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  Z A P I S N I K
s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 5. lipnja 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/08-02/07, URBROJ: 
2137/03-08-1 od 30. svibnja 2008. 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  potpredsjednik 
Marijan Panić i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Milica Fuček,
3. Vladimir Mirović,
4. Stevo Vilagoš,
5. Marijan Panić, 
6. Ljuba Dobravec,
7. Darko Fuk,
8. Siniša Plemenčić,
9. Luka Čukljaš,
10. Petar Štefanić, 
11. Željko Blažok. 

Sjednici nisu nazočni:
1. Ivica Djopar (opravdao),
2. Marijan Štimac (opravdao),
3. Vjekoslav Ivandija,
4. Davor Ivezić.

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika,
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
    javne prihode,
5. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada  
    Đurđevca,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
   Gradskog poglavarstva,
7. Vesna Makovec, direktorica Urbie d.o.o. Čakovec,
8. Branka Sršek, referentica u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
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9. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
10. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca,
11. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
12. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista,
13. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Radio Đurđevca.

Zapisnik  s  22.  sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca   usvojen  je 
jednoglasno, bez primjedaba.

  Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić predložio  sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu.

2. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju 
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.

3. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu, 
Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga 
Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.

4. Razmatranje Financijskog izvješća za 2007. godinu, Programa rada i 
Financijskog plana za 2008. godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac, s 
prijedlogom Zaključka.

5. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2007. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
7. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Đurđevca u 2008. godini.
10. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na 

području Grada Đurđevca u 2008. godini.
11. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
12. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 

za 2008. godinu.
13. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 

Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca 
za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.

14. Donošenje Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
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15. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina 
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene 
sezone u 2008. godini.

16. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerzvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2008. godini - asfalterski 
radovi.

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

18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac.

19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti: Deset godina Donacije I. L. 
Croate.

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju distributivne 
plinske mreže na upravljanje i održavanje.

21. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1.

Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu.

Sjednici Gradskog vijeća nazočna je Vesna Makovec, direktorica „Urbie“ 
d.o.o. Čakovec, koja je u ime izrađivača Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
„Centar“ u Đurđevcu podnijela Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu 
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, provedenoj od 2. 
listopada do 17. listopada 2007. godine. Istaknula  je da je u tijeku javne rasprave 
pristiglo 22 podneska s ukupno 47 primjedbi i prijedloga od građana, grupa građana 
i pravnih subjekata. O navedenim primjedbama i prijedlozima raspravljao je Odbor 
za prostorno planiranje komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca na sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine. Od navedenih 47 
prijedloga i primjedbi predloženo je da se 33 usvoje, 2 dijelom usvoje i 7 ne usvoje, 
dok se ostalih 5 podnesaka ne odnose na potrebu izmjene odredbi DPU „Centar“ u 
Đurđevcu kakav je dan na javnoj raspravi, stoga je za njih dano obrazloženje. U 
prilogu Izvješća, koje su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za sjednicu, 
nalaze se odgovori na sve primjedbe i prijedloge s javne rasprave, pojasnila je 
Vesna Makovec.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca na 74. sjednici održanoj 20. svibnja 
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2008. godine prihvatilo je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu 
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu i utvrdilo konačni 
prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, 
izrađenog od trgovačkog društva URBIA d.o.o. Čakovec, a sukladno stručnom 
mišljenju Uprave za zaštitu kulturne baštine  Konzervatorskog odjela u Bjelovaru.

Prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja „Centar“ u Đurđevcu Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko 
poglavarstvo pribavilo je suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, koju su članovi Gradskog vijeća primili u 
materijalima za sjednicu.

Na pitanje člana Gradskog vijeća Željka Blažoka da li je stručno mišljenje 
Uprave za zaštitu kulturne baštine  Konzervatorskog odjela u Bjelovaru obvezno, 
direktorica „Urbie“ d.o.o. Čakovec Vesna Makovec potvrdno je odgovorila.

