
Z A P I S N I K 
s 20. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca 

održane 16. veljače 2006. godine 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/19 od 13. 
veljače 2006. godine. 

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. 
Radića 1, s početkom u 13,05 sati. 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen 
Roštan i konstatirao nazočnost svih članova Poglavarstva. 

Sjednici su nazočni: 
1. Mladen Roštan
2. Ivan Pleadin  
3. Milica Fuček  
4. Martin Vlahović
5. Josip Tomica 

Osim članova Poglavarstva sjednici su nazočni:  

1. Jadranka Švaco, tajnica Grada. 
2. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

financije i javne prihode Grada Đurđevca.
3. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-

komunalne 
              djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca. 

4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i 
    Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.  
5. Adela Sočev, dopisnica „Podravskog lista“.
6. Zdravko Šimunić, dopisnik „Glasa Podravine i Prigorja“.
7. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“. 

Zapisnik s 19. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je 
sljedeći  

                                        D N E V N I  R E D:

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu 
novčanih kreditnih sredstava. 

2. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 



prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu i imenovanju 
Stručnog povjerenstva. 

3. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu i imenovanju 
Stručnog povjerenstva. 

4. Donošenje Zaključka o načinu vođenja Područnog odjela 
Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar u Đurđevcu. 

5. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za socijalnu 
skrb Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca i imenovanju 
predsjednika i članova. 

6. Donošenje Zaključka o isplati naknade rodiljama s područja 
Grada Đurđevca. 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o 
suradnji u provođenju programa Eko-škole u RH za 2006. godinu. 

8. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu 
Grgura Karlovčana Đurđevac u 2006. godini. 

9. Razmatranje molbe Osnovne škole Grgura Karlovčana 
Đurđevac za donaciju – nabava garderobnih ormarića za učenike. 

10. Razmatranje molbe Hrvatskog autokluba Auto-kluba 
Đurđevac za sufinanciranje akcije “Sigurno u prometu 2006.”. 

11. Razmatranje ponude HTT Picok d.d. u stečaju Đurđevac za 
prodaju zbirke slika Josipa Turkovića.

12. Razmatranje pisma namjere tvrtke Terraco d.o.o. Đurđevac u 
vezi izgradnje stambeno poslovnog objekta u Ulici Antuna Radića u 
Đurđevcu. 

13. Razmatranje molbe Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek
“ za financijska sredstva. 

14. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu 
novčanih kreditnih sredstava.

Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan, a 
obrazloženje pročelnica Jasna Kovačev. Pročelnica je obrazložila da je  
Gradsko poglavarstvo donijelo Odluku o objavi javnog nadmetanja  i 
osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
javnog nadmetanja za nabavu novčanih kreditnih sredstava 12. siječnja 
2006. godine, redni broj nabave u Planu nabave za 2006. godinu: 7.



Temeljem navedene Odluke, u  „Oglasniku javne nabave“  u broju 
4. od 23. siječnja 2006. godine, objavljeno je javno nadmetanje broj: 06-
22-559/97.

Predmet nabave je novčani kredit za financiranje kapitalnih 
projekata u iznosu od 6.500.000,00 kuna sa valutnom klauzulom EUR po 
srednjem tečaju HNB, s rokom otplate 10 godina, bez počeka, uz 
osiguranje povrata kredita bianco mjenicama i bianco zadužnicama.

U roku određenom javnim nadmetanjem pristigle su tri ponude i 
to:

1.  HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d., Koturaška 47, Zagreb, koja nudi 
kredit po slijedećim uvjetima:
- iznos kredita 6.500.000,00 kn s valutnom klauzulom EUR po

srednjem tečaju HNB
- rok povrata 10 godina
- način povrata jednake mjesečne rate po srednjem tečaju HNB
- plaćanje kamata tromjesečno
- rok korištenja 15 mjeseci po potpisu ugovora s ponuditeljem
- kamatna stopa nominalna tromjesečni EURIBOR + 2,45 % p.a.=5,00 %

p.a., komforni obračun
- interkalarna kamata 5 % - plaćanje kvartalno
- troškovi kredita - naknada
  za obradu kredita 0,25 %
- efektivna kamatna stopa 4,96 %
- instrumenti osiguranja bianco mjenice i bianco zadužnice

2. SLAVONSKA BANKA d.d., Kapucinska 29, Osijek, koja nudi kredit 
po slijedećim uvjetima:
- iznos kredita 6.500.000,00 kn s valutnom klauzulom EUR po

srednjem tečaju HNB
- rok povrata 10 godina
- način povrata jednake mjesečne rate po srednjem tečaju HNB
- plaćanje kamata tromjesečno
- rok korištenja 15 mjeseci po potpisu ugovora s ponuditeljem
- kamatna stopa nominalna tromjesečni EURIBOR + 1,35 %, komforni

obračun
- interkalarna kamata plaćanje kvartalno
- troškovi kredita - naknada
  za obradu kredita 0,10 %
- efektivna kamatna stopa okvirno 3,99 % (ovisno o kretanju EURIBOR)
- instrumenti osiguranja bianco mjenice i bianco zadužnice

