
  Z A P I S N I K
s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 22. veljače 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom  KLASA:  021-05/07-02/02,  URBROJ:
2137/03-07-1 od  16. veljače  2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,05 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. Luka Čukljaš, 
3. Marijana Markešić, 
4. Vladimir Mirović,
5. Branko Cestar, 
6. Marijan Panić, 
7. Ivica Djopar,
8. Ljuba Dobravec,
9. Darko Fuk,
10. Vjekoslav Ivandija, 
11. Petar Štefanić,
12. Davor Ivezić.

Sjednici nisu nazočni:
1. Marijan Štimac  (opravdao),
2.  Željko Blažok  (opravdao),
3.  Siniša Plemenčić (opravdao).
  
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Milica Fuček, zamjenica gradonačelnika,
3. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika,
4. Stevo Vilagoš, član Županijske skupštine KKŽ i predstavnik Grada 
        Đurđevca  u Skupštini Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac,

          5. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
6. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
7. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne 
    djelatnosti i uređenje prostora, 
8. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
    Gradskog poglavarstva,
9. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac,
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10. Marijan Blažok, predsjednik Uprave Komunalija d.o.o. Đurđevac,
11. Ivan Kramarić, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
      Koprivnica, 
12. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Prigorja,
13. Biljana Marković, dopisnica Glasa Podravine i Prigorja,
14. Adela Sočev, dopisnica Podravskog lista,
15. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista.

Zapisnik  s  13.  sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca   usvojen  je
jednoglasno, bez primjedaba. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeću izmjenu i
dopunu dnevnog reda:

Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:
"12. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne

komisije  Gradskog vijeća Grada Đurđevca."
Predložena točka 12. Pitanja članova Gradskog vijeća, postaje točkom 13.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio  sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Društveni ugovor
Komunalija d.o.o. Đurđevac.

3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.

4. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu.
5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada

Đurđevca.
6. Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini

trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
7.  Razmatranje  Izvješća  predstavnika  Grada  Đurđevca   o  održanoj

Skupštini trgovačkog društva "Podravina Programat" d.d. Đurđevac.
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava

Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2006. godine.

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.

10. Donošenje Rješenja o razrješenju zamjenice gradonačelnika Grada
Đurđevca.
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11. Donošenje Rješenja o izboru zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca.
      - Polaganje prisege zamjenice gradonačelnika.
12.  Donošenje  Rješenja  o  razrješenju  i  izboru  predsjednika  Mandatne

komisije  Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
           13. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1. 

Donošenje  Smjernica  za  organizaciju  i  razvoj  sustava  zaštite  i
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Sjednici  Gradskog  vijeća  nazočan  je  Ivan  Kramarić,  predstavnik
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, koji je članovima Gradskog
vijeća obrazložio prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini. Posebno se osvrnuo na
ulogu Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Đurđevca koje je osnovano sa
svrhom  upravljanja  i  usklađivanja  aktivnosti  operativnih  snaga  zaštite  i
spašavanja  ljudskih  i  materijalnih  resursa  u  slučaju  neposredne  prijetnje,
katastrofe  i  veće  nesreće  s  ciljem  spriječavanja,  ublažavanja  i  otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće. Potom je govorio o subjektima na koje se
odnose ove Smjernice, odnosno o ulozi civilne zaštite, vatrogastva, službe hitne
medicinske pomoći,  socijalne službe, Gradskog društva Crvenog križa, udruga
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, te ostalim subjektima koji djeluju u
sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca. 

U raspravi je sudjelovao gradonačelnik Mladen Roštan koji je govorio kao
zapovjednik  Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  Grada  Đurđevca.  Pojasnio  je
ulogu Zapovjedništva u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na
području Grada Đurđevca, te ulogu svih subjekata iz Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i

spašavanje na području grada Đurđevca 
u 2007. godini 

Točka 2. 

Donošenje  Zaključka  o  davanju  prethodne  suglasnosti  na  Društveni
ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac.

U uvodnom izlaganju predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo 
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je članovima Gradskog vijeća da su u materijalima za sjednicu primili prijedlog
Društvenog  ugovora  Komunalija  d.o.o.  Đurđevac,  koji  je  usuglašen  sukladno
primjedbama s 12. sjednice Gradskog vijeća koja je  održana 11.  prosinca 2006.
godine. 

