ZAPISNIK
s 26. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 1. lipnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/30 od 30.
svibnja 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 15,05 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan i konstatirao nazočnost svih članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan
2. Milica Fuček
3. Josip Tomica
4. Martin Vlahović
5. Ivan Pleadin
Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
2. Jadranka Švaco, tajnik Grada Đurđevca.
3. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i javne
prihode Grada Đurđevca.
4. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
5. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
6. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Grada Đurđevca.
7. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada
Đurđevca.
8. Adela Sočev , dopisnica "Podravskog lista".
9. Anđela Lenhard- Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
10. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio
je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2005. godinu.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Javne vatrogasne

postrojbe Đurđevac i prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac.
3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim
porezima.
4. Utvrđivanje prijedloga Đurđevačke strategije jedinstvene
politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini.
5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o uspostavljanju prijateljstva i
suradnje između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti.
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog postora u vlasništvu Grada Đurđevca (u Ulici Antuna
Radića 4 u Đurđevcu).
7. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti za imenovanje uprave društva Komunalija d.o.o. Đurđevac.
8. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2005. godinu.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočan je predsjednik
Turističke zajednice Grada Đurđevca Marijan Ružman koji je ukratko
obrazložio Izvješće o financijskom poslovanju TZ Grada Đurđevca
za 2005. g., a zatim je upoznao nazočne s tijekom priprema i
programom “Legende o Picokima 2006.” Izvjestio je članove
Gradskog poglavarstva da je danas (1. 6. 06.) potpisan sponzorski
ugovor s tvrtkom “Pevec”, odnosno Hotelom Picok o pokroviteljstvu
nad održavanjem “Legende o Picokima 2006.”
O potpisivanju sponzorskog ugovora s Hotelom Picok govorio
je i gradonačelnik Mladen Roštan, istaknuvši da je ugovor zaključen
na 200.000,00 kuna.
Za riječ se javio Josip Tomica koji je izrazio zadovoljstvo s
načinom vođenja Turističke zajednice Grada Đurđevca na čelu s
gosp. Ružmanom. Zatim je govorio o svojem viđenju turističke
promidžbe Grada Đurđevca. Smatra da bi centar turističke promidžbe
trebao biti Stari grad u Đurđevcu u suradnji s Gradom.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2005. godinu

Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom
vijeću na razmatranje i prihvaćanje.
Točka 2.
Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac i prijedloga Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Prijedlog Odluke o osnivanju JVP Đurđevac i prijedlog
Sporazuma članovi
Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu.
U uvodnom izlaganju o osnivanju JVP Đurđevac
gradonačelnik Mladen Roštan izjavio je kako ostale općine koje se
pored Grada Đurđevca predlažu kao osnivači JVP, podržavaju
Sporazum o osnivanju.
Iako je nadležnost Gradskog poglavarstva za donošenje
navedene Odluke, gradonačelnik Mladen Roštan izjavio je kako misli
da je ovo prevažna Odluka da s njome ne bi bilo upoznato i Gradsko
vijeće, pa je predložio da se s Odlukom o novom ustrojstvu Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac informira Gradsko vijeće na narednoj
sjednici.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočan je zapovjednik JVP
Grada Đurđevca Marijan Kicivoj koji je članovima Poglavarstva
pojasnio proceduru preregistracije ustanove i razloge zbog kojih je
JVP prišla novom ustrojstvu, a to je povećanje područja koje pokriva
JVP svojom djelatnosti i povećanje financijske stabilnosti kako se ne
bi sredstva iz vlastite djelatnosti trošila za pokrivanje minimalnog
standarda JVP.
Josip Tomica upitao je gosp. Kicivoja kakva je poslovna
suradnja JVP Grada Đurđevca i INE Naftaplina zbog koje je JVP
Grada Đurđevca osnovana u ovom obimu?
Od 2000. godine JVP Grada Đurđevca i INA Naftaplin – imaju
zaključen Ugovor o pružanju usluga, tako da JVP naplaćuje samo
usluge prema INI, odgovorio je Marijan Kicivoj.
Na pitanje Josipa Tomice da li je potreban toliki broj uposlenih
u JVP, Marijan Kicivoj odgovorio je da je prema Procjeni
ugroženosti za potrebe požarnog područja Đurđevac potrebno 33
vatrogasca.
Predsjednika Gradskog vijeća Ivicu Djopara zanimalo je da li
je na nivou Koprivničko-križevačke županije dogovoren isti pristup
osnivanja, odnosno novog ustrojstva javnih vatrogasnih postrojbi,

