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ZAPI SNI K
sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 10. ožujka 2011. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/11-02/05, URBROJ:
2137/03-01-01/01-11-1 od 4. ožujka 2011. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 18,05 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Marijan Panić,
2. Melani Šikulec,
3. Vlado Rep,
4. Ivica Djopar,
5. Mladen Roštan,
6. Anka Švaco,
7. Ivan Hadžija,
8. Ljuba Dobravec,
9. Stevo Babić,
10. Marijan Štimac,
11. Ivan Pleadin,
12. Vjekoslav Ivandija,
13. Branimir Prelec,
14. Luka Čukljaš.
Sjednici nije nazočan Željko Blažok (opravdao).
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode,
5. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i
komunalno gospodarstvo,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika,
7. Zlatko Filipović, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije,
8. Mladen Matica, pomoćnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije,
9. Jelena Sučić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
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10. Katarina Bartolić, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
11. Iva Markač, volonterka - vježbenica u Gradu Đurđevcu,
12. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
13. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista.
Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je članove Gradskog
vijeća da je nakon slanja materijala, gradonačelnik Slavko Gračan kao
predlagatelj, povukao je s dnevnog reda prijedlog Odluke o zabrani
konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na
javnim površinama Grada Đurđevca i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Đurđevca, te da se sukladno članku 71. Poslovnika Gradskog
vijeća iste izostavljaju s dnevnog reda. Radi se o točkama 5. i 7. dnevnog reda te
se njihovim izostavljanjem ostale točke dnevnog reda adekvatno pomiću – točka
6. postaje točka 5., a točke 8. – 15. postaju točkama 6. – 13.
Gradonačelnik Slavko Gračan dao je sljedeće obrazloženje:
„Na prijedlog Vijeća za prevenciju Gradskog vijeća Grada Đurđevca,
pripremljen je nacrt Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja
alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Đurđevca, koju
ste primili u materijalima.
Navedenu Odluku donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca u listopadu
prošle godine i odmah su uočeni pozitivni pomaci.
Budući je zakonska regulativa u pogledu navedene Odluke, a to je
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1977. godine, izvršili smo
konzultacije s predstojnikom Ureda državne uprave gospodinom Hudelistom, kako
ne bismo imali primjedbe na predmetnu Odluku, po pravu nadzora.
Prema njegovom mišljenju, potrebno je izvršiti dodatne konzultacije s
Ministarstvom te je stoga predložio da se odgodi donošenje predmetne Odluke do
dobivanja mišljenja Ministarstva. Zbog navedenog, predlažem izostavljanje
predmetne točke s dnevnog reda.
Isto tako u vezi Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca,
pojavile su se primjedbe u pogledu ispravnosti pojedinih dokaza koji su dostavljeni
uz ponude. Kako bi Stručno povjerenstvo na ponovnoj sjednici moglo preispitati
dostavljenu dokumentaciju, predlažem izostavljenje navedene točke s dnevnog
reda“.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog
plana grada Đurđevca.
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2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja grada
Đurđevca.
3. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2011. godinu.
4. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Đurđevca u 2011. godini.
5. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora – dezinsekciju i deratizaciju javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Grada Đurđevca.
6. Donošenje Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada
Đurđevca.
7. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Upravnih vijeća ustanova
kojima je osnivač Grad Đurđevac.
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu.
9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju
obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
10. Razmatranje Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Đurđevca za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka.
11. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u
Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu.
12. Izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
13. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog
plana grada Đurđevca.
Uvodno izlaganje o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Generalnog
urbanističkog plana grada Đurđevca i prijedlogu Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja grada Đurđevca podnio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je sljedeće:
„Grad Đurđevac ima Prostorni plan uređenja Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca, broj 5/04., 6/04. – 1/08. izmjene i dopune). To je plan
uređenja šireg područja i prema njemu se usklađuju dokumenti užeg područja.
