
ZAPISNIK

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 9. ožujka 2006. godine 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/06-02/06, URBROJ: 
2137/03-06-1 od 3. ožujka 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. Branko Cestar,
2. Ivica Djopar,
3. Luka Čukljaš, 
4. Marijan Panić,  
5. Davor Ivezić,
6. Darko Fuk,
7. Marijana Markešić,
8. Vladimir Mirović,
9.  Siniša Plemenčić, 
10. Stevo Babić,
11. Marijan Štimac,
12. Ljuba Dobravec,
13. Petar Štefanić,
14. Vjekoslav Ivandija.

Sjednici nije nazočan Željko Blažok (opravdao). 

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva,  
4. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca, 
5. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

financije
      i javne prihode, 
6. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-

komunalne     djelatnosti i uređenje prostora,
7. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i 
    Gradskog poglavarstva, 
8. Branka Sršek, referent u Upravnom odjelu za stambeno-



komunalne djelatnosti i uređenje prostora, 
9. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ 

Đurđevac, 
10. Zdravko Šabarić, predstavnik Centra za kulturu Đurđevac, 
11. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 
12. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Grada Đurđevca. 
13. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
14. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Prigorja. 

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen 
je jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je slijedeći 

D N E V N I   R E D: 

1. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 
2005. godinu.

2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna 
Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2005. godine. 

3. Donošenje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna 
Grada Đurđevca za 2005. godinu. 

4. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2005. godinu, s 
prijedlogom Zaključka,  

5. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2005. 
godinu, s prijedlogom Zaključka.  

6. Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2005. 
godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Gradske knjižnice 
Đurđevac za 2004. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

7. Razmatranje Izvješća o radu, Izvješća o intervencijama i 
Godišnjeg obračuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka. 

8. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca kod 
Zagrebačke banke d.d. Paromlinska cesta 2, Zagreb.

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicija (projekata) koji će 
se financirati iz sredstava ostvarenih kreditnim zaduženjem Grada 
Đurđevca. 

10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Đurđevca za 2006. godinu. 

11. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru na području Grada 
Đurđevca s prijedlogom Zaključka.  



12. Donošenje Programa mjera za unapređenje stanja  u prostoru 
Grada Đurđevca (2006. – 2010.). 

13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.  

14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2005. godini, s prijedlogom Zaključka. 

15. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javnih površina  - kupnja i sadnja cvijeća na području 
Grada Đurđevca u 2006. godini. 

16. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Đurđevca u 2006. 
godini.

17. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova higijeničarske službe na područja Grada Đurđevca u 2006. 
godini.

18. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2006. 
godini – asfalterski radovi. 

19. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
nabava šljunka u 2006. godini. 

20. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
prijevoz šljunka u 2006. godini.

21. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
rad stroja buldožera u 2006. godini. 

22. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
rad stroja utovarivača u 2006. godini.

23. Donošenje Odluke o izboru osoba za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
rad stroja gredera u 2006. godini.

24. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Đurđevcu. 

25. Pitanja članova Gradskog vijeća. 

Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara da li ima 
prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda za riječ se 
javio Marijan Štimac. Predložio je da se zbog obimnosti dnevnog reda od 
25 točki i opširnosti tematike točke 12. dnevnog reda: „Donošenje 
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Đurđevca 
(2006.-2010)“, ova točka izostavi iz dnevnog reda za narednu sjednicu 



jer nije hitna za donošenje. 
U ime predlagača očitovao se gradonačelnik Mladen Roštan. 

Potvrdio je da je Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada 
Đurđevca tema o kojoj se može povesti opširna rasprava, međutim 
gradonačelnik smatra kako nema potrebe kod utvrđivanja dnevnog reda 
ovu točku odgađati, već da se na ovoj sjednici provede rasprava na tu 
temu pa ukoliko se u tijeku rasprave uspostavi da je potrebna zbog 
opširnosti teme i kratkoće vremena odgoda, odgodit će se rasprava za 
narednu sjednicu Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je gosp. 
Štimcu da je prema Planu rada Gradskog vijeća za 2006. godinu ovaj 
Program planiran za I. tromjesečje pa je stoga pripremljen i uvršten u 
dnevni red. 