kako bi ova Odluka Grada Đurđevca imala „veću snagu”, a imajući u
vidu da se priprema novi Zakon o vatrogastvu?
Zapovjednik JVP Marijan Kicivoj odgovorio je da je u vezi
novog ustrojstva javnih vatrogasnih postrojbi na nivou Županije
održan kolegij načelnika svih općina KKŽ sa županom i da je župan
dao „zeleno svjetlo“ za novi ustroj JVP koje će pokrivati šire
područje.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeću:
ODLUKU
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac

i ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
Točka 3.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o
gradskim porezima.
Prijedlog Odluke obrazložila je pročelnica Jasna Kovačev.
Prvi se za raspravu javio Ivan Pleadin, koji smatra da su
članovi Gradskog poglavarstva trebali ovu Odluku dobiti nekoliko
dana ranije kako bi imali vremena da ju detaljnije prouče, s obzirom
na važnost Odluke.
Prema mišljenju gosp. Pleadina ovaj akt je manjkav. Upitao je
tko će ispred Grada odrediti koja je to nekretnina na koju se plaća
porez na neizgrađeno građevno zemljište, ako ju sam vlasnik ne
prijavi? To nije vidljivo iz ove Odluke, rekao je Ivan Pleadin. Zatim
je izrazio neslaganje s povećanjem poreza na korištenje javne
površine za postavljeni kiosk.
Josip Tomica složio se s primjedbom Ivana Pleadina da je
Odlukom potrebno propisati tko je odgovorna osoba ispred Grada
koja će utvrditi tko je dužnik za plaćanje poreza na neizgrađeno
građevno zemljište.
Zatim je predložio da se u članku 22. doda nova točka 12.
kojom bi se propisalo da se porez za korištenje javne površine plaća
4,00 kune po danu za postavljenu skelu na uređenoj pješačkoj stazi.

I Milica Fuček smatra da je potrebno ovom Odlukom propisati
tko je odgovorna osoba u Gradu koja će dati podatke o neizgrađenom
građevnom zemljištu na koje se plaća porez.
U vezi prijedloga Josipa Tomice da se oporezuje postavljanje
skele na javnoj površini, Milica Fuček smatra da to ne bi bilo u redu
jer Gradu treba biti cilj da se urede fasade.
Što se tiče primjedbe gosp. Pleadina na povećanje poreza na
korištenje javne površine za postavljeni kiosk Milica Fuček misli
kako je predloženo povećanje neznatno i da je prihvatljivo.
U vezi određivanja odgovorne osobe koja će dati podatke o
neizgrađenom građevnom zemljištu na koje se razrezuje porez,
pročelnik Mijo Robotić odgovorio je da su pravne i fizičke osobe po
Zakonu dužne dostaviti Gradu podatke o mjestu i veličini
neizgrađenog građevnog zemljišta.
S obzirom na činjenicu da nitko neće prijaviti takvo zemljište
radi oporezivanja, iako postoje zakonske odredbe, Upravni odjel za
stambeno-komunalne djelatnosti Grada ima podatke o takvom
zemljištu, rekao je gosp. Robotić i dodao kako će jedino biti
problema kod zemljišta gdje ima više vlasnika.
Gradonačelnik Mladen Roštan istaknuo je kako će u primjeni
naplate poreza na neizgrađeno građevno zemljište biti problema, ali
da je prvenstveno cilj Grada rješavanje Industrijskih zona po tom
pitanju. Zatim je predložio da porez na neizgrađeno građevno
zemljište čija je poslovna namjena, ostane nepromijenjen i da se plaća
3,00 kune/m2 godišnje, umjesto predloženih 1,50 kune po novom
prijedlogu.
Na ovaj prijedlog gradonačelnika članovi Gradskog
poglavarstva nisu imali primjedaba.
Budući da je bilo različitih mišljenja u vezi prijedloga Ivana
Pleadina da se ne povećava porez na korištenje javne površine za
postavljeni kiosk u odnosu na prijašnju Odluku, gradonačelnik
Mladen Roštan dao je na glasovanje ovaj prijedlog.
Većinom glasova članovi Gradskog poglavarstva nisu podržali
prijedlog Ivana Pleadina da se u članku 22. Odluke kojim se
propisuje naplata poreza za korištenje javnih površina za postavljeni
kiosk, smanji visina poreza, odnosno da ostane u visini koja se sada
primjenjuje.
Zatim je gradonačelnik Mladen Roštan dao na glasovanje
prijedlog Josipa Tomice da se u članku 22. doda nova točka 12.
kojom bi se propisalo da se porez na korištenje javne površine plaća
4,00 kune po danu za postavljenu skelu na uređenoj pješačkoj stazi.
Većinom glasova članovi Gradskog poglavarstva podržali su
prijedlog da se u članku 22. doda nova točka kojom će se propisati
porez na korištenje javne površine za postavljenu skelu na uređenoj

