tražio prezentaciju projekta radi 
saznanja što je to zatvoreni tip asfaltne baze, o čemu se to radi i da li su 
zadovoljeni odgovarajući kriteriji za izgradnju? 

Na kraju rasprave zaključeno je da Upravni odjel za stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, pored izvatka 
iz PPUG Đurđevca s obrazloženjem (što je tražio gosp. Štimac), dade na 
uvid članovima Gradskog vijeća Željku Blažoku, Marijanu Štimcu, Petru 
Štefaniću i Ivici Djoparu preslike sve dokumentacije s kojom raspolaže u 
vezi izgradnje asfaltne baze u Preložničkom bereku (Gat). 



Vladimir Mirović komentirao je rad Ureda državne uprave u 
KKŽ Pododsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostave 
Đurđevac. Rekao je kako u svom radu ne koriste iste kriterije za svaku 
stranku. Ovu svoju tvrdnju potkrijepio je primjerom izdavanja 
građevinske dozvole investitoru tvrtki „Podravina – Programat“ za 
izgradnju asfaltne baze koja je izdana u iznimno kratkom roku (zahtjev 
za izdavanje dozvole podnesen 11. listopada 2005. g., a dozvola 
izdana 31. listopada 2005. g.), dok jedan poljoprivrednik čeka za 
izdavanje građevinske dozvole za izgradnju staje godinu dana. 

Za riječ se javio Davor Ivezić koji je upozorio mjerodavne na 
problematiku dostave u izgrađenu zgradu na Trgu sv. Jurja 1 u 
Đurđevcu, kao i u još dva objekta uz tu zgradu, zbog neizgrađenog 
pristupnog puta tako da se dostava vrši preko trga, kroz park i uz 
Osnovnu školu Grgura Karlovčana Đurđevac. Zbog nepropisnog 
prometovanja vozila po navedenim mjestima gdje se kreće mnogo 
školske djece gosp. Ivezić izrazio je zabrinutost zbog ugroženosti 
školske djece, stoga je upozorio na hitno rješavanje ove problematike 
kako nebi došlo do stradavanja djece u prometu. 

Obrazlažući problematiku izgradnje pristupnog puta prema 
zgradama na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu (imovinsko pravni odnosi, 
financiranje izgradnje) gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo 
Robotić odgovorili su kako su sada imovinsko-pravni odnosi riješeni, 
napravljen je projekat za izgradnju pristupnog puta i izdana je 
građevinska dozvola, te da će Grad sufinancirati izgradnju. 

Na to je gosp. Ivezić rekao da ovim odgovorima nije ništa novo 
doznao te da ponovo upozorava radi eventualnih posljedica – misli na 
stradavanje djece u takvom nepropisnom prometovanju vozila po trgu 
i uz školu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je 
mjerodavne da čim prije izdaju nalog za izgradnju toga pristupnog 
puta.
 

Na pitanje Željka Blažoka, kakvih ima novosti u vezi prodaje 
Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac, gradonačelnik 
Mladen Roštan odgovorio je da se na natječaj javio jedan ponuđač 
Đuro Ferenčić iz Đurđevca, međutim da još nije napravljen konačni 
tekst sporazuma u vezi poslovne suradnje između Grada i 
Đurđevačkog poduzetničkog centra kako bi Gradsko poglavarstvo 
podnijelo Gradskom vijeću izvješće o provedenom natječaju i odabiru 
ponuđača o prodaji poslovnog udjela Grada u Đurđevačkom 
poduzetničkom centru. 



Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 6. 
sjednicu u 17,45 sati. 

  Zapisničar Predsjednik
       Marica Popović       Gradskog vijeća

         Ivica Djopar, dr. 

vet. med.