Predsjednik je predložio Gradskom vijeću prihvaćanje predloženog 
dnevnog reda, a ukoliko se u raspravi o Programu mjera za unapređenje 
stanja u prostoru Grada Đurđevca uspostavi da se na ovoj sjednici ne 
može donijeti zaključak, odgodit će se ova točka dnevnog reda za 
narednu sjednicu. 

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac složio se s prijedlogom 
predsjednika Ivice Djopara. 

Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar dao predloženi 
dnevni red na glasovanje. 

Gradsko vijeće većinom glasova s 11 glasova „za“ i 3 glasa „protiv
“ usvojilo je predloženi dnevni red. 

Točka 1.

Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2005. 
godinu. 

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2005. 
godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je 
članovima Gradskog vijeća da je Godišnji obračun Proračuna Grada za 
2005. godinu razmatrao Odbor za proračun i financije na sjednici 
održanoj 7. ožujka 2006. godine. Odbor je podržao prijedlog Godišnjeg 
obračuna. 

Za raspravu se javio Marijan Štimac. 
Govorio je u ime Kluba vijećnika HDZ-a. Ustvrdio je da Proračun 

Grada Đurđevca za 2005. godinu nije uravnotežen i izbalansiran o čemu 
je govorio u svojim diskusijama kod donošenja Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu i debalansa Proračuna na 
kraju godine. Osvrnuo se na trošenje 3 mil. kuna od prodaje Velikog 
sajmišta Lidlu. Smatra da su se ta sredstva trebala trošiti za kupnju 



zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca, kako Grad ne bi bio 
zakinut za traženje financijskih sredstava za Zonu B u Đurđevcu. 

Govoreći o Godišnjem obračunu Proračuna Grada za 2005. godinu 
Petar Štefanić mišljenja je kako je slika ovog obračuna mogla biti bolja 
da se Grad malo više potrudio ne bi bilo 367.888,43 kune manjka 
prihoda. Prema mišljenju Petra Štefanića u 2005. godini zanemarilo se 
upravljanje imovinom Grada. Pritom je spomenuo da je Grad mogao više 
uprihodovati sredstava od eksploatacije mineralnih sirovina pa je 
predložio da se Gradsko poglavarstvo u 2006. godini pozabavi time kako 
bi se ostvarilo više prihoda s toga naslova.  
           Budući da se nitko više nije javio za riječ, predsjednik Gradskog 
vijeća Ivica Djopar zaključio je raspravu i predložio Gradskom vijeću 
donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2005. 
godinu uz uvažavanje pozitivnih opaski i prijedloga iz rasprave kako bi u 
2006. godini imali bolje izvršenje Proračuna Grada. 

Gradsko vijeće većinom glasova s 11 glasova „za“ i 3 glasa „protiv
“ donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu

Točka 2.

Donošenje Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja Proračuna 
Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2005. godine. 

Kratko obrazloženje prijedloga Odluke o raspodijeli rezultata 
poslovanja Proračuna Grada Đurđrvca za 2005. godinu dala je pročelnica 
Jasna Kovačev. 
Marijan Štimac u svom kratkom osvrtu na prijedlog Odluke izjavio je da 
na temelju dosadašnjeg iskustva Klub vijećnika HDZ-a ne može znati da 
će se u 2006. godini ostvariti višak prihoda. Budući da ne vjeruju u 
budući događaj ne će se moći izjasniti o donošenju predložene Odluke. 

Gradsko vijeće većinom glasova s 11 glasova „za“ i 3 glasa „protiv
“ donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna Grada Đurđevca na

dan 31. prosinca 2005. godine

Točka 3.

Donošenje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna 
Grada Đurđevca za 2005. godinu. 



Nakon kratkog obrazloženja pročelnice Jasne Kovačev, Gradsko 
vijeće bez rasprave, većinom glasova s 11 „za“ i 3 glasa „protiv“ donijelo 
je

GODIŠNJI OBRAČUN
Konsolidiranog proračuna Grada

Đurđevca za 2005. godinu

Točka 4.

Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2005. godinu, s 
prijedlogom Zaključka. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s obzirom 
da su članovi Gradskog vijeća u materijalima dobili iscrpan materijal o 
Godišnjem obračunu prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Maslačak“ 
Đurđevac za 2005. godinu, da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je 
odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Đurđevac za 2005. godinu

Točka 5.

Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2005. 
godinu, s prijedlogom Zaključka. 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s obzirom 
da su članovi Gradskog vijeća u materijalima primili iscrpno Izvješće o 
radu i Godišnji obračun prihoda i rashoda Centra za kulturu Đurđevac za 
2005. g., da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je odmah otvorio 
raspravu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K



 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Centra za kulturu Đurđevac za 2005. godinu

Točka 6.

Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2005. 
godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Gradske knjižnice 
Đurđevac za 2004. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s obzirom 
da su članovi Gradskog vijeća u materijalima primili iscrpno Izvješće o 
radu, Godišnji obračun prihoda i rashoda Gradske knjižnice Đurđevac za 
2005. godinu, te Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja za 2004. 
godinu, da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je odmah otvorio 
raspravu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna 

prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske
knjižnice Đurđevac za 2005. godinu

Točka 7. 

Razmatranje Izvješća o radu, Izvješća o intervencijama i Godišnjeg 
obračuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je, s obzirom 
da su članovi Gradskog vijeća u materijalima primili iscrpno Izvješće o 
radu, Izvješće o intervencijama i Godišnji obračun JVP Grada Đurđevca 
za 2005. godinu, da se ne podnosi uvodno izlaganje, pa je odmah otvorio 
raspravu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 



o prihvaćanju Izvješća o radu, Izvješća o 
intervencijama i Godišnji obračun Financijskog

plana JVP Grada Đurđevca za 2005. godinu 

Točka 8.

Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca 
kod Zagrebačke banke d.d. Paromlinska cesta 2, Zagreb. 

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada, koju su članovi 
Gradskog vijeća primili u materijalima za sjednicu, obrazložila je 
pročelnica Jasna Kovačev.

U ime Kluba vijećnika HDZ-a za riječ se javio Marijan Štimac. 
Izjavio je da će podržati Odluku o kreditnom zaduženju Grada jer će se 
kredit koristiti namjenski za financiranje kapitalnih projekata uređenja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca. Upitao je 
pročelnicu da li je ispitana vjerojatnost dobivanja suglasnosti od 
Ministarstva, za kreditno zaduženje Grada?

Pročelnica Jasna Kovačev odgovorila je da prema Odluci o 
izvršavanju državnog proračuna postoje propisani uvjeti koje jedinica 
lokalne i pordučne samouprave treba ispunjavati da bi podnijela zahtjev 
za kredit. Grad Đurđevac ispunio je te propisane uvjete. 

Gradonačelnik Mladen Roštan dodao je kako se nada da će Grad 
Đurđevac, ako ne u I., onda u II. odlučivanju dobiti suglasnost 
Ministarstva o zaduživanju jer Grad Đurđevac nije zadužen. 

Na pitanje Petra Štefanića koje banke su dostavile ponude za 
nabavu novčanih kreditnih sredstava, pročelnica Jasna Kovačev 
odgovorila je da su ponude dostavile: HYPO ALPE-ADRIA BANKA 
d.d. Zagreb, SLAVONSKA BANKA d.d. Osijek i ZAGREBAČKA 
BANKA d.d. Zagreb, te da je Zagrebačka banka d.d. Zagreb 
najpovoljnija prema kriteriju najpovoljnije cijene izražene u najnižoj 
efektivnoj kamatnoj stopi i najnižim ukupnim troškovima kredita. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donjelo

ODLUKU

o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca 
kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. 

Paromlinska cesta 2, ZAGREB

Točka 9.

Donošenje Odluke o prihvaćanju investicija (projekata) koji će se 



financirati iz sredstava ostvarenih kreditnim zaduženjem Grada 
Đurđevca.

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 
Budući da je na temelju Odluke o kreditnom zaduživanju određen 

rok korištenja kredita, petnaest mjeseci po potpisu ugovora s 
ponuditeljem, Marijan Štimac upitao je gradonačelnika da li je za 
rekonstrukciju uređaja za pročiščavanje i kanalizaciju dobivena 
građevinska dozvola, da li je izrađen glavni projekt i ostalo, kako bi se 
izbjegla interkalarna kamata?

