ZAPISNIK
s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 28. rujna 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/06-02/14,
URBROJ: 2137/03-06-1 od 22. rujna 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je
predsjednik Ivica Djopar i konstatirao nazočnost većine članova
Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Željko Blažok,
3. Marijana Markešić,
4. Vladimir Mirović,
5. Branko Cestar,
6. Luka Čukljaš,
7. Marijan Panić,
8. Ivica Djopar,
9. Ljuba Dobravec,
10. Darko Fuk,
11. Vjekoslav Ivandija,
12. Davor Ivezić,
13. Marijan Štimac.
Sjednici nisu nazočni:
1. Siniša Plemenčić,
2. Petar Štefanić (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
3. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i
javne prihode,
4. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne
djelatnosti i uređenje prostora,
5. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva,

6. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
7. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Prigorja,
Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
usvojen je jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za
2006. godinu.
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2006. godini.
3. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
kulturi na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u
sportu na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2006. godinu.
6. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu.
7. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog
ureda Koprivnica o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje Grada Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
8. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu.
O predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu govorio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Pojasnio je stavke kod kojih je nastalo znatnije povećanje ili smanjenje
prihodovne i rashodovne strane Proračuna Grada Đurđevca za 2006.
godinu. U svom izlaganju posebno se osvrnuo na izmjene Plana
razvojnih programa Grada Đurđevca za razdoblje od 2006. - 2008.
godine i kapitalne projekte iz Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture koji se planiraju financirati iz primitaka od

financijske imovine i zaduživanja Grada (rekonstrukcija uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije, izgradnja vodocrpilišta
Đurđevac i vodospreme Čepelovac, sanacija gradske deponije te
komunalno opremanje građevinskog zemljišta Poslovno - radne zone
B i Poslovno - industrijske zone A u Đurđevcu i dr.).
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar pozvao je člana
Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Marijanu Markešić da podnese izvješće sa sjednice Odbora koja je
održana 28. rujna 2006. godine.
Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Đurđevca
podržao je Izmjene i dopune Proračuna Grada za 2006. godinu i
izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture, zatim izmjene
Programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi i izmjene i
dopune Konsolidiranog Proračuna Grada za 2006. godinu, izvjestila je
članove Gradskog vijeća Marijana Markešić.
Za raspravu se javio Marijan Štimac. Komentirajući Izmjene i
dopune Proračuna Grada za 2006. godinu izjavio je da su ove izmjene
Proračuna donesene na vrijeme kako na kraju godine ne bi došlo do
debalansa Proračuna. U svom izlaganju ocijenio je da ove izmjene
Proračuna imaju tendenciju razvoja Grada Đurđevca jer se u Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju kapitalni
projekti - rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
kanalizacije te sanacija gradske deponije, kao i komunalno opremanje
Poslovnih zona. A što se tiče planova u vezi vodoopskrbe i izgradnje
vodocrpilišta gosp. Štimac se založio da se taj proces ubrza i da radovi
započnu što prije u proljeće.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu
Točka 2.
Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2006. godini.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2006. godini
Točka 3.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
kulturi na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
Sukladno obrazloženju koje je dao gradonačelnik Mladen
Roštan, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da
Gradsko vijeće donese Zaključak kojim će se ovlastiti Gradsko
poglavarstvo da donese Odluku o otkupu poslovnog prostora za
proširenje Gradske knjižnice (ukoliko se u 2006. godini razriješe
imovinsko - pravni odnosi) s time da se isplata izvrši u 2007. godini, a
ako neće biti moguće da se sredstva za kupnju navedenog poslovnog
prostora planiraju novim izmjenama Proračuna Grada za 2006.
godinu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Đurđevca
u 2006. godini
uz sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca da donese
Odluku o kupnji poslovnog prostora za proširenje Gradske knjižnice
Đurđevac ukoliko se u 2006. godini razriješe imovinsko - pravni
odnosi, s time da se isplata izvrši u 2007. godini, a ako neće biti
moguće s prodavateljem zaključiti takav Ugovor, da se sredstva za
kupnju navedenog poslovnog prostora planiraju novim izmjenama
Proračuna Grada za 2006. godinu.
Točka 4.
Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba
u sportu na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2006.
godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u
sportu na području Grada Đurđevca u 2006. godini

Točka 5.
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2006. godinu.
Program o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca za 2006. godinu obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca za 2006. godinu
Točka 6.
Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna
Grada Đurđevca za 2006. godinu.
Kratko obrazloženje Izmjena i dopuna Konsolidiranog
proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu dao je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Konsolidiranog Proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu
Točka 7.
Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju

Područnog ureda Koprivnica o obavljenom uvidu u Proračun i
financijske izvještaje Grada Đurđevca za 2005. godinu, s
prijedlogom Zaključka.
Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda
Koprivnica o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje
Grada Đurđevca za 2005. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda
za reviziju Područnog ureda Koprivnica o
obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje
Grada Đurđevca za 2005. godinu
Točka 8.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Roštan
upoznao je članove Gradskog vijeća o provođenju Programa
međugeneracijske solidarnosti "Dnevni boravak i pomoć u kući
starijim osobama" na području Grada Đurđevca. Nositelji Programa su
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i
Koprivničko - križevačka županija, a provodi ga Klub za starije osobe
"Mariška" iz Koprivnice.
Član Gradskog vijeća Vladimir Mirović iznio je mišljenje
pojedinih građana iz Đurđevca koji su dobili pomoć za podmirenje
troškova ogrjeva za ovu zimu, odnosno 3 m3drva u vrijednosti 880,00
kuna od Hrvatskih šuma. Građani smatraju da je to mala količina drva
za vrijednost od 880,00 kuna, rekao je gosp. Mirović i dodao da je
trebalo razgovarati s HAS-om Đurđevac od koga bi se za iste novce
nabavila veća količina drva.
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Vladimiru Miroviću
kako se slaže s njm da je 880,00 kuna puno za količinu i kvalitetu
isporučenih drva za ogrjev za 182 korisnika-socijalno ugroženih
građana s područja Grada Đurđevca, ali da su Hrvatske šume bile
jedini ponuđač na objavljeno prikupljanje ponuda za nabavu drva. U
vezi nabave drva od HAS-a gradonačelnik je rekao da je razgovarano s

njima, ali HAS nije mogao zadovoljiti ukupnu količinu drva potrebnu
za područje Grada Đurđevca. Gradsko poglavarstvo odredilo je da se
za 2006. godinu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dodjeljuje u
naravi, odnosno na način da se korisnicima pomoći s područja Grada
Đurđevca osigura nabava i prijevoz drva, dodao je gradonačelnik.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 11.
sjednicu Gadskog vijeća u 17,05 sati.
Zapisničar
Marica Popović
vijeća

Predsjednik
Gradskog
Ivica Djopar, dr.

vet. med.

