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Z A P I S N I K
sa 64. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Ðurðevca

održane 13. prosinca 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/41, URBROJ: 2137/03-07-1
od 12. prosinca 2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Ðurðevca, Ulica Stjepana
Radiæa 1, s poèetkom u 15,30 sati.

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

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

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. Martin Mahoviæ, struèni suradnik za investicije i projekte Grada Ðurðevca.
4. Marica Popoviæ, struèna suradnica za poslove Gradskog vijeæa i Gradskog
    poglavarstva Grada Ðurðevca.
5. Adela Soèev, dopisnica "Podravskog lista".

Zapisnik sa 63. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik  Gradskog  poglavarstva  Mladen  Roštan  predložio  je  sljedeæu
izmjenu i dopunu dnevnog reda: 

Predložena toèka 1. koja glasi:
"1.  Razmatranje  amandmana  na  prijedlog  Proraèuna  Grada  Ðurðevca  za

2008. godinu. ", izostavlja se iz dnevnog reda, jer  na prijedlog Proraèuna Grada
Ðurðevca za 2008. godinu nije dostavljen nijedan amandman.

Predložene toèke 2,. 3. i 4. postaju toèkama 1., 2. i 3.
Potom  je  predsjednik  Gradskog  poglavarstva  Mladen  Roštan  predložio

dopunu dnevnog reda s toèkama 4. i 5. koje glase:
"4.  Donošenje  Odluke  o  odobrenju  sredstava  Turistièkoj  zajednici  Grada

Ðurðevca za organizaciju novogodišnjeg koncerta.
 5.  Donošenje  Zakljuèka  o  prihvaæanju  troškovnika  Komunalija  d.o.o.

Ðurðevac za izgradnju sekundarnog vodovoda u Sirovoj Kataleni."
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Predložena toèka 5. Pitanja i prijedlozi, postaje toèkom 6.

Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Zatim je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio sljedeæi

   D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine,
obveza i potraživanja  Grada Ðurðevca.

2. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Ðurðevac za doznaku sredstava za
magistralni vodovod Severovci - Grkine - Medvedièka prema Rješenju Hrvatskih voda.

3. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Ðurðevac  za odobrenje rušenja
stabala na groblju u Suhoj Kataleni.

4.  Donošenje  Odluke  o  odobrenju  sredstava  Turistièkoj  zajednici  Grada
Ðurðevca za organizaciju novogodišnjeg koncerta.

5. Donošenje Zakljuèka o prihvaæanju troškovnika Komunalija d.o.o. Ðurðevac
za izgradnju sekundarnog vodovoda u Sirovoj Kataleni.

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

Toèka 1.

 Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine,
obveza i potraživanja  Grada Ðurðevca.

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine,
obveza i potraživanja  Grada Ðurðevca, koju su èlanovi Gradskog poglavarstva
primili u materijalima za sjednicu, obrazložio je gradonaèelnik Mladen Roštan.

U Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja  Grada Ðurðevca
predložio je Anðelku Kokotiæ, za predsjednicu, Magdu Vencl i Ivana Jendrašica, za
èlanove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za popis imovine, obveza i potraživanja  

Grada Ðurðevca

U Povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja  Grada Ðurðevca za
2007. godinu imenuju se: 

1. Anðelka Kokotiæ, za predsjednicu, 
2. Magda Vencl, za èlana,
3. Ivan Jendrašic, za èlana.



3

Toèka 2.

 Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Ðurðevac za doznaku sredstava za
magistralni vodovod Severovci - Grkine - Medvedièka prema Rješenju Hrvatskih
voda.

Zahtjev Komunalija d.o.o. Ðurðevac za doznaku sredstava za magistralni
vodovod Severovci - Grkine - Medvedièka prema Rješenju Hrvatskih voda, obrazložio
je  gradonaèelnik Mladen Roštan.

Za rijeè se javio Josip Tomica koji je  predložio da Komunalije d.o.o. Ðurðevac
za sljedeæu sjednicu Gradskog poglavarstva dostave na uvid podatke o graðevini,
(projekt) magistralnog vodovoda Severovci - Grkine - Medvedièka kako bi se èlanovi
Gradskog poglavarstva upoznali s istim.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo  

O D L U K U
o odobrenju sredstava Komunalijama  d.o.o. Ðurðevac
 za magistralni vodovod Severovci-Grkine-Medvedièka

I.

 Komunalijama d.o.o. Ðurðevac odobrava se 54.378,31 kuna za plaæanje vodnog
doprinosa za magistralni vodovod  Severovci - Grkine - Medvedièka, prema Rješenju
Hrvatskih voda Klasa: UP/I-325-08/07-01/9496, Urbroj: 374-3205-2-07-2 od 28.
studenoga 2007. godine.