Gradsko  vijeće  većinom  glasova  s  9  glasova  „za“  i  2  glasa  „protiv“ 
donijelo je

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke o 

donošenju Detaljnog plana uređenja „Centar“ 
u Đurđevcu

 Točka 2.

Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju 
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2007. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.

Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice 
Grada Đurđevca za 2007. godinu, podnio je predsjednik Turističke zajednice 
Marijan Ružman.

Za riječ se javio Petar Štefanić. Govoreći o Izvješću o radu Turističke 
zajednice za 2007. godinu osvrnuo se na uvodnu rečenicu Izvješća gdje se spominje 
da je Turistička zajednica Grada Đurđevca jedina u Koprivničko-križevačkoj 
županiji koja nema zaposlenih osoba koje bi se profesionalno bavile promicanjem 
turističkih potencijala Grada Đurđevca. Stoga je zamolio, da zbog svih obveza i 
obima poslova Turističke zajednice kao i postignutih rezultata u turističkom smislu, 
Gradsko poglavarstvo razmotri mogućnost zapošljavanja jedne osobe – 
profesionalca.

Ovaj prijedlog Petra Štefanića svojom raspravom podržali su Stevo Babić i 
Marijan Ružman, koji je dodatno obrazložio potrebu zapošljavanja jedne osobe – 
profesionalca u Turističkoj zajednici Grada Đurđevca.

Na temelju provedene rasprave potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan 
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Panić predložio je da Gradsko vijeće, pored  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca 
za 2007. godinu, donese i zaključak kojim će se obvezati Gradsko poglavarstvo
da iznađe mogućnost zapošljavanja jedne osobe – profesionalca, koja bi radila u 
Turističkoj zajednici, jer se s ovakvim obimom poslova  koje sada obavlja 
predsjednik Turističke zajednice kao volonter, ne može nositi jedna osoba.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeće ZAKLJUČKE:

1)
  Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća
o financijskom poslovanju Turističke zajednice

Grada Đurđevca za 2007. godinu

2)
  Z A K LJ U Č A K

Obvezuje se Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca da s obzirom na sve 
veće obveze Turističke zajednice Grada Đurđevca i postignute rezultate u 
turističkom smislu, iznađe mogućnost zapošljavanja jedne osobe – profesionalca, 
koja bi se profesionalno bavila promicanjem turističkih potencijala Grada 
Đurđevca, te da o tome izvijesti Gradsko vijeće na narednoj sjednici.

Točka 3.

Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu, 
Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu Zajednice sportskih 
udruga Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.

Izvješće o financijskom poslovanju za 2007. godinu,  Program rada i 
financijski plan za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca 
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je potpredsjednik 
Gradskog vijeća Marijan Panić, bez uvodnog izlaganja, odmah otvorio raspravu.

Željko Blažok tražio je pojašnjenje točke 17. Izvješća o financijskom 
poslovanju za 2007. godinu Zajednice sportskih udruga, koja se odnosi na izdatke 
za kapitalne projekte u ukupnom iznosu od 333.094,52 kune. Upitao je na što su 
kod izgradnje i opremanja Športsko-rekreacijskog centra  „Graničar“ utrošena 
navedena sredstva u 2006. i 2007. godini?

Martin Mahović odgovorio je da je u 2006. godini kod izgradnje i opremanja 
Športsko-rekreacijskog centra  „Graničar“ kupljena snaga struje i reflektori, 
izrađeno idejno rješenje i geodetska podloga te pripremni radovi za rasvjetu u 2008. 
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godini, a 2007. godine izvršeno je ožičenje reflektora, izrađena gromobranska 
instalacija, razvodni ormari, nadstrešnice, zaštitne mreže, postavljeni novi golovi te 
da sada slijede završni radovi.

Pod ovom točkom dnevnog reda Željko Blažok započeo je raspravu o 
zaključcima  s prošle sjednice Gradskog vijeća u vezi rješavanje pitanja statusa 
vlasništva nekretnina NK "Graničar" Đurđevac. Upitao je da li je Gradsko 
poglavarstvo formiralo stručno tijelo koje bi zajedno s ovlaštenim predstavnicima 
NK "Graničara" Đurđevac dogovorilo uvjete i proceduru prenosa vlasništva nad 
nekretninama NK "Graničar" u vlasništvo Grada Đurđevca?