3.  ZAGREBAČKA BANKA d.d., Paromlinska cesta 2, Zagreb, koja 
nudi kredit po slijedećim uvjetima:
- iznos kredita 6.500.000,00 kn s valutnom klauzulom EUR po

srednjem tečaju HNB
- rok povrata 10 godina
- način povrata jednake mjesečne rate po srednjem tečaju HNB



- plaćanje kamata tromjesečno
- rok korištenja 15 mjeseci po potpisu ugovora s ponuditeljem
- kamatna stopa nominalna tromjesečni EUROLIBOR (2,47) + 1,30 % p.p. = 3,77 

%, komforni obračun
- interkalarna kamata 3,77 % - plaćanje kvartalno
- troškovi kredita - naknada
  za obradu kredita 0,10 %
- efektivna kamatna stopa 3,79 %
- instrumenti osiguranja bianco mjenice i bianco zadužnice

Uvidom u priloženu dokumentaciju članovi Stručnog povjerenstva 
utvrdili su da je uz ponude dostavljena tražena dokumentacija, da su iste 
računski ispravne, te stoga prihvatljive, a prema kriteriju: najpovoljnija 
cijena izražena u najnižoj efektivnoj kamatnoj stopi i najnižim ukupnim 
troškovima kredita, Gradskom poglavarstvu se predlaže prihvaćanje 
ponude ponuđača: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Paromlinska cesta 2, 
Zagreb.

U kratkoj raspravi sudjelovala je Milica Fuček koja je upitala 
koliko će iznositi mjesečna rata kredita i da li nema počeka za početak 
otplate kredita?

Pročelnica Jasna Kovačev odgovorila je da mjesečna rata otplate 
kredita iznosi oko 54.166,00 kuna, ukupna kamata za 10 godina oko 
1.380,000,00 kuna, počeka nema jer se kredit planira realizirati u roku 
16 mjeseci, a poček znatno poskupljuje kredit za oko 1.000.000,00 
kuna.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

                                                   O D L U K U
                                   o odabiru  najpovoljnije ponude
                             za nabavu novčanih kreditnih sredstava

1. Za nabavu novčanih kreditnih sredstava u iznosu od 
6.500.000,00 kuna s rokom otplate od 10 godina, za financiranje 
kapitalnih projekata, odabire se ponuda ponuđača ZAGREBAČKA 
BANKA d.d. Paromlinska cesta 2, Zagreb, koja sadrži sljedeće uvjete:

- iznos kredita 6.500.000,00 kn s valutnom klauzulom EUR
po srednjem tečaju HNB

- rok povrata 10 godina
- način povrata jednake mjesečne rate po srednjem tečaju 

HNB
- plaćanje kamata tromjesečno
- rok korištenja 15 mjeseci po potpisu ugovora s ponuditeljem
- kamatna stopa nominalnatromjesečni EUROLIBOR (2,47) + 1,30 % p.p. = 3,77 



%, komforni obračun
- interkalarna kamata 3,77 % - plaćanje kvartalno
- troškovi kredita - naknada
  za obradu kredita 0,10 %
- efektivna kamatna stopa 3,79 %
- instrumenti osiguranja bianco mjenice i bianco zadužnice

2. S ponuđačem  ZAGREBAČKA BANKA d.d. Paromlinska cesta 
2, Zagreb, zaključit će se ugovor o kreditu nakon što Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca donese Odluku o kreditnom zaduženju i nakon što se od 
Vlade Republike Hrvatske dobije suglasnost za kreditno zaduženje.

Točka 2. 

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu i 
imenovanju Stručnog povjerenstva.

U materijalima za sjednicu članovi Gradskog poglavarstva 
primili su Projektni zadatak za rekonstrukciju dijela Ulice kralja 
Tomislava u Đurđevcu. 

Gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je da je Projektni 
zadatak razmatrao Odbor za prostorno planiranje, komunalne poslove i 
zaštitu okoliša na sjednici održanoj 8. veljače 2006. godine i da je 
utvrdio prijedlog Projektnog zadatka koji su članovi Poglavarstva 
primili u materijalima za sjednicu.

Josip Tomica predložio je da se u tekst Projektnog zadatka još 
doda uz uređenje pješačkih staza i biciklistička staza zbog intenzivnog 
prometa automobila i biciklista, odnosno da projektant pokuša ubaciti 
i biciklističku stazu, ukoliko nema tehničke zapreke.