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je gospodinu Štimcu da 
je mehanički dio rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
već u izvedbenoj fazi te da je izdana sva potrebna dokumentacija.

Nadalje je gradonačelnik upoznao nazočne u kojoj fazi, glede 
dokumentacije, se nalaze svi planirani projekti koji će se financirati iz 
sredstava ostvarenih kreditinim zaduženjem Grada Đurđevca. Naglasio je 
da će se jako paziti da se ne stoji s poslovima čim se dobiju novci.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju investicija (projekata) koji će se 
finacirati iz sredstava ostvarenih kreditnim 

zaduženjem Grada Đurđevca.

Točka 10.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvrašavanju Proračuna 
Grada Đurđevca za 2006. godinu. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Đurđevca za 2006. godinu obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Đurđevca za 2006. godinu

Točka 11.

Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru na području Grada 
Đurđevca, s prijedlogom Zaključka. 



Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se 
rasprava o Izvješću o stanju u prostoru objedini s točkom 12. Programom 
mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Đurđevca (2006. – 2010.).

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, u 
ime Odbora za prostorno planiranje komunalne poslove i zaštitu okoliša 
očitovao se predsjednik Odbora Josip Tomica. Odbor je razmatrao ovo 
Izvješće i Program mjera na sjednici održanoj 8.veljače 2006. godine. 
Sve primjedbe i prijedlozi Odbora sadržani su u ovom Programu mjera 
koji je dostavljen Gradskom vijeću na razmatranje, rekao je predsjednik 
Odbora Josip Tomica. Zatim je pojasnio koja se sve prostorno-planska 
dokumentacija planira izmijeniti i dopuniti te koji se dokumenti planiraju 
nivi izraditi u narednom četverogodišnjem razdoblju. 

Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara upućeno 
pročelniku Miji Robotiću, da li je ovaj Program mjera moguće mijenjati u 
tijeku ove četiri godine, pročelnik je potvrdno odgovorio. Na to je 
predsjednik rekao da je onda izlišno blokirati donošenje ovog Programa 
mjera, pa je predložio Gradskom vijeću donošenje Programa na ovoj 
sjednici kako bi se moglo ići u daljnji zahvat u prostoru na području 
Grada Đurđevca. 

Član Gradskog vijeća Marijan Štimac u svojoj diskusiji o 
Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Đurđevca 
ustvrdio je da ovaj dokument ne definira zahvat u prostoru što se tiče 
eksploatacije mineralnih sirovina. Ako gledamo Separaciju vidi se da je 
taj prostor uz cestu određan za eksploataciju mineralnih sirovina što je u 
direktnoj koliziji s Programom jer se na tom prostoru definiraju sportsko-
rekreacijski sadržaji, rekao je gospodin Štimac i dodao da se tu Grad 
mora odlučiti što želi, jer nije u redu „planirati nešto što se ne može zbiti
“.

Branka Sršek odgovorila je gospodinu Štimcu da će se ići u 
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca kojim će se 
građani i ovo Gradsko vijeće odlučiti što se želi – koji sadržaji na ovom 
prostoru Separacije. 

Potom je Branka Sršek pojasnila Petru Štefaniću proceduru - 
postupak kako građani mogu utjecati da bi se nešto promijenilo kod 
donošenja prostorno-planske dokumentacije. 

Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u 

prostoru na području Grada Đurđevca

Točka 12.



Donošenje Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada 
Đurđevca (2006. – 2010.).

Rasprava je vođena pod točkom 11. dnevnog reda. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada

Đurđevca (2006. – 2010.)

Točka 13.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu, s prijedlogom 
Zaključka.  

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2005. godinu, gradonačelnik Mladen Roštan 
podnio je u pisanom obliku. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu 

Točka 14. 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2005. godini, s prijedlogom Zaključka. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2005. godini, gradonačelnik Mladen Roštan podnio je 
članovima Gradskog vijeća u pisanom obliku. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Točka 15.