Sjednici Gradskog vijeća nazočan je predsjednik Uprave Komunalija d.o.o.
Đurđevac Marijan Blažok, koji je najprije obrazložio izmjene koje su unesene u
Društveni  ugovor  sukladno  primjedbama  sa  sjednice  Gradskog  vijeća  od  11.
prosinca 2006. godine, a potom i cjelokupni Društveni ugovor Komunalija d.o.o.
Đurđevac. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na 

Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac

I. 

Daje  se  prethodna  suglasnost  na  Društveni  ugovor  Komunalija  d.o.o.
Đurđevac, UR.BROJ: 2-2007-33, uz sljedeću izmjenu: 

U članku 26. briše se stavak 2. koji glasi: 
„Spriječeni član Nadzornog odbora može pisanom punomoći ovlastiti drugu

osobu da umjesto njega prisustvuje sjednici.“ 

Točka 3. 

Donošenje  Zaključka  o  davanju prethodne  suglasnosti  na  Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“
Đurđevac obrazložila je ravnateljica Gabrijela Golub. 

U raspravi je sudjelovao Petar Štefanić koji je sugerirao da se u članku 23.
Pravilnika, kod OPISA POSLOVA I POPISA ZADAĆA RAVNATELJA u točki
20. koja glasi: 

„20. Po potrebi radi  sve tajničke poslove“,  riječ „sve“ zamijeni riječju „i“,
tako da točka 20. glasi: 

„20. Po potrebi radi i tajničke poslove.“
Ovaj prijedlog prihvatila je ravnateljica Gabrijela Golub i u tom smislu će

izvršiti ispravak članka 23. točke 20. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
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Točka 4. 

Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu.

Prijedlog  Plana  rada  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca  za  2007.  godinu
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

PLAN RADA
Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu 

Točka 5.

Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada
Đurđevca.

Nakon  uvodnih  napomena  koje  je  dao  gradonačelnik  Mladen  Roštan,
prijedlog  Odluke  o  ugostiteljskoj  djelatnosti  na  području  Grada  Đurđevca
obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco. 

Davoru  Iveziću  i  Marijanu  Paniću  primjenu  članka  7.  i  8.  prijedloga
Odluke, koji se odnose na pružanje ugositeljskih usluga za vrijeme manifestacija
(Legende o Picokima) i pružanje ugostiteljskih usluga u nepokretnom vozilu i
priključnom  vozilu  za  vrijeme  Legende  o  Picokima  dala  je  tajnica  Grada
Jadranka Švaco.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U KU 
o ugostiteljskoj djelatnosti 

na području Grada Đurđevca

Točka 6. 

Razmatranje  Izvješća  predstavnika  Grada  Đurđevca  o  održanoj
Skupštini trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac.

Nakon uvodnih  napomena  predsjednika  Gradskog vijeća Ivice  Djopara,
Izvješće  o  održanoj  Skupštini  trgovačkog  društva  Radio  Đurđevac  d.o.o.
Đurđevac ukratko je obrazložio predstavnik Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu
Stevo Vilagoš. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći 
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća predstavnika Grada Đurđevca

o održanoj Skupštini trgovačkog društva 
Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac

I.

Prihvaća  se  Izvješće  predstavnika  Grada  Đurđevca  Steve  Vilagoša   o
održanoj Skupštini  trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o.  Đurđevac,  koja je
održana 22. prosinca 2006. godine. 

II.

Izvješće iz točke I.  ovog Zaključka njegov je sastavni dio i  nalazi se u
prilogu ovog zapisnika. 

Točka 7. 

Razmatranje  Izvješća  predstavnika  Grada  Đurđevca   o  održanoj
Skupštini trgovačkog društva "Podravina Programat" d.d. Đurđevac.

U materijalima za sjednicu članovi Gradskog vijeća primili su Izvješće o
održanoj  Skupštini  trgovačkog društva  „Podravina  Programat“  d.d.  Đurđevac,
koje  je  podnio  gradonačelnik  Mladen Roštan,  predstavnik  Grada  Đurđevca  u
Skupštini Društva. 