Prostornim planom uređenja Grada Đurđevca utvrđeni su uvjeti izgradnje
za grad Đurđevac i naselja Sveta Ana, Budrovac, Čepelovac, Mičetinac, Severovci,
Grkine, Suha Katalena i Sirova Katalena.
Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u strukturi obaveznih
dokumenata uređenja, Generalni urbanistički plan više nije obvezatan prostorni
plan.
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Zakonom se htjelo smanjiti broj postojećih kategorija prostornih planova na
lokalnoj razini koji se ne bi smjeli preklapati glede svojeg značenja svrhe i sadržaja.
Generalni urbanistički plan grada Đurđevca i Urbanistički plan uređenja
grada Đurđevca su planovi koji se odnose na uvjete uređenja grada Đurđevca i
praktično su istog značaja u pogledu svrhe i sadržaja.
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Generalnog
urbanističkog plana grada Đurđevca i Odluka o pokretanju postupka izrade
Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca donesena je 22. prosinca 2008.
godine.
Nakon toga održano je pet sjednica Odbora za prostorno planiranje (26.
travnja 2010., 6. svibnja 2010., 14. lipnja 2010., 25. kolovoza 2010. i 10. prosinca
2010.)
11. svibnja 2010. godine održana je sjednica gospodarstvenika grada
Đurđevca u prostorijama tvrtke HAAS DOM d.o.o. na kojoj je izvršena
prezentaciju Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.
Održana su i dva radna sastanka 20. siječnja 2011. i 28. veljače 2011.
godine vezana za konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.
Prije održane prethodne rasprave o UPU–u grada Đurđevca zaprimljeno je
11 primjedbi, a tokom javnog uvida prispjelo je 25 primjedbi od kojih je većina
prihvaćena.
Odgovori na sve prihvaćene odnosno neprihvaćene primjedbe upućeni su u
pismenom obliku svim podnosiocima primjedbi.
Dio grafičkih i tekstualnih dijelova Detaljnih planova uređenja koji se
donošenjem Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca stavljaju izvan snage
ugrađeni su u ovaj Urbanistički plan.
Detaljni planovi uređenja stavljaju se izvan snage zbog godina izrade (oko
1987.), velikih poteškoća kod provođenja i preporuke Ministarstva zaštite okoliša
i prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-01/10-01/110 od 7. lipnja 2010.
godine (Program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, redefiniranje
prostornih planova i propisa o građenju i jačanje kapaciteta lokalne države za
izdavanje odobrenja za građenje)“.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Generalnog
urbanističkog plana grada Đurđevca
Točka 2.
Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja grada
Đurđevca.
Uvodno izlaganje o prijedlogu Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja grada Đurđevca podnio je gradonačelnik Slavko Gračan pod točkom 1.
dnevnog reda.
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Urbanistički plan uređenja grada Đurđevca izradio je Zavod za prostorno
uređenje Koprivničko-križevačke županije.
Sjednici Gradskog vijeća nazočni su ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović i pomoćnik ravnatelja Mladen
Matica.
Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Slavka Gračana, ravnatelj Zavoda
za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović govoreći o
proceduri donošenja Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca koja je započela
od donošenja Odluke o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja
grada Đurđevca (22. prosinca 2008. godine), zahvalio se Gradu Đurđevcu što je
Zavodu povjerio izradu Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.
Zatim je pomoćnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije Mladen Matica prezentirao Gradskom vijeću tekstualni i
grafički dio Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.
Obrazlažući Odredbe za provođenje koje se odnose na korištenje površina
javnih i drugih namjena pojasnio je način korištenja površina unutar obuhvata
Urbanističkog plana za sljedeće namjene:
- stambenu namjenu,
- mješovitu namjenu – pretežito stambenu,
- mješovitu namjenu – pretežito poslovnu,
- javnu i društvenu namjenu,
- gospodarsku namjenu (proizvodnu, poslovnu i ugostiteljsko turističku),
- javni park (preko puta srednje škole u Đurđevcu),
- sportsko-rekreacijsku namjenu (ŠRC) i
- zaštitne zelene površine.
