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ZAPISNIK
s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 12. svibnja 2010. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/11, URBROJ:
2137/03-01-01/01-10-1 od 7. svibnja 2010. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Luka Čukljaš,
2. Željko Blažok,
3. Vlado Rep,
4. Melani Šikulec,
5. Ivan Pleadin,
6. Ivica Djopar,
7. Mladen Roštan,
8. Anka Švaco,
9. Ivan Hadžija,
10. Ljuba Dobravec,
11. Marijan Panić,
12. Stevo Babić,
13. Marijan Štimac.
Sjednici nisu nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija,
2. Branimir Prelec (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode,
5. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika,
7. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
8. Zrinka Hodić, predstavnica Komunalija d.o.o. Đurđevac,
9. Ana Marija Hlupić, predstavnica IPZ Uniprojekt TERA d.o.o. Zagreb,
10. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
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11. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
12. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista.
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je izmjenu redoslijeda
predloženih točki dnevnog reda, tako da predložena točka 4. koja glasi:
„4. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje do
2015. godine“,
postane točkom 1., a predložene točke 1., 2. i 3. postanu točkama 2., 3. i 4. i
to iz razloga jer su sjednici nazočni izlagači u vezi Plana gospodarenja otpadom
Grada Đurđevca za razdoblje do 2015. godine, Marijan Blažok, Zrinka Hodić i Ana
Marija Hlupić.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje do
2015. godine.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu.
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju
Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduživanju
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
5. Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca.
6. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u
2010. godini.
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
9. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje
do 2015. godine.
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje do 2015.
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godine, u ime izrađivača obrazložila je Ana Marija Hlupić, predstavnica IPZ
Uniprojekt TERA d.o.o. Zagreb.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da su prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje do
2015. godine razmatrali Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Odbor za
komunalno i vodno gospodarstvo na sjednici, koja je zbog istog dnevnog reda
zajedno održana 10. svibnja 2010. godine.
Odbori su podržali predloženi Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca
za razdoblje do 2015. godine u tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu,
uz sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Predlaže se gradonačelniku i upravnim tijelima Grada Đurđevca da se
obrate Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano uz sklopljeni
Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“, na
temelju kojega Fond sudjeluje u financiranju programa sanacije s 40%, a Grad
Đurđevac sa 60%, u cilju povećanja postotnog učešća Fonda u postupku sanacije
odlagališta komunalnog otpada „Peski“ na području Grada Đurđevca.
Ovaj Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su
na klupe prije sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN
gospodarenja otpadom Grada Đurđevca
za razdoblje do 2015. godine
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu razmatrao Odbor za
proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine.
U ime Odbora očitovao se predsjednik Odbora Marijan Štimac.
Odbor je podržao predloženu Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu u tekstu koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog
vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
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Đurđevca za 2010. godinu obrazložila je Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog
odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2010. godinu
Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju
Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju
Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata, razmatrao Odbor za proračun i
financije na svojoj 4. sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine.
Odbor je podržao predloženu Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom
zaduženju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata u tekstu koji je
dostavljen u materijalima za sjednicu, o čemu je članove Gradskog vijeća izvijestio
predsjednik Odbora Marijan Štimac. Zaključak s održane sjednice Odbora članovi
Gradskog vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Grada
Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata obrazložila je Jasna Kovačev,
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju
Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduživanju
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduživanju
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke, razmatrao Odbor za proračun i financije na
4. sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine.
Odbor je podržao predloženu Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom
zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke u tekstu koji je dostavljen u