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 



održavanja javnih površina  - kupnja i sadnja cvijeća na području 
Grada Đurđevca u 2006. godini. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
održavanja javnih površina – kupnju i sadnju cvijeća na području Grada 
Đurđevca u 2006. godini, članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja

javnih površina – kupnja i sadnja cvijeća na području Grada
Đurđevca u 2006. godini 

Točka 16. 

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja javne rasvjete na području Grada Đurđevca u 2006. 
godini.

Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete na području Grada Đurđevca u 2006. godini, 
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja

javne rasvjete na području Grada Đurđevca u 2006. godini

Točka 17. 

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
higijeničarske službe na područja Grada Đurđevca u 2006. godini. 

Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova 
higijeničarske službe na području Grada Đurđevca, članovi Gradskog 
vijeća primili su u materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU O IZBORU 



osobe za obavljanje komunalnih poslova higijeničarske
službe na području Grada Đurđevca u 2006. godini 

Točka 18. 

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2006. 
godini – asfalterski radovi. 

O prijedlogu Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada 
Đurđevca u 2006. godini – asfalterski radovi, očitovao se u ime 
predlagatelja predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan. Kod 
utvrđivanja prijedloga Odluke „bila je rezerva Poglavarstva zbog 
referenci ponuditelja“, ali Poglavarstvo je predložilo na osnovi 
najpovoljnije cijene ponuditelja „JATA“ d.o.o. Đurđevac po cijeni od 
158.250,00 kuna + PDV, prema ponudi od 3. veljače 2006. g., obrazložio 
je gradonačelnik Mladen Roštan.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar ustanovio je da je 
Gradsko poglavarstvo kod utvrđivanja prijedloga ove Odluke imalo 
isključivo kriterij najniže cijene za odabir najpovoljnijeg ponuđača, pa je 
predložio ukoliko Gradsko vijeće misli da sama cijena nije jedini kriterij 
za odabir ponuditelja „Jata“ d.o.o. Đurđevac, da ima mogućnost odgoditi 
donošenje Odluke o ovoj stvari. 

S obzirom na velike razlike u cijeni ostalih ponuditelja Cesta d.o.o. 
Bjelovar i Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar u odnosu na „Jata“ d.o.o. 
Đurđevac, Marijan Štimac izrazio je sumnju u kvalitetu radova 
najpovoljnijeg ponuditelja (debljina asfalta i sl.). 

Na to je pročelnik Mijo Robotić odgovorio da bi prema uvjetima iz 
natječaja trebala biti ista kvaliteta izvedenih radova.  

Prema mišljenju Petra Štefanića u vezi plaćanja izvedenih radova 
asfaltiranja trebalo je više zaštititi Grad, zatražiti čimbenu garanciju od 
strane banke – avaliranu mjenicu. 

Predložio je da se ponuda „Jata“ d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
poslova asfaltiranja na području Grada Đurđevca u 2006. godini ne 
prihvati i da se ponovo raspiše javni natječaj i zatraže reference 
ponuditelja iz 2005. godine za obavljanje komunalnih poslova, te 
čimbena garancija – avalirana mjenica od strane banke, jer nema 
garancije što je ponuditelj do sada i kako radio. 

Govoreći o prijedlogu Odluke o izboru osobe za obavljanje 
asfalterskih radova u 2006. godini na području Grada Đurđevca Vladimir 
Mirović je izjavio da najjeftinija ponuda nije uvijek i najbolja. Rekao je 
kako je svake godine bio problem s rokovima s bivšim izvođačima 
radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca. 



Gosp. Mirović smatra da Grad treba ugovorom čvrsto obvezati izvođača 
rokovima i kvalitetom radova.

Branko Cestar govorio je u ime Kluba vijećnika SDP-a. Uvjeren je 
da je ponuđena cijena „Jate“ d.o.o. Đurđevac na uštrb kvalitete izvedenih 
radova asfaltiranja, jer je znatna razlika u cijeni u odnosu na druge 
ponuđače. Predložio je da Gradsko vijeće ne izabere niti jednu ponudu za 
radove pristigle na natječaj i da se ponovo raspiše javni natječaj u kojem 
će se zatražiti dodatne reference ponuditelja – za koje su firme radili 
poslove asfaltiranja, odnosno da navedu listu radova koje su izveli do 
sada.