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić predložio je da se o ovoj temi 
vodi rasprava pod točkom 21. dnevnog reda „Pitanja članova Gradskog vijeća“.

Za riječ se javio Siniša Plemenčić. Na njegovo pitanje gdje se nalazi motorna 
kosilica koja je evidentirana pod točkom 17. Izvješća o financijskom poslovanju za 
2007. godinu Zajednice sportskih udruga (Izdaci za kapitalne projekte), Martin 
Mahović odgovorio je  da se nalazi u Komunalijama d.o.o. Đurđevac te da je s 
Komunalijama zaključen sporazum o korištenju iste.

 Na to je Siniša Plemenčić izjavio kako još dva kluba koja su članice 
Zajednice sportskih udruga imaju potrebu za kosilicom pa bi ju trebalo dati na 
korištenje i tim klubovima.

I to se može riješiti sporazumom, odgovorio je Martin Mahović.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju 

za 2007. godinu,  Programa rada i financijskog plana
 za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga 

Grada Đurđevca

 Točka 4.

Razmatranje Financijskog izvješća za 2007. godinu, Programa rada i 
Financijskog plana za 2008. godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac, s 
prijedlogom Zaključka.

Financijsko izvješće za 2007. godinu, Programa rada i Financijski plan za 
2008.  godinu Zajednice  tehničke  kulture  Đurđevac,  pojasnio  je  gradonačelnik 
Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća za 2007. godinu, Programa rada 

i Financijskog plana za 2008. godinu 
Zajednice tehničke kulture Đurđevac
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Točka 5.

Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2007. godinu, s 
prijedlogom Zaključka.

Opširno Izvješće o radu komunalnog redara za 2007. godinu članovi 
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu pa je potpredsjednik 
Gradskog vijeća Marijan Panić odmah otvorio raspravu.

U kratkoj raspravi sudjelovali su Petar Štefanić, Vladimir Mirović, Ivan 
Jendrašic i Mladen Roštan.

Petar Štefanić komentirao je funkcioniranje održavanja čistoće javnih zelenih 
površina na području Grada, kao  i zimske službe koja je organizirana putem 
komunalnog poduzeća Komunalija d.o.o. Đurđevac, a nadzor nad izvedenim 
radovima obavlja komunalni redar. Izrazio je uvjerenje da će se uz dobru volju i 
toleranciju ta suradnja i nadalje odvijati na zadovoljstvo građana Grada Đurđevca.

Na prijdlog Vladimira Mirovića da se u sklopu održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2008. godini asfaltiraju dva betonska mosta i to na Anskom kanalu i na 
Maloj Cigleni, Ivan Jendrašic odgovorio je da znade za to i da upozorava na 
taj problem, a gradonačelnik Mladen Roštan rekao je da ti radovi nisu planirani u 
okviru održavanja poljskih putova, ali će se nastojati napraviti u sklopu izvođenja 
nekih drugih radova.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara

za 2007. godinu

Točka 6.

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. 
godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu po 
svim stavkama prihoda i rashoda na kojima se predlaže veće povećanje ili 
smanjenje u odnosu na plan, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan, a detaljno 
obrazloženje u pisanom obliku članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za 
sjednicu i nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

Nakon obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. 
godinu, gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je izmjene Programa pod točkama 
7., 8., 9., 10. i  11., te  Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 
za 2008. godinu.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 
2008. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na 14. sjednici održanoj 4. 
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lipnja 2008. godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Proračuna u tekstu koji 
je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 

donijelo je

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu

 Točka 7.

Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini, 
razmatrao Odbor za proračun i financije na 14. sjednici održanoj 4. lipnja 2008. 
godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je utvrdilo 
Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 

donijelo je

P R O G R A M
 o izmjenama i dopunama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2008. godini

Točka 8.