Nadalje je upoznao članove Gradskog vijeća s infrastrukturnim sustavom,
odnosno komunalnoj infrastruri koja je sadržana u prijedlogu Urbanističkog plana
uređenja Grada Đurđevca i to mreži vodoopskrbe, mreži odvodnje, mreži
elektroopskrbe, mreži plinoopskrbe, prometnoj mreži, uvjetima za uređenje groblja i
o zbrinjavanju otpada.
Potom je govorio o zaštiti kulturne baštine na području Grada Đurđevca,
kulturnim dobrima, odnosno o zaštićenim kulturnim dobrima od interesa za Grad
Đurđevac i zaštićenim građevinama. U pregledu kulturne baštine na području Grada
Đurđevca prezentirao je povijesno urbanu cjelinu s posebnim naglaskom na
povijesno memorijalna područja i cjeline – groblja.
Kod pojedinačnih građevina nabrojio je i prikazao koje se građevine na
području Grada Đurđevca vode kao:
- zaštićena kulturna dobra,
- civilne građevine,
- evidentirana kulturna dobra (prema članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara) i
- građevine javne namjene (zanatske i industrijske građevine).
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Vezano uz kulturni krajolik kao zaštićeno kulturno dobro od interesa za Grad
Đurđevac, koji je sadržan u Urbanističkom planu uređenja Grada Đurđevca,
posebno je spomenuo:
- park arhitekture (park u centru Đurđevca),
- posebno vrijedne zone krajobraza,
- pokretna kulturna dobra (orgulje u crkvi Svetog Jurja, slika Josipa
Turkovića u gradskoj vijećnici),
- nematerijalna kulturna dobra (Legenda o Picokima).
Na kraju izlaganja Mladen Matica obrazložio je koji se Provedbeni
urbanistički planovi i Detaljni planovi uređenja stavljaju izvan snage donošenjem
Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca, te da Provedbeni urbanistički plan
Radnička cesta ostaje na snazi, a da se predviđa obveza izrade Detaljnog plana
uređenja Stiska i Detaljnog plana uređenja Ledine.
U raspravi je sudjelovao Marijan Štimac. Izjavio je da podržava Odluku o
donošenju Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, međutim uočio je
pogreške u tekstualnom dijelu Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca, u
članku 7. stavku 3. i 4., vezano uz sadržaje koji se mogu planirati na površinama
mješovite – pretežito poslovne namjene.
Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
Zlatko Filipović prihvatio je primjedbu Marijana Štimca izjavivši da će se taj dio
teksta ispraviti.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana
uređenja grada Đurđevca
Točka 3.
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2011. godinu.
Plan rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2011. godinu članovi
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja odmah otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
P LA N R A D A
Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2011. godinu
Točka 4.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Đurđevca u 2011. godini.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina na području Grada Đurđevca u 2011. godini razmatrao Odbor za
komunalno i vodno gospodarstvo na svojoj 5. sjednici održanoj 9. ožujka 2011.
godine.
Odbor je podržao predloženi Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Grada Đurđevca u 2011. godini u tekstu koji je dostavljen u materijalima
za sjednicu, a Zaključak s održane sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili
su na klupe prije sjednice.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
P LA N
gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Grada Đurđevca u 2011. godini
Točka 5.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora – dezinsekciju i deratizaciju javnih površina, stambenih i
poslovnih prostora na području Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora – dezinsekciju i deratizaciju javnih površina, stambenih i poslovnih
prostora na području Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
U raspravi su sudjelovali Stevo Babić i Vlado Rep. Predložili da se kod
sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuđačem za obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora – dezinsekciju i deratizaciju javnih površina, stambenih i
poslovnih prostora na području Grada Đurđevca, Sani. Tres d.o.o. iz Pule, odredi
koje mamce i sredstva moraju koristiti za obavljanje poslova dezinsekcije i
deratizacije.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora – dezinsekciju i deratizaciju
javnih površina, stambenih i poslovnih prostora
na području Grada Đurđevca
Točka 6.