5

materijalima za sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog
vijeća primili su na klupe prije sjednice.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke obrazložila je Jasna Kovačev, pročelnica
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduživanju
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
Zagreb, Paromlinska 2
Točka 5.
Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca.
Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca,
obrazložio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, Marijan Kicivoj.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN
zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Grada Đurđevca
Točka 6.
Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2010. godini.
Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u
2010. godini, obrazložio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
Marijan Kicivoj.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara tijekom žetvene sezone u 2010. godini
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Točka 7.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je zapovjednika JVP
Đurđevac, Marijana Kicivoja da obrazloži prijedlog Sporazuma o izmjenama
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Nakon što je zapovjednik JVP Đurđevac Marijan Kicivoj obrazložio prijedlog
Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac, Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
Točka 8.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o
izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
Prijedlog Statuta o izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac,
obrazložio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, Marijan Kicivoj.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
Točka 9.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se za riječ javio član Gradskog vijeća
Vlado Rep. Postavio je tri pitanja. Prvo pitanje postavio je u ime građana Grada
Đurđevca, a odnosilo se na uređenje nogostupa između dvije zgrade u Ulici Tina
Ujevića u Đurđevcu (dužine oko 100 metara) i u vezi postavljanja zone smirenog
prometa (ležećih policajaca) u gradu Đurđevcu.
Pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Martin Mahović odgovorio je Vladi Repu da se nogostup između dvije
zgrade u Ulici Tina Ujevića u Đurđevcu može samo očistiti, ali da veći zahvati za
sada nisu mogući zbog nedostatka financijskih sredstava. U vezi postavljanja zone
smirenog prometa u gradu Đurđevcu odgovorio je da je prijedlogom Odluke o
uređenju prometa na području Grada Đurđevca, koja je u pripremi za donošenje na
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Gradskom vijeću, planirano uspostavljanje zone smirenog prometa – Basaričekova
ulica od Robne kuće do raskrižja s Ulicom Ivana Mažuranića i Ulice dr. Ivana
Kranjčeva – Tina Ujevića – Ruđera Boškovića ( kod Dječjeg vrtića i Srednje škole).
Drugo pitanje Vlado Rep postavio je u vezi izrade Programa ukupnog
razvoja Grada Đurđevca. Izjavio je kako su u vezi s time održani sastanci s
razvojnom agencijom iz Varaždina i odborima gradonačelnika, pa je upitao
koliko su u izradu PUR-a uključeni odbori Gradskog vijeća?
Na ovo pitanje gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Vladi Repu da
je izrađivač PUR-a tražio osnivanje Radne skupine koja će zajedno s njima
izraditi prijedlog PUR-a. Rekao je kako je Gradu interes da se radi što cjelovitijeg
sagledavanja mogućnosti budućeg gospodarskog razvoja Grada u fazi analize
postojećeg stanja za izradu ovog strateškog dokumenta uključi što više ljudi.
S tim u vezi gradonačelnik Slavko Gračan napomenuo članovima
Gradskog vijeća da su prije sjednice dobili na klupe Anketni upitnik u vezi izrade
analize stanja za Program ukupnog razvoja Grada Đurđevca. Zamolio je članove
Gradskog vijeća da popune Anketni upitnik i da na taj način postanu aktivni
učesnici u izradi Strategije sveobuhvatnog razvoja Grada.
Vezano uz dosadašnje uključivanje odbora Gradskog vijeća i
gradonačelnika na izradi analize postojećeg stanja za izradu PUR-a gradonačelnik
je rekao da će za iduću sjednicu dobiti podatke o tome.
Treće pitanje Vlade Repa odnosilo se na Javni poziv za ostvarivanje
subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda na području
Grada Đurđevca u 2010. godini i Javni poziv za ostvarivanje subvencija za
proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima (plastenicima ili staklenicima) na
području Grada Đurđevca u 2010. godini. Prema njegovom mišljenju u tim
Javnim pozivima se traži previše dokumentacije koju treba priložiti kod
podnošenja zahtjeva za subvenciju (pročitao je svih 11 dokumenata koje treba
priložiti), pa je upitao da li se to može smanjiti kako bi zahtjeve za subvenciju
mogli podnijeti i oni koji su zainteresirani za podizanje manjih nasada?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Vladi Repu da će razmotriti
navedene Javne pozive i reducirati, koliko god je to moguće, potrebnu
dokumentaciju koju treba priložiti kod podnošenja zahtjeva za subvenciju.
Željko Blažok na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavio je pitanje u vezi
uređenja poljskih putova i mostova na poljskim putovima. Pri tom je upitao kako
koristiti poljski put iza Željezničke stanice u Đurđevcu na kojemu je oznaka za
prijelaz preko mosta vozilima do 5 tona, a strojevi za obradu zemljišta kojima se
prelazi preko toga mosta su iznad te tonaže. Budući da nema drugih prilaza prema
zemljištu Željko Blažok ponovo je upitao da li se nešto može napraviti oko uređenja
toga mosta za ovu predsezonu?
Martin Mahović pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, odgovorio je Željku Blažoku da
izgradnja novog mosta košta oko 200.000,00 kuna, a gradonačelnik Slavko Gračan
je dodao kako se radi o značajnom zahvatu za koji nisu planirana sredstva u
Proračunu. Obećao je da će u roku 15 dana obići teren i vidjeti da li se može nešto
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napraviti oko sanacije postojećeg mosta.
Nadalje se za riječ javio Marijan Panić. Upozorio je na lošu prometnu
signalizaciju za most prema rasadniku u Čepelovcu koji nema zaštitnu ogradu.
Martin Mahović odgovorio je Marijanu Paniću da je situacija mosta prema
rasadniku u Čepelovcu snimljena te da je već prihvaćena ponuda Kotlara d.o.o. iz
Đurđevca za izradu zaštitne ograde na tome mostu. Isto tako izradit će se i zaštitna
ograda na mostu na Novom Selu u Đurđevcu na raskrižju prema „Mlinoklasu“,
dodao je pročelnik Martin Mahović.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 10. sjednicu
Gadskog vijeća u 17,15 sati.
Zapisničar
Marica Popović

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med.