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini, 
razmatrao Odbor za proračun i financije na 14. sjednici održanoj 4. lipnja 2008. 
godine. Odbor je podržao predložene Izmjene Programa u tekstu koji je utvrdilo 
Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 
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donijelo je

P R O G R A M
o izmjenama Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca u 2008. godini

 Točka 9.

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u 
kulturi na području Grada Đurđevca u 2008. godini, razmatrao Odbor za proračun i 
financije na 14. sjednici održanoj 4. lipnja 2008. godine. Odbor je podržao 
predloženu Izmjenu Programa u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 

donijelo je

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
 na području Grada Đurđevca u 2008. godini

Točka 10.

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u 
sportu na području Grada Đurđevca u 2008. godini, razmatrao Odbor za proračun i 
financije na 14. sjednici održanoj 4. lipnja 2008. godine. Odbor je podržao 
predloženu Izmjenu Programa u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.

Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 
donijelo je
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P R O G R A M
o izmjenama Programa javnih 

potreba u sportu na području Grada 
Đurđevca u 2008. godini

Točka 11.

 Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj 
skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi  na području Grada Đurđevca u 2008. godini, razmatrao Odbor za 
proračun i financije na 14. sjednici održanoj 4. lipnja 2008. godine. Odbor je 
podržao predloženu Izmjenu Programa u tekstu koji je utvrdilo Gradsko 
poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 

donijelo je

P R O G R A M
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini

 Točka 12.

Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić napomenuo je članovima 
Gradskog vijeća da je prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu, razmatrao Odbor za proračun i financije na 14. sjednici 
održanoj 4. lipnja 2008. godine. Odbor je podržao predložene Izmjene i dopune 
Konsolidiranog proračuna  u tekstu koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće većinom glasova s 8 glasova "za" i  3 glasa "suzdržana" 

donijelo je

I Z M J E N E   I   D O P U N E
Konsolidiranog proračuna Grada

 Đurđevca za 2008. godinu
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Točka 13.

Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 
Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada 
Đurđevca za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je i komentirao nalaz Državnog 
ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2007. godinu, koja je obavljena  od 8. 
veljače do 17. travnja 2008. godine.

Za raspravu se javio Željko Blažok. Prvo je upitao zašto je formuliran 
prijedlog Zaključka tako da Gradsko vijeće „prihvaća“ Izvješće Državnog ureda 
za reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2007. godinu, kojim se ukazuje na 
određene nepravilnosti. Zatim je postavio pitanje gradonačelniku što je u ovih 60 
dana, od dana dostave nalaza Revizije, poduzeto u ispravljanju nepravilnosti koje 
su navedene u Izvješću?

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Željku Blažoku da je Gradsko 
poglavarstvo već poduzelo odgovarajuće radnje, odnosno donijelo odluku na 
temelju koje će se tijekom godine riješiti dio naplate dugovanja za studentske 
zajmove iz ranijeg perioda. U vezi potraživanja za zakup poslovnog prostora 
poduzet će se odgovarajuće mjere naplate potraživanja, a zemljišta na kojima se 
nalaze groblja u Đurđevcu i prigradskim naseljima evidentirat će se u godišnjem 
popisu imovine i obveza za 2008. godinu  po pojedinačnim česticama i po 
pojedinačnim vrijednostima.

Tijekom 2007. godine Grad Đurđevac, kao većinski vlasnik Komunalija 
d.o.o. Đurđevac, kojemu je u interesu da trgovačko društvo obavlja što veći broj 
poslova za Grad, odredio je Komunalije za nositelja realizacije investicije, a 
Komunalije su provele postupak javne nabave. Konkretne mjere s obzirom na 
nalaz revizije su da postupak nabave ne ide preko Komunalija nego preko Grada, 
odgovorio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Nadalje je rasprava vođena u vezi upita Željka Blažoka  zašto je formuliran 
prijedlog Zaključka tako da Gradsko vijeće „prihvaća“ Izvješće Državnog ureda 
za reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2007. godinu, a u raspravi su 
sudjelovali Stevo Vilagoš, Stevo Babić i Petar Štefanić koji su, uz obrazloženje, 
izjavili kako ne vide ništa sporno u formulaciji teksta Zaključka, dok je tajnica 
Grada Jadranka Švaco pojasnila da se radi o formalnom aktu s kojim dokazujemo 
Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu Koprivnica da je Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca upoznato s njihovim nalazom i revizijom poslovanja koja je 
sprovedena od 8. veljače do 17. travnja 2008. godine.

