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Z A P I S N I K
sa 60. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Ðurðevca

održane 16. listopada 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/35, URBROJ: 2137/03-07-1
od 15. listopada 2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Ðurðevca, Ulica Stjepana
Radiæa 1, s poèetkom u 13,25 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i 
konstatirao nazoènost veæine  èlanova  Poglavarstva.

Sjednici su nazoèni:
1. Mladen Roštan,
2. Martin Vlahoviæ,
3. Marijana Markešiæ,
4. Ivan Pleadin.

Sjednici nije nazoèan Josip Tomica (opravdao).

Osim èlanova Gradskog poglavarstva sjednici su nazoèni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeæa Grada Ðurðevca.
2. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
3. Jasna Kovaèev, proèelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i  
           javne prihode Grada Ðurðevca.
4.  Mijo  Robotiæ,  proèelnik  Upravnog  odjela  za  stambeno-  komunalne  
           djelatnosti i ureðenje prostora Grada Ðurðevca.
5. Stevo Vilagoš, èlan Županijskog poglavarstva KKŽ,
6. Marica Popoviæ, struèna suradnica za poslove Gradskog vijeæa i Gradskog
    poglavarstva Grada Ðurðevca.
7. Martin Mahoviæ, struèni suradnik za investicije i projekte Grada Ðurðevca.
8. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Ðurðevac.
9. Dražen Mesiæ, predstavnik Komunalija d.o.o. Ðurðevac.
10. Siniša Širac, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.
11. Marko Širac, predstavnik Hrvatskih voda.
12. Marijan Carek, direktor "Prostora" d.o.o. Bjelovar.
13. Rahela Greta Nervo, predstavnica "Prostora" d.o.o. Bjelovar.
14. Stjepan Tasoti, predsjednik Vijeæa Mjesnog odbora Centar Ðurðevac.
15. Adela Soèev, dopisnica "Podravskog lista".
16. Biljana Markoviæ, dopisnica "Glasa Podravine i Prigorja".
17. Anðela Lenhard Antolin, dopisnica "Veèernjeg lista".
18. Zdravko Šimuniæ, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je sljedeæi:
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   D N E V N I   R E D:

 1.  Prezentacija Projekta rekonstrukcije biološkog dijela ureðaja za
proèišæavanje otpadnih voda Grada Ðurðevca i donošenje Zakljuèka o prihvaæanju
Projekta.

2. Pitanja i prijedlozi.
                                      
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Toèka 1.

  Prezentacija Projekta rekonstrukcije biološkog dijela ureðaja za
proèišæavanje otpadnih voda Grada Ðurðevca i donošenje Zakljuèka o
prihvaæanju Projekta.

Nakon uvodnih napomena gradonaèelnika Mladena Roštana Projekt
rekonstrukcije biološkog dijela ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda Grada
Ðurðevca prezentirao je nazoènima zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda dr.
Siniša Širac. 

Govorio je o cilju i sadržaju  Projekta  rekonstrukcije, dogradnje i sanacije
biološkog dijela  ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda Grada Ðurðevca (UZPOV) -
opseg II., III. i IV. faza,  izraðenog od projektanta PROSTOR d.o.o. Bjelovar. Naglasio
je kako je osnovni cilj ovog Projekta donošenje najoptimalnijeg i najkvalitetnijeg
rješenja za Grad Ðurðevac kao konaènog efekta proèišæavanja otpadnih voda za
dugoroèni period, na razini dvadeset godina, što èini opravdanost ulaganja i prilaženja
realizaciji ove investicije. Rokom izgradnje od tri godine i efektima koji se postižu
tehnologijom ovog Projekta postiže se optimalno rješenje s visokim stupnjem
proèišæavanja otpadnih voda u Gradu Ðurðevcu, dodao je uz ostalo Siniša Širac.

Gradonaèelnik Mladen Roštan izjavio je kako oèekuje   da ovaj Projekt
rekonstrukcije, dogradnje i sanacije biološkog dijela  ureðaja za proèišæavanje otpadnih
voda Grada Ðurðevca, Hrvatske vode financijski poprate u velikom postotku.

Na to je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda dr. Siniša Širac odgovorio
da Hrvatske vode imaju propisane kriterije za ulaganja u jedinice lokalne samouprave,
da su dosada Hrvatske vode razvijale projekte komunalne infrastrukture na lokalnoj
razini i da obeæaje da æe to nastaviti i dalje.

Na pitanje novinarke Anðele Lenhard Antolin koliko æe biti financijsko uèešæe
Hrvatskih voda u ovom Projektu vrijednom 10 mil. kuna, Siniša Širac  odgovorio je:
minimalno 60 % i dodao kako je u Hrvatskoj veæi problem daljnje upravljanje i
održavanje takvih projekata od same investicije.

Potom je  o Projektu  rekonstrukcije, dogradnje i sanacije biološkog dijela
ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda Grada Ðurðevca (UZPOV) - opseg II., III. i IV.
faza,  govorio u ime projektanta direktor   PROSTORA d.o.o. Bjelovar Marijan Carek.
Naglasio je kako je cilj prijektanta bio ovim Projektom zadržati postojeæu lokaciju
objekta i riješiti rekonstrukcijom, dogradnjom i sanacijom biološkog dijela  ureðaja za
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proèišæavanje otpadnih voda visoki stupanj proèišæavanja otpadnih voda u Gradu
Ðurðevcu za narednih 27 godina. Ova investicija bi mogla iznositi oko 10 mil. kuna s
postrojenjem za isušenje mulja, a njome bi se propisanom tehnologijom i kriterijima
dobio 95 % stupanj proèišæenja ispusta u vodotok, izjavio je Marijan Carek.

Predsjednik Gradskog vijeæa Ivica Djopar govoreæi o Projektu  rekonstrukcije,
dogradnje i sanacije biološkog dijela  ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda Grada
Ðurðevca podržao je navedeni Projekt koji je , kako kaže, od ekonomskog i ekološkog
znaèaja za podruèje Grada Ðurðevca.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U È A K
o prihvaæanju Projekta rekonstrukcije 

biološkog dijela  ureðaja za proèišæavanje 
otpadnih voda  Grada Ðurðevca 

Gradsko  poglavarstvo  Grada   Ðurðevca  prihvaæa  Projekt   rekonstrukcije,
dogradnje i sanacije biološkog dijela  ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda Grada
Ðurðevca (UZPOV) - opseg II., III. i IV. faza,  izraðen od projektanta PROSTOR
d.o.o. Bjelovar, B. Papandopula 14, Bjelovar.

Toèka 2.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom toèkom dnevnog reda gradonaèelnik Mladen Roštan pozvao je 
nazoène da nakon sjednice zajedno obiðu postojeæi proèistaè otpadnih voda Grada
Ðurðevca.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zakljuèio je 60. sjednicu u
14,05 sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