Na temelju iznesenih stavova u raspravi povodom ove točke 
dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je 
donošenje Odluke o neprihvaćanju nijednog ponuđača i obvezu 
Gradskog poglavarstva da ponovo raspiše natječaj za izvođenje 
asfalterskih radova na području Grada Đurđevca u 2006. godini. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
u vezi izbora osobe za obavljanje komunalnih

poslova  održavanja nerazvrstanih cesta i ulica 
na području Grada Đurđevca u 2006. godini

 - asfalterski radovi

I. 

Ne izabire se niti jedna ponuda pristigla na Javni natječaj za 
prikupljanje ponuda za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih 
cesta i ulica na području grada Đurđevca i prigradskih naselja – 
asfalterski radovi u 2006. godini objavljen u „Podravskom listu“ u broju 
od 23. siječnja 2006. godine. 

II.

Zadužuje se Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca da ponovo 
raspiše Javni natječaj za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na 
održavanju nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Đurđevca u 
2006. godini – asfalterski radovi, s time da se u ponovljenom natječaju 
preciznije odredi dokumentacija koju su ponuditelji dužni dostaviti, a 
vezana uz jamstvo za izvedene radove te reference izvoditelja za radove 
na poslovima asfaltiranja u 2005. godini. 

Točka 19.

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 



održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
nabava šljunka u 2006. godini.

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. Za 
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Đurđevca u 2006. godini – nabavu šljunka, Gradsko 
poglavarstvo predlaže kao najpovoljniju ponudu „JATA“ d.o.o. 
Đurđevac, iako je ponuđena cijena nešto viša u odnosu na ponudu 
Zadruge „Mineral“ i „Bilokalnika – Igme“, ponuđač JATA d.o.o. 
Đurđevac, nudi šljunak sa šljunčara koje su od grada Đurđevca na 
udaljenosti od cca 4 km (iz koje se tijekom godine prevozi najviše 
šljunka), odnosno cca 15 km, dok se šljunčare „Bilokalnika – Igme“ i 
Zadruge „Mineral“ nalaze na većim udaljenostima, čime se znatno 
poskupljuje prijevoz šljunka i time ponuđene cijene nisu najpovoljnije, 
obrazložio je gradonačelnik. 

Prvi se za raspravu javio Petar Štefanić. Predložio je da se ponovi 
postupak prikupljanja ponuda kao i za prethodnu točku dnevnog reda, 
tim više što „JATA“ d.o.o. Đurđevac nije registrirana za obavljanje 
djelatnosti prijevoza šljunka. 

Branko Cestar svojom raspravom založio se da Gradsko vijeće 
prihvati ponudu „JATA“ d.o.o. jer će na kraju biti najjeftinija zbog 
udaljenosti od šljunčare, a firma je registrirana u Đurđevcu. Protiv je 
ponavljanja postupka prikupljanja ponuda jer su hitni poslovi šljunčanja 
nerazvrstanih cesta.

Davor Ivezić svojom raspravom izjasnio se za prihvaćanje 
najjeftinije ponude kao najpovoljnije. 

Ljuba Dobravec predložila je da Gradsko vijeće donese odluku o 
izboru „Bilokalnik – Igma“ d.o.o. Koprivnica, kao najpovoljniju za 
održavanje nerazvrstanih cesta – nabavu šljunka. 

Na temelju iznesenih stavova u raspravi povodom ove točke 
dnevnog reda u ime predlagatelja – Gradskog poglavarstva (većina 
članova Gradskog poglavarstva nazočna je sjednici Gradskog vijeća) 
očitovao se predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i 
predložio Gradskom vijeću donošenje Odluke o izboru „Bilokalnik – 
Igma“ d.o.o. Koprivnica za obavljanje komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – nabava šljunka u 
2006. godini. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 

nabava šljunka u 2006. godini



1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih 
cesta na području Grada Đurđevca – nabava šljunka u 2006. godini, 
odabire se: 

    - „Bilokalnik Igma“ d.o.o. Koprivnica, po cijeni od 29,75 kn + 
PDV po 1 m3, fco utovareno na šljunčari, odnosno za ukupno 2.500 m3 
šljunka po cijeni od ukupno 74.375,00 kn + PDV, što je sveukupno 
90.737,50 kn, prema ponudi od 30. 01. 2006. godine. 