II.

Traži se od Komunalija d.o.o. Ðurðevac da za sljedeæu sjednicu Gradskog
poglavarstva dostavi na uvid podatke o graðevini, (projekt) magistralnog vodovoda
Severovci - Grkine - Medvedièka kako bi se èlanovi Gradskog poglavarstva upoznali s
istim.

Toèka 3.

 Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Ðurðevac  za odobrenje rušenja
stabala na groblju u Suhoj Kataleni.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonaèelnik Mladen Roštan i kratke rasprave u
kojoj su sudjelovali Josip Tomica i Marijana Markešiæ, Gradsko poglavarstvo
jednoglasno je donijelo  sljedeæi 

Z A K LJ U È A K

Gradsko poglavarstvo Grada Ðurðevca suglasno je s prijedlogom Komunalija
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d.o.o. Ðurðevac o izvoðenju potrebnih radova na groblju u Suhoj Kataleni i odobrava
zahvat rušenja stabala suhe smreke locirane na središtu  groblja i ostalih osušenih
smreka napadnutih štetnikom potkornjakom.

Toèka 4.

     Donošenje  Odluke  o  odobrenju  sredstava  Turistièkoj  zajednici  Grada
Ðurðevca za organizaciju novogodišnjeg koncerta.

Na prijedlog gradonaèelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo jednoglasno
i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju sredstava Turistièkoj zajednici

 Grada Ðurðevca za organizaciju 
novogodišnjeg koncerta

I.

Za  organizaciju novogodišnjeg koncerta, koji æe se održati 23. prosinca 2007.
godine u Sportskoj dvorani u Ðurðevcu, Turistièkoj zajednici Grada Ðurðevca odobrava
se 20.000,00 kuna,   sukladno zahtjevu Turistièke zajednice  Grada Ðurðevca od 12.
prosinca 2007. godine.

II.

Novèana  sredstva  iz  toèke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proraèuna  Grada
Ðurðevca za 2007. godinu sa stavke 3811 Turistièka zajednica.

III.

Organizacija novogodišnjeg koncerta povjerava se  Turistièkoj zajednici Grada
Ðurðevca.

IV.

Traži  se  od  Turistièke  zajednice  Grada  Ðurðevca  da  po  završetku
novogodišnjeg  koncerta  dostavi  Gradskom  poglavarstvu  na  uvid  Izvješæe  o
utrošenim sredstvima iz toèke I. ove Odluke.

Toèka 5.

Donošenje Zakljuèka o prihvaæanju troškovnika Komunalija d.o.o.
Ðurðevac za izgradnju sekundarnog vodovoda u Sirovoj Kataleni.
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Troškovnik Komunalija d.o.o. Ðurðevac za izgradnju sekundarnog vodovoda u
Sirovoj Kataleni, pojasnio je  gradonaèelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K LJ U È A K
o prihvaæanju troškovnika Komunalija d.o.o. 

Ðurðevac za izgradnju sekundarnog
vodovoda u Sirovoj Kataleni

I.
 

Gradsko poglavarstvo Grada Ðurðevca prihvaæa troškovnik Komunalija d.o.o.
Ðurðevac, Broj. T.D. 191/04 za izgradnju sekundarnog vodovoda u Sirovoj Kataleni.

II.

Troškovnik iz toèke I. ovog Zakljuèka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Komunalije d.o.o. Ðurðevac  radove iz toèke I. ovog Zakljuèka izvest æe  iz
namjenskih srdstava prikupljenih od 1,00 kune/m3,  koja se obraèunavaju i sadržana su
u prodajnoj cijeni vode, a koriste se za održavanje i financiranje gradnje objekata i
ureðaja komunalne infrastrukture.

IV.

Izgraðeni  dio  sekundarne  vodovode  mreže   u  Sirovoj  Kataleni  prenosi  se
Komunalijama d.o.o. Ðurðevac na korištenje i upravljanje.

Toèka 6.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom toèkom dnevnog reda gradonaèelnik Mladen Roštan pozvao je sve
èlanove Gradskog poglavarstva da sutra 14. prosinca u 18,00 sati nazoèe u Domu
kulture zajednièkom druženju s predstavnicima udruga i društava s podruèja Grada
Ðurðevca koja se financiraju iz Proraèuna Grada, a svojim brojnim nastupima i
rezultatima su obilježili 2007. godinu i uvelike pomogli u promicanju ugleda i
imena Grada Ðurðevca - Grada Picoka. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zakljuèio je 64. sjednicu u
16,00 sati.

Predsjednik
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Gradskog poglavarsta
        Mladen Roštan, dipl. ing.