Gradsko vijeće većinom glasova s 9 glasova "za" i  2 glasa "suzdržana" 
donijelo je
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji

financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca
za 2007. godinu

 Točka 14.

Donošenje Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada.

Nakon obrazloženja prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne 
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada, koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i kratkog komentara Siniše 
Plemenčića, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o obvezatnom korištenju komunalne usluge 

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi
na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Točka 15.

Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina 
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom 
žetvene sezone u 2008. godini.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2008. 
godini, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je 
potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina

 i površina kojima prijeti povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara tijekom 

žetvene sezone u 2008. godini



13

Točka 16.

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerzvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2008. godini - 
asfalterski radovi.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Gradsko poglavarstvo na 
69. sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine donijelo Odluku o imenovanju 
Povjerenstva za provedbu  javnog natječaja  za povjeravanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora za 2008. godinu, temeljem koje je   u „Podravskom listu“ 
objavljen Javni natječaj za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na održavanju 
nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi.

U ostavljenom roku pristigle su tri ponude  to:
1. Ponuda JATTA d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49, koji izvođenje 

radova sukladno ponudbenom troškovniku nude u iznosu od 389.362,50 
kuna + PDV, odnosno sveukupno 475.022,25 kuna.

2. Ponuda Ceste d.o.o. Bjelovar, Josipa Jelačića 2, koji izvođenje radova 
sukladno ponudbenom troškovniku nude u iznosu od 

  404.117,50 kuna  + PDV, odnosno sveukupno 493.023,35 kuna.
3. Ponuda Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska bb, koji izvođenje 

radova sukladno ponudbenom troškovniku nude u iznosu od 400.132,50 
kuna + PDV, odnosno sveukupno 488.161,65 kuna.

Razmatrajući pristigle ponude, članovi Povjerenstva sukladno 
 kriterijima iz članka 28. Odluke o komunalnim djelatnostima  u Gradu Đurđevcu 
("Službene novine Grada Đurđevca", br. 6/05. i 8/06.) , a to su: reference 
ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova (oprema, broj i struktura djelatnika), 
ponuđena cijena te uvjeti plaćanja,  ocijenili su da je ponuda ponuđača „JATA“ 
d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49 s obzirom na navedene kriterije 
najpovoljnija, te su Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću predložili 
prihvaćanje iste, pojasnio je gradonačelnik Mladen Roštan i predložio da se ista 
prihvati.

Za riječ se javio Vladimir Mirović. Upitao je gradonačelnika da li su u 
ugovoru točno određeni rokovi završetka radova te da li su u slučaju neizvršavanja 
rokova određeni penali? Zatim je konstatirao da najpovoljnija ponuda po cijeni ne 
mora biti i stvarno najpovoljnija ponuda.

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Vladimiru Miroviću da se slaže s 
njime da najpovoljnija ponuda po cijeni ne mora biti i stvarno najpovoljnija, ali da 
se nad izvođenjem radova vrši nadzor što se tiče kvalitete. U vezi neizvršavanja 
rokova ugovorom su određeni penali, odgovorio je gradonačelnik i dodao kako 
zakašnjenje kod izvođenja radova najčešće nije krivnja izvođača radova.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
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O D L U K U   O   I Z B O R U
                  osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
         nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu  u 2008. godini –
                                           asfalterski radovi

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u 
Gradu Đurđevcu u 2008. godini – asfalterski radovi, odabire se:

„JATA“ d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49, Đurđevac po cijeni od 
389.362,50 kuna + PDV, odnosno sveukupno 475.022,25 kuna, prema 
ponudi od  31.03. 2008. godine.