Donošenje Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada
Đurđevca.
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Prijedlog Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada
Đurđevca članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja predlagatelja,
otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o osnivanju i ustroju postrojbi civilne
zaštite Grada Đurđevca
Točka 7.
Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Upravnih vijeća ustanova
kojima je osnivač Grad Đurđevac.
Gradonačelnik Slavko Gračan obrazložio je prijedlog Odluke o naknadi za
rad članova Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Đurđevac. Ovaj
prijedlog Odluke odnosi se na rad Upravnih vijeća u Dječjem vrtiću „Maslačak“ i
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac. Izjavio je kako su naknade za članove
Upravnih vijeća u Dječjem vrtiću „Maslačak“ i Javnoj vatrogasnoj postrojbi
različite i drugačije od naknada za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela.
Budući da su to ustanove kojima je Grad Đurđevac osnivač i financiraju se iz
Proračuna Grada predložio je da visina naknade za rad članova Upravnih vijeća
navedenih ustanova iznosi 250,00 kuna za predsjednika Upravnog vijeća te 170,00
kuna u netu za članove Upravnog vijeća po sjednici.
Za riječ se javio potpredsjednik Gradskog vijeća Vjekoslav Ivandija te
predložio da se u članku 1. prijedloga Odluke doda da se rad Upravnih vijeća
sufinancira izvornim sredstvima iz Proračuna Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Slavko Gračan, kao predlagač Odluke o naknadi za rad
članova Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Đurđevac, nije prihvatio
prijedlog Vjekoslava Ivandije uz obrazloženje da su to ustanove o čijem korištenju
sredstava odlučuje Gradsko vijeće, te da Dječji vrtić „Maslačak“ ne ostvaruje
prihode na tržištu, a Javna vatrogasna postrojba Đurđevac se samo jednim dijelom
financira iz Državnog proračuna, a jednim dijelom iz Proračuna Grada Đurđevca.
Za riječ se javio Stevo Babić koji je rekao da je Vjekoslav Ivandija ovaj svoj
prijedlog o dopuni Odluke o naknadi za rad članova Upravnih vijeća ustanova
kojima je osnivač Grad Đurđevac, trebao dostaviti kao amandman Gradskom vijeću
u pisanom obliku prije sjednice.
Ivan Pleadin podržavši prijedlog Odluke o naknadi za rad članova Upravnih
vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Đurđevac, založio se da sve ustanove
kojima je Grad osnivač imaju iste kriterije za određivanje naknade za rad članova
Upravnih vijeća.
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Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao je prijedlog Odluke o naknadi
za rad članova Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Đurđevac na
glasovanje.
Gradsko vijeće izjasnilo se o prijedlogu Odluke o naknadi za rad članova
Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Đurđevac sa 7 glasova „za“ i
7 glasova „suzdržanih“.
Budući da je kod odlučivanja jednak broj glasova „za“ i „suzdržanih“, a nitko
se više nije javio za riječ radi mogućeg usaglašavanja stavova, predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar sukladno članku 73. stavku 3. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Đurđevca konstatirao je da će se prijedlog Odluke o naknadi
za rad članova Upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Đurđevac uvrstiti u
dnevni red na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar u uvodnim napomenama izvijestio
je članove Gradskog vijeća da je prijedlog Odluke izmjenama i dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu razmatrao Odbor za komunalno i vodno gospodarstvo na
svojoj 5. sjednici održanoj 9. ožujka 2011. godine.
Odbor je podržao predloženu Odluke izmjenama i dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu 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 izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Marijan Štimac predložio je da se u članku 9. Odluke doda da se od
plaćanja komunalnog doprinosa potpuno oslobađaju i obveznici koji grade nove
građevine namijenjene za poduzetničku djelatnost na mjestima zapuštenih i
napuštenih građevina, pored već propisanog da se plaćanja komunalnog
doprinosa potpuno oslobađaju obveznici koji grade stambene objekte na
mjestima zapuštenih i napuštenih stambenih objekata.