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

Točka 20. 

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 
prijevoz šljunka u 2006. godini.

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

ODLUKU O IZBORU

osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 

prijevoz šljunka u 2006. godini 

Točka 21.

Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – rad 
stroja buldožera u 2006. godini. 

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

ODLUKU O IZBORU

osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca –

rad stroja buldožera u 2006. godini 

Točka 22. 



Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – rad 
stroja utovarivača u 2006. godini.

Prijedlog Odluke o izboru osobe za održavanje nerazvrstanih cesta 
na području Grada Đurđevca u 2006. godini – rad stroja utovarivača, 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca –

rad stroja utovarivača u 2006. godini 

Točka 23.

Donošenje Odluke o izboru osoba za obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – rad 
stroja gredera u 2006. godini.

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

ODLUKU O IZBORU 
osoba za obavljanje komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – 

rad stroja gredera u 2006. godini 

Točka 24.

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog 
suda u Đurđevcu. 

Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u 
Đurđevcu članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave za suce porotnika 

Općinskog suda u Đurđevcu predložilo je:
1. ĐURU LACKOVIĆA iz Đurđevca, Grgura Karlovčana 49,
2. ZLATKA VUKRESA iz Đurđevca, Ruđera Boškovića 16,
3. ZDRAVKA ŠIMUNIĆA iz Đurđevca, Đure Basaričeka 1, 



4. ĐURU  PRISELCA iz Budrovca, Bilogorska 18, 
5. SANJU NIKŠA iz Đurđevca, Istarska 32. 

Ovaj prijedlog upućuje se Županijskoj skupštini KKŽ na 
razmatranje i imenovanje. 

Točka 25. 

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Mladen Roštan iztvjestio je nazočne da je 28. 
veljače 2006. godine u Đurđevcu održan zajednički sastanak sa županom 
Koprivničko-križevačke županije Josipom Friščićem i županom 
Bjelovarsko-bilogorske županije Damirom Bajsom u cilju potpisivanja 
Sporazuma o postojanju zajedničkog interesa na planu opskrbe 
Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije pitkom 
vodom s područja Grada Đurđevca. Do potpisa Sporazuma nije došlo jer 
je Bjelovarsko-bilogorska županija došla s dopunom Sporazuma u smislu 
da imaju pravo tražiti koncesiju, na što Grad Đurđevac nije pristao kako 
bi zaštitio interese Grada. Razgovori u vezi rješavanja vodoopskrbe ovih 
dviju županija nastavit će se, izjavio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Zatim je gradonačelnik na osnovi pitanja postavljenih na 
Gradskom vijeću u vezi eksploatacije šljunka u k.o. Đurđevac, predio 
Preložnički berek (Gat), informirao nazočne o svojim saznanjima u vezi 
eksploatacije šljunka na tom dijelu i akcijama koje Grad poduzima kako 
bi ostavio stvarni prihod u Proračun Grada od eksploatacije mineralnih 
sirovina. 

Na pitanje Vjekoslava Ivandije, zbog čega sav kamionski prijevoz 
prema Kalinovcu prometuje Ulicom kralja Tomislava u Đurđevcu,  koja 
nema pješačkih staza i time je ugrožena sigurnost pješaka u prometu, 
gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da je takva regulacija 
prometa uređena Odlukom o uređenju prometa na području Grada 
Đurđevca. Ove godine planirana je rekonstrukcija dijela Ulice kralja 
Tomislava, kojom se planira i uređenje pješačkih staza širine cca 2,00 m, 
neposredno uz regulacionu liniju građevinskih parcela, dodao je 
gradonačelnik.
 

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 7. sjednicu 
u 19,15 sati. 

  Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović                                                  Gradskog vijeća

                                                                   Ivica Djopar, dr. vet. 



med.

 