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke utvrdit će 
se ugovorom s izvođačem.

 Točka 17.

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

Nakon uvodnih napomena o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti 
ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program nabave knjižne i neknjižne 
građe u 2008. godini za Gradsku knjižnicu Đurđevac, koje je dao potpredsjednik 
Gradskog vijeća Marijan Panić, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava

Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program
nabave knjižne i neknjižne građe u 2008. godini za

Gradsku knjižnicu Đurđevac

Točka 18.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, 
Stari grad Đurđevac.

Uvodne napomene o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici 
Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari 
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grad Đurđevac, dao je potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić.
 Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora okorištenju sredstava 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program zaštite
kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac

Točka 19.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti: Deset 
godina Donacije I. L. Croate.

Uvodne napomene o prijedlogu Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici 
Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti: Deset 
godina Donacije I. L. Croate, dao je potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program muzejsko- 
galerijske djelatnosti: Deset godina Donacije I. L. Croate

Točka 20.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju 
distributivne plinske mreže na upravljanje i održavanje.

Ugovor o preuzimanju distributivne plinske mreže na upravljanje i 
održavanje, s prijedlogom zaključka kojim se ovlašćuje gradonačelnik Grada 
Đurđevca da s  Komunalijama d.o.o. Đurđevac zaključi i potpiše navedeni 
Ugovor, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, a 
obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju distributivne 

plinske mreže na upravljanje i održavanje

Točka 21.

Pitanja članova Gradskog vijeća.
 
Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se za riječ javio Vladimir Mirović. 

Na njegovo pitanje zašto se ništa nije poduzelo u vezi smanjenja broja vrana u 
parku u centru Đurđevca, gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da se radi o 
zaštićenim vrstama ptica i da je zabranjeno pucanje u gradu.

 Potom se za riječ javio Željko Blažok koji je nastavio raspravu koju je 
započeo pod točkom 3. dnevnog reda vezano uz zaključke s prošle sjednice 
Gradskog vijeća o rješavanju pitanja statusa vlasništva nekretnina NK "Graničar" 
Đurđevac. Upitao je gradonačelnika da li se misli ili ne misli, odnosno ne želi 
riješiti taj problem? Izrazio je nezadovoljstvo time što se na taj način odugovlači 
rješavanje pitanja ukupne problematike oko funkcioniranja, opstanka i daljnjeg 
razvoja NK "Graničara" Đurđevac. Izjavio je da se hitno mora održati sastanak 
predstavnika Grada Đurđevca s Upravom NK "Graničara" Đurđevac na kojemu se 
trebaju zajedno dogovoriti o uvjetima i proceduri prenosa vlasništva nad 
nekretninama NK "Graničar" u vlasništvo Grada Đurđevca, kao i o ostalim 
pitanjima sukladno zaključku Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da su zaključci s prošle sjednice 
Gradskog vijeća jasno definirani te da se Gradsko poglavarstvo mora s Upravom 
NK "Graničar" dogovoriti u vezi imovine, odnosno vlasništva nad nekretninama 
NK "Graničar“ u cilju dugoročnog razvoja i rješavanja nastale problematike u 
funkcioniranju kluba. 

Vezano uz zaključke s prošle sjednice Gradskog vijeća održane 10. travnja 
2008. godine (točka 12. dnevnog reda) kada je razmatrana problematika 
funkcioniranja  Nogometnog kluba "Graničar" Đurđevac, u raspravi su 
sudjelovali: Siniša Plemenčić, Josip Tomica, Petar Štefanić, Stevo Babić, Stevo 
Vlagoš i Marijan Panić. Svi sudionici rasprave založili su se da se hitno pristupi 
realizaciji navedenih zaključaka, te da se o tome izvijesti Gradsko vijeće.

Potpredsjednik  Gradskog vijeća Marijan Panić  zaključio  je  23.  sjednicu 
Gadskog vijeća u 18,45 sati. 

   Zapisničar                  Potpredsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća
              Marijan Panić
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