Gradonačelnik Slavko Gračan suglasio se s prijedlogom Marijana Štimca
stoga ovaj prijedlog postaje sastavni dio prijedloga Odluke o komunalnom
doprinosu.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o
komunalnom doprinosu
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Točka 9.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju
obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne
ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu, članovi Gradskog vijeća primili
su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik Slavko Gračan.
Marijan Štimac i Ivan Pleadin svojom raspravom podržali su prijedlog
Odluke o dopuni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u Poslovnoindustrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Branimir Prelec dao je primjedbu u vezi materijala koji su dostavljeni za
sjednicu Gradskog vijeća za ovu točku dnevnog reda. Prema mišljenju Branimira
Prelca pored teksta prijedloga Odluke trebalo je dostaviti i izvod iz katastra.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno
gospodarstvo Dejan Đud odmah je na sjednici pokazao i pojasnio Branimiru Prelcu
grafički prikaz izgradnje obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o dopuni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju
obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj
zoni A u Đurđevcu
Točka 10.
Razmatranje Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Đurđevca za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Đurđevca za
2010. godinu obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode Jasna Kovačev.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći
Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli
sredstava planiranih u Proračunu Grada
Đurđevca za 2010. godinu
Prihvaća se Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada
Đurđevca za 2010. godinu, koje je podnio gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko
Gračan 15. veljače 2011. godine.
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Točka 11.
Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda
u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave, za suce porotnike Općinskog suda
u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu, predložilo je:
1. ĐURU LACKOVIĆA iz Đurđevca, Grgura Karlovčana 49,
2. KRUNOSLAVA SELEŠA iz Đurđevca, Tina Ujevića 21,
3. ZLATKA VUKRESA iz Đurđevca, Ruđera Boškovića 16,
4. SANJU NIKŠA iz Đurđevca, Istarska 3a,
5. ĐURU PRISELECA iz Budrovca, Bilogorska 18,
6. MIJU PETROVIĆA iz Đurđevca, Severovačka 30a.
Ovaj prijedlog upućuje se Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke
županije na razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju.
Točka 12.
Izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar izvijestio je Gradsko vijeće da je
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća utvrdio Listu kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Grada Đurđevca. (Lista je dostavljena u materijalima za
sjednicu, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika).
Zatim je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar pojasnio da se sukladno
Odluci o osnivanju Savjeta mladih izbor članova Savjeta mladih provodi tajnim
glasovanjem.
U tu svrhu predložio je dva člana Gradskog vijeća koji će pomoći provesti
tajno glasovanje i to: Vladu Repa i Marijana Panića, koji će ujedno s njime činiti
Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora.
Potom je objasnio da se tajno glasovanje provodi na glasačkim listićima na
kojima su navedeni kandidati abecednim redom, uz naznaku ovlaštenog
predlagatelja. Glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena i
prezimena pojedinog kandidata. Važeći je onaj glasački listić na kojem su
zaokruženi redni brojevi ispred imena i prezimena najviše 5 kandidata. Za članove
Savjeta mladih Grada Đurđevca izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog
broja 5. na rang listi dobivenih glasova. Nakon ovih napomena predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar zamolio je Vladu Repa i Marijana Panića da podijele
glasačke listiće.
Nakon provedenog tajnog glasovanja Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata
izbora u sastavu: Ivica Djopar, Vlado Rep i Marijan Panić, izvijestilo je Gradsko
vijeće da je podijeljeno 14 glasačkih listića (14 članova Gradskog vijeća nazočno je
sjednici), glasovalo je 14 članova Gradskog vijeća. Nevažećih listića nije bilo.
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Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata izbora utvrdilo je da su predloženi
kandidati za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca, dobili sljedeći broj
glasova:
1. MARIJA ĐURIŠEVIĆ iz Đurđevca, Kralja Zvonimira 20,
rođena 10.12.1988.,……………………………13 glasova.