U raspravi su sudjelovali Petar Štefanić i Vjekoslav Ivandija. 
Petar Štefanić  naglasio  je  da  se  slaže  s  podnesenim  Izvješćem

gradonačelnika  Mladena  Roštana,  međutim što  se  tiče  količine  eksploatiranih
mineralnih sirovina (šljunka) na eksploatacijskom polju „Gat“ izjavio je kako bi
bilo korektno da se dobije oficijelna informacija zbog same firme i Grada koji je
suvlasnik te firme. 

I Vjekoslav Ivandija u svojoj raspravi osvrnuo se na dio Izvješća u kojemu
se spominje izvješće revizora, tvrtke „Revizor“ iz  Bjelovara, koji se ogradio od
točnosti financijskog izvješća, jer nije prisustvovao popisu imovine (konkretno
zaliha šljunka), te naglasio kako za točnost odgovara menadžment. Na temelju
navedenoga gosp. Ivandija je upitao, što je onda revizor radio?

Nakon  što  je  gradonačelnik  Mladen  Roštan  odgovorio  da  je  revizor
evidentirao  količinu  šljunka  na  zalihi,  a  nije  prisustvovao  mjerenju  zalihe,
Vjakoslav Ivandija je  konstatirao kako je iz ovoga vidljivo da je samo forma
zadovoljena. 

Na  prijedlog predsjednika Ivice  Djopara  Gradsko vijeće jednoglasno je
donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća predstavnika Grada Đurđevca

o održanoj Skupštini trgovačkog društva 
„Podravina Programat“ d.d. Đurđevac
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I.

Prihvaća  se  Izvješće  predstavnika  Grada  Đurđevca  Mladena  Roštana  o
održanoj Skupštini trgovačkog društva „Podravina Programat“ d.d. Đurđevac, koja
je održana 14. prosinca 2006. godine. 

Vezano uz naplatu rente za eksploataciju mineralnih sirovina (šljunka) koju
vrši „Podravina Programat“ d.d. na području Grada Đurđevca na eksploatacijskom
polju „GAT“, zadužuje se Gradsko poglavarstvo da i dalje prati poslovanje firme i o
tome izvještava Gradsko vijeće. 

II.

Izvješće iz točke I.  ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u
prilogu ovog zapisnika.

Točka 8.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu

- Proračunske zalihe, za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine

Točka 9.  

Donošenje  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  ravnateljici  Gradske
knjižnice  Đurđevac  za  potpis  Ugovora  o  korištenju  sredstava  Ministarstva
kulture RH.

Prijedlog Zaključka obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 
Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti ravnateljici 

Gradske knjižnice Đurđevac za potpis 
Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture RH
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Točka 10.

Donošenje Rješenja o razrješenju zamjenice gradonačelnika Grada
Đurđevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da  su u materijalima  za  ovu sjednicu primili  pismenu ostavku zamjenice
gradonačelnika  Milice  Fuček  na  dužnost  zamjenice  gradonačelnika  Grada
Đurđevca.  Predložio  je  da  Gradsko vijeće donese  Rješenje  o  razrješenju  Milice
Fuček dužnosti zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

R J E Š E N J E 
o razrješenju Milice Fuček (SDP) dužnosti 
zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca

Točka 11. 

Donošenje Rješenja o izboru zamjenice gradonačelnika Grada
Đurđevca.

 - Polaganje prisege zamjenice gradonačelnika.

Predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  napomenuo  je  članovima
Gradskog vijeća  da  sukladno članku 10.,  a  u  svezi  s  člankom 9.  Poslovnika
Gradskog vijeća, gradonačelnika i njegove zamjenike predlaže Odbor za izbor i
imenovanja ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

Odbor za izbor i  imenovanja predlaže Marijanu Markešić  za zamjenicu
gradonačelnika Grada Đurđevca. 

Drugih prijedloga nije bilo.
Predložena kandidatkinja Marijana Markešić prihvatila je kandidaturu. 
Predsjednik Gradskog  vijeća Ivica Djopar podsjetio je članove Gradskog

vijeća da se za izbor zamjenika gradonačelnika glasuje javno, većinom glasova
svih članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

R J E Š E N J E 
o izboru Marijane Markešić (SDP)

za zamjenicu gradonačelnika Grada Đurđevca

- Polaganje prisege zamjenice gradonačelnika.
Predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  napomenuo  je  članovima

Gradskog vijeća da prema odredbi članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Đurđevca, zamjenici gradonačelnika nakon izbora daju pred Gradskim vijećem
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prisegu. Stoga je zamolio zamjenicu gradonačelnika Marijanu Markešić da ustane
i ponavlja za njim tekst prisege. 