Ovaj prijedlog Josipa Tomice prihvatio je pročelnik Mijo 
Robotić. U tekst Projektnog zadatka dodat će se uređenje biciklističke 
staze. 

Milica Fuček predložila je, s obzirom da je predviđena izmjena 
plinskih instalacija u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu, da stručne 
službe Grada pokrenu zahtjev prema Komunalijama za izgradnju 
plinskih instalacija u sklopu rekonstrukcije ulice. 

Na to je gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio da će se nakon 
izrade projektne dokumentacije razmatrati cjelokupna investicija. 

Gradonačelnik Mladen Roštan u Stručno povjerenstvo predložio 
je Milicu Fuček za predsjednicu, Josipa Tomicu, Miju Robotića i 
Branku Sršek za članove. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 



O D L U K U 
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja 

ponuda za izradu projektne dokumentacije za
rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava 

u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva

I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 

postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava u 
Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u 
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini: 25

Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, 
dipl. ing.

II.

Postupak iz točke I ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

1. Milica Fuček, ing., predsjednik, 
2. Josip Tomica, dipl. ing., član, 
3. Mijo Robotić, ing., član,
4. Branka Sršek, član. 

III.

Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu, sukladno 
prihvaćenom Projektnom zadatku. 

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca  150.000,00 kuna. 
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 

2006. godinu. 
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom. 

V.

Poziv za dostavu ponuda uputit će se najmanje petorici natjecatelja 
i u njemu će se odrediti rok za dostavu ponuda. 

Obvezuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora Grada Đurđevca da izradi dokumentaciju za nabavu. 



Točka 3. 

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu i 
imenovanju Stručnog povjerenstva. 

Nakon obrazloženja koje je dao pročelnik Mijo Robotić, 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez  rasprave donijelo je 

O D L U K U 
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja 

ponuda za izradu projektne dokumentacije za
rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića 

u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izradu projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića u 
Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u 
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini: 7

Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, 
dipl. ing.

II.

Postupak iz točke I ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

1. Milica Fuček, ing., predsjednik, 
2. Josip Tomica, dipl. ing., član, 
3. Mijo Robotić, ing., član,
4. Branka Sršek, član. 

III.

Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu, sukladno 
prihvaćenom Projektnom zadatku. 



IV.

Planirana vrijednost nabave je cca  40.000,00 kuna. 
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 

2006. godinu. 
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom. 

V.

Poziv za dostavu ponuda uputit će se najmanje petorici natjecatelja 
i u njemu će se odrediti rok za dostavu ponuda. 

Obvezuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora Grada Đurđevca da izradi dokumentaciju za nabavu. 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o načinu vođenja Područnog odjela Glazbene 
škole „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar u Đurđevcu.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan. 
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K
o načinu vođenja Područnog odjela Glazbene škole

"Vatroslav Lisinski" Bjelovar u Đurđevcu

I.

Poslovi operativnog organiziranja nastave Područnog odjela 
Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar u Đurđevcu, povjeravaju 
se Centru za kulturu Đurđevac od 1. ožujka 2006. godine.

II.

Računovodstvene poslove za potrebe organiziranja nastave 
obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode 
Grada Đurđevca.

III.

Za obavljanje poslova organiziranja nastave Glazbene škole 
tijekom mjeseca siječnja i veljače 2006. godine, Đurđevačkom 
poduzetničkom centru d.d. odobrava se isplata svote od 3.000,00 kuna + 
PDV mjesečno.



Točka 5. 

Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb 
Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca i imenovanju predsjednika 
i članova.

Obrazloženje o potrebi osnivanja Povjerenstva za socijalnu skrb 
kao radnog tijela Gradskog poglavarstva dao je gradonačelnik Mladen 
Roštan. Za članove Povjerenstva predložio je Martina Vlahovića za 
predsjednika, Ljubu Dobravec, Mirjanu Šandor, Biserku Nemeš i Maricu 
Popović za članove. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
sljedeću ODLUKU i RJEŠENJE: 

1)     O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb
 Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

Povjerenstvo se osniva kao radno tijelo Gradskog poglavarstva 
Grada Đurđevca sa sljedećim djelokrugom rada:

3 sagledavanje i razmatranje socijalnih prilika na području Grada 
Đurđevca,

5 donošenje zaključaka i predlaganje poduzimanja konkretnih 
mjera socijalne politike Gradskom poglavarstvu Grada 
Đurđevca,

10 u slučajevima teške socijalne ugroženosti, Povjerenstvo može 
zaključak s prijedlogom mjera upućivati i drugim pravnim i 
fizičkim osobama,

14 razmatranje zamolbi i donošenje odluka za dodjelu jednokratnih