Predlagatelj: Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske
- Gradska organizacija Đurđevac
SANJA HEGEDUŠIĆ iz Đurđevca, Bana Jelačića 158,
rođena 19.03.1986.,………………………..13 glasova.
Predlagatelj: Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske
- Gradska organizacija Đurđevac
2.

HALID HORVAT iz Đurđevca, Stiska 3,
rođen 8.01.1989.,……………………..13 glasova.
Predlagatelj: Udruga hrvatskih Roma katolika - Bajaša
3.

INES JAGAR iz Đurđevca, Đure Basaričeka 48,
rođena 14.02.1986.,………………………….14 glasova.
Predlagatelj: Hrvatska demokratska zajednica Gradski odbor
Đurđevac.
4.

ZORAN MARIĆ iz Đurđevca, Kralja Tomislava 12,
rođen 10.08.1988.,………………………12 glasova.
Predlagatelj: Nogometni klub „Graničar“ Đurđevac.
5.

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada
Đurđevca predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar potvrdio je i objavio rezultat
glasovanja.
U Savjet mladih Grada Đurđevca, na vrijeme od dvije godine izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

MARIJA ĐURIŠEVIĆ iz Đurđevca, Kralja Zvonimira 20,
SANJA HEGEDUŠIĆ iz Đurđevca, Bana Jelačića 158,
HALID HORVAT iz Đurđevca, Stiska 3,
INES JAGAR iz Đurđevca, Đure Basaričeka 48,
ZORAN MARIĆ iz Đurđevca, Kralja Tomislava 12.

Članovi Savjeta mladih biraju između sebe predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici.
Točka 13.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog vijeća Branimir Prelec
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predložio je, vezano uz Zaključak o odobrenju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o.
(od 26. siječnja 2011. godine), da predstavnici Radio Đurđevca prisustvuju
sjednicama Gradskog vijeća Grada Đurđevca u cilju informiranja javnosti sa
sjednica, osobito dijela koji se odnosi na „Pitanja članova Gradskog vijeća“ za koje
Branimir Prelec smatra da bi trebalo snimiti i prenositi građanima.
Ovaj prijedlog Branimira Prelca pismeno će se uputiti Radio Đurđevcu.
Drugo pitanje Branimir Prelec postavio je u vezi naknade troškova
održavanja sjednica radnih tijela (Odbora) koje je imenovao gradonačelnik.
Upitao je koliko iznosi naknada troškova članovima radnih tijela (Odbora) koje je
imenovao gradonačelnik i koliko je od osnivanja navedenih radnih tijela do 10.
ožujka 2011. godine isplaćeno sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za
prisustvovanje sjednicama radnih tijela gradonačelnika?
Ovo pitanje Branimira Prelca pismeno će se uputiti Upravnom odjelu za
gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca.
Vlado Rep upitao je gradonačelnika da li je točna informacija, koju je saznao
iz medija da Grad planira kupnju vučnice za skijalište u Svetoj Ani?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Vladi Repu da je u Sloveniji
pogledana vučnica koja nije skupa i koja bi odgovarala planiranom skijalištu u
Svetoj Ani, međutim da za sada za te namjene nisu planirana sredstva u Proračunu
Grada i da se neće ići u kupnju.
Marijan Štimac predložio je gradonačelniku Slavku Gračanu, vezano uz
raspisivanje natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Đurđevca, da se po tri kriterija odabire najpovoljnija ponuda i to:
- broj zaposlenih koje ima ponuditelj (da čini 40% bodova),
- jedinične cijene dimnjačarskih usluga za domaćinstva i gospodarski sektor
(da čini 40% bodova),
- godišnja naknada za koncesiju (da čini 20% bodova),
Ovaj prijedlog Marijana Štimca prihvatio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 17. sjednicu
Gradskog vijeća u 20,10 sati.
Zapisničar
Marica Popović

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