Nakon prisege zamjenica gradonačelnika Marijana Markešić potpisala je
tekst prisege i predala ga predsjedniku Gradskog vijeća. 

IZJAVA ZAMJENICE  GRADONAČELNIKA O STAVLJANJU 
MANDATA U MIROVANJE 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća  da  prema  odredbi  članka  5.  stavka  1.  Zakona  o  izboru  članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave član
predstavničkog  tijela  jedne  jedinice  ne  može  istovremeno  biti  član
predstavničkog tijela druge jedinice, niti član poglavarstva iste jedinice. 

S obzirom na tu okolnost, prima se na znanje pismena izjava zamjenice
gradonačelnika Marijene Markešić o mirovanju mandata. 

Točka 12. 

Donošenje  Rješenja  o  razrješenju  i  izboru  predsjednika  Mandatne
komisije  Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  podsjetio  je  članove  Gradskog
vijeća  da  se  sukladno  članku  6.  Poslovnika  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca
Mandatna komisija bira na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje petero članova
Gradskog vijeća. 

S obzirom na navedeno, predložio je da se dosadašnja predsjednica Mandatne
komisije Marijana Markešić razriješi, a umjesto nje da se za predsjednika Mandatne
komisije izabere Marijan Panić, član Gradskog vijeća. 

Drugih prijedloga nije bilo. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

R J E Š E N J E 
o razrješenju MARIJANE MARKEŠIĆ 

dužnosti predsjednice Mandatne komisije 
i izboru MARIJANA PANIĆA za predsjednika

 Mandatne komisije Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca

Točka 13. 

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Pod ovom točkom dnevnog reda za riječ se javio Petar Štefanić. Imao je
jedno pitanje i jednu sugestiju. 
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1. Upitao je gradonačelnika Mladena Roštana tko je drugi vlasnik Fišerove
zgrade u Đurđevcu, osim Grada Đurđevca?

2.  Sugerirao  je  da  Upravni  odjel  za  stambeno-komunalne  djelatnosti  i
uređenje prostora Grada Đurđevca ili Gradsko poglavarstvo, pripomogne građanima
na liniji Grad – Ured državne uprave u KKŽ Pododsjek za prostorno uređenje i
graditeljstvo  Ispostava  u  Đurđevcu,  na  rješavanju  dokumentacije  u  cilju  bržeg
ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju objekata. 

Odgovarajući  na  pitanje  u  vezi  vlasništva  Fišerove  zgrade  u  Đurđevcu,
gradonačelnik Mladen Roštan rekao je da Grad ima suvlasnički dio od 74/100 dijela
nekretnine. Dio koji je bio u vlasništvu HTT Picok prodan je u stečajnom postupku
Ivici Šubari, a zgrada nije etažirana.  Za poslovni prostor koji se nalazi na lijevoj
strani  zgrade (nekadašnja  urarska  radnja)  vodi  se  postupak za  naknadu oduzete
imovine koji je još u tijeku. 

U vezi sugestije Petra Štefanića da Upravni odjel pripomogne građanima oko
dokumentacije  u  cilju  bržeg  ishođenja  građevinske  dozvole  za  rekonstrukciju  i
dogradnju objekata, gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je kako je Grad na
usluzi  da  pomogne  i  da  pomaže  građanima  tumačenjem  prostorno  planske
dokumentacije koju je Grad donio i upućivanjem građana gdje se trebaju obratiti za
ishođenje određene dokumentacije. 

Na  kraju  sjednice  gradonačelnik  Mladen  Roštan  podsjetio  je  članove
Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i Županijske skupštine da u ponedjeljak
26.  veljače  ističe  rok  za  prijave  za  dodjelu  Županijskih  javnih  priznanja  te  da
ukoliko imaju prijedloge da podnesu prijave.  

Predsjednik  Gradskog  vijeća  Ivica  Djopar  zaključio  je  14.  sjednicu
Gadskog vijeća u 17,20 sati. 

  Zapisničar Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

Ivica Djopar, dr. vet. med.