pješačkoj stazi i to 4,00 kune po danu.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1
glasom „suzdržanim“ utvrdilo je prijedlog
ODLUKE
o izmjenama Odluke o gradskim porezima
uz sljedeći
ZAKLJUČAK
Obvezuje se Stručna služba Grada da sukladno raspravi izvrši
ispravak Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima i uputi ju
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
U prilogu ovog zapisnika nalazi se ispravljeni tekst Odluke
koji se upućuje na Gradsko vijeće.
Točka 4.
Utvrđivanje prijedloga Đurđevačke strategije jedinstvene
politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana,
Đurđevačku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u
2006. godini obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švao, koja je i
predsjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ĐURĐEVAČKE STRATEGIJE
jedinstvene politike za osobe s invaliditetom
u 2006. godini
Ovaj prijedlog Đurđevačke strategije upućuje se Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 5.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o uspostavljanju
prijateljstva i suradnje između Grada Đurđevca i Grada
Lengyeltóti.
Prijedlog Odluke i prijedlog Sporazuma o uspostavljanju

prijateljskih veza, suradnje i prijateljstva na području društvenih
djelatnosti, gospodarstva i lokalne samouprave između Grada
Lengyeltóti u Republici Mađarskoj i Grada Đurđevca, obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je
prijedlog
ODLUKE
o uspostavljanju prijateljstva i suradnje
između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 6.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
davanje u zakup poslovnog postora u vlasništvu Grada Đurđevca
(u Ulici Antuna Radića 4 u Đurđevcu).
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Đurđevca
u zgradi u Đurđevcu u Ulici Antuna Radića 4, površine 83,64 m2, po
početnoj cijeni zakupa 83,64 kn, na vrijeme od 3 godine za
obavljanje rada udruga.
Točka 7.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti za imenovanje uprave društva Komunalija d.o.o.
Đurđevac.
Članovi Gradskog poglavarstva u materijalima za sjednicu
primili su Zaključak Nadzornog odbora Komunalije d.o.o. Đurđevac
o prijedlogu za imenovanje predsjednika i člana Uprave društva
Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko
poglavarstvo podrži stav koji je zauzet na Nadzornom odboru i da se
prema Gradskom vijeću uputi prijedlog Zaključka o davanju
prethodne suglasnosti za imenovanje Marijana Blažoka za
predsjednika uprave i Dražena Mesića za člana uprave – tehničkog
direktora.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1
glasom „suzdržanim“ utvrdilo je prijedlog
ZAKLJUČKA
o davanju prethodne suglasnosti
za imenovanje uprave društva
Komunalija d.o.o. Đurđevac
Daje se prethodna suglasnost predstavniku Grada Đurđevca u
Skupštini trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac Mladenu
Roštanu, za imenovanje uprave društva Komunalija d.o.o. Đurđevac i to:
- MARIJANA BLAŽOKA iz Đurđevca, Kralja Tomislava 134, za
predsjednika uprave,
- DRAŽENA MESIĆA iz Đurđevca, Stjepana Radića 87, za člana
uprave
- tehničkog direktora.
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Nakon utvrđivanja prijedloga Zaključka o davanju prethodne
suglasnosti za imenovanje uprave društva Komunalije
d.o.o.Đurđevac, gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da
Gradsko poglavarstvo uputi prema Gradskom vijeću prijedlog da
Gradsko vijeće donese Zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu
Društvenog ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac u pravcu izmjene
broja članova uprave društva, tako da upravu čini jedan član –
predsjednik Uprave koji sam bira svoje suradnike u cilju efikasnijeg
upravljanja Komunalija d.o.o. Đurđevac.
O navedenom prijedlogu gradonačelnika Mladena Roštana u
raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin, Josip Tomica, Mladen Roštan,
Ivica Djopar i Milica Fuček.
Sukladno raspravi Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 3
glasa „za“ i 2 glasa „suzdržana“ utvrdilo je prijedlog
ZAKLJUČKA
o pokretanju inicijative

za izmjenu Društvenog ugovora
Komunalija d.o.o. Đurđevac
Gradsko vijeće Grada Đurđevca obvezuje predstavnika Grada
Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac
Mladena Roštana, da pokrene inicijativu za izmjenu Društvenog ugovora
Komunalija d.o.o. Đurđevac u pravcu izmjene broja članova uprave
društva, tako da upravu društva čini jedan član.
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 8.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda nitko od članova Gradskog
poglavarstva nije se javio za riječ.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je
26. sjednicu u 18,20 sati.
Predsjednik
Gradskog
poglavarstva
Mladen Roštan, dipl.
ing.

