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ZAPISNIK
s 50. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Ðurðevca
održane 18. svibnja 2007. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/18, URBROJ: 2137/03-07-1
od 16. svibnja 2007. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Ðurðevca, Ulica Stjepana
Radiæa 1, s poèetkom u 8,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazoènost veæine èlanova Poglavarstva.
Sjednici su nazoèni:
1. Mladen Roštan,
2. Josip Tomica,
3. Ivan Pleadin,
4. Martin Vlahoviæ.
Sjednici nije nazoèna Marijana Markešiæ (opravdala).
Osim èlanova Gradskog poglavarstva sjednici su nazoèni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
2. Jasna Kovaèev, proèelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode Grada Ðurðevca.
3. Mijo Robotiæ, proèelnik Upravnog odjela za stambeno- komunalne
djelatnosti i ureðenje prostora Grada Ðurðevca.
4. Marica Popoviæ, struèna suradnica za poslove Gradskog vijeæa i Gradskog
poglavarstva Grada Ðurðevca.
5. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Ðurðevac.
6. Adela Soèev, dopisnica "Podravskog lista".
7. Biljana Markoviæ, dopisnica "Glasa Podravine i Prigorja".
8. Zdravko Šimuniæ, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
Zapisnik s 49. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio sljedeæi
D N E V N I R E D:
1. Utvrðivanje prijedloga Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada
Ðurðevca.
2. Utvrðivanje prijedloga Plana motrenja, èuvanja i ophodnje graðevina i
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površina kojima prijeti poveæana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2007. godini.
3. Donošenje Zakljuèka o davanju suglasnosti JVP Ðurðevac na prodaju vozila
MAN KC 814 BU.
4. Utvrðivanje prijedloga Zakljuèka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivnièko-križevaèke županije.
5. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Toèka 1.
Utvrðivanje prijedloga Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Grada Ðurðevca.
Nakon uvodnog izlaganja gradonaèelnika Mladena Roštana, prijedlog Plana
zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Ðurðevca obrazložio je zapovjednik
JVP Ðurðevac Marijan Kicivoj.
Rasprava nije voðena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
PLANA
zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Grada Ðurðevca
Ovaj prijedlog Plana upuæuje se Gradskom vijeæu na razmatranje i donošenje.
Toèka 2.
Utvrðivanje prijedloga Plana motrenja, èuvanja i ophodnje graðevina i
površina kojima prijeti poveæana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2007. godini.
Prijedlog Plana motrenja, èuvanja i ophodnje graðevina i površina kojima prijeti
poveæana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini
obrazložio je gradonaèelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije voðena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

PLANA
motrenja, èuvanja i ophodnje graðevina i površina
kojima prijeti poveæana opasnost od nastajanja
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i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini
Ovaj prijedlog Plana upuæuje se Gradskom vijeæu na razmatranje i donošenje.
Toèka 3.
Donošenje Zakljuèka o davanju suglasnosti JVP Ðurðevac na prodaju
vozila MAN KC 814 BU.
Obrazloženje su dali gradonaèelnik Mladen Roštan i zapovjednik JVP Ðurðevac
Marijan Kicivoj.
Rasprava nije voðena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U È A K
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Ðurðevac za prodaju vatrogasnog vozila
MAN KC 814 BU
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Ðurðevac za prodaju vatrogasnog
vozila MAN KC 814 BU, sukladno zahtjevu JVP Ðurðevac Broj: 01-45/2-2007. od 7.
svibnja 2007. godine i Odluci koju je donijelo Upravno vijeæe JVP Ðurðevac na
sjednici održanoj 25. travnja 2007. godine.
Toèka 4.
Utvrðivanje prijedloga Zakljuèka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivnièko-križevaèke županije.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonaèelnik Mladen Roštan, a sukladno
prijedlozima i raspravi u kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Mladen Roštan i Ivan
Pleadin, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUÈ KA
o davanju mišljenja na prijedlog Odluke
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
Koprivnièko-križevaèke županije
Gradsko vijeæe Grada Ðurðevca daje pozitivno mišljenje na Odluku o donošenju
Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivnièko-križevaèke županije KLASA: 35002/01-01/01, URBROJ: 2137-14-07-109 u tekstu koji je Gradskom vijeæu Grada
Ðurðevca dostavio Županijski zavod za prostorno ureðenje Koprivnièko -križevaèke
županije 23. travnja 2007. godine, uz sljedeæe dopune:
U èlanku 4. poglavlju 2. toèki 2.5.1. u predloženoj novoj alineji 5. dodaju se
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rijeèi: "i drugdje", tako da glasi:
"- nove termoelektrane na geotermalni pogon u Kutnjaku i drugdje,"
Ova dopuna predlaže se zbog moguænosti gradnje i na drugim podruèjima na
podruèju Koprivnièko-križevaèke županije gdje za to postoje potencijali.
U èlanku 5. poglavlju 3. toèki 3.6. alineji 6. dodaju se nove toèke koje glase:
" * Sveta Ana - vodenica,
*Sirova Katalena - buduæe jezero - retencija Koljak."
Ova dopuna predlaže se iz razloga jer je na tim mjestima izgledno da æe postati
mjesta za odmor, šport i rekreaciju.
Ovaj prijedlog Zakljuèka upuæuje se Gradskom vijeæu na razmatranje i
donošenje.
Toèka 5.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom toèkom dnevnog reda gradonaèelnik Mladen Roštan izvijestio je
nazoène o pripremama koje provodi Organizacijski odbor za "Legendu o Picokima
2007. ", a potom se ponovo, kao i na prošloj sjednici Gradskog poglavarstva, osvrnuo
na pitanje ureðenja igrališta iza Društvenog doma Peski u Ðurðevcu. Rekao je da
Gradsko poglavarstvo mora, na jednoj od iduæih sjednica, odrediti što se želi na tom
prostoru i kako urediti taj prostor.
Svoje mišljenje u vezi ureðenja igrališta iza Društvenog doma Peski iznio je Ivan
Pleadin. Založio se da Gradsko poglavarstvo osmisli kako æe se urediti taj prostor s tim
da se to "stavi na papir", te da se odredi odgovorna osoba koja æe biti zadužena za
voðenje brige o Društvenom domu i njegovom okolišu kako bi se ovaj vrijedan prostor
racionalno koristio.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zakljuèio je 50. sjednicu u
9,45 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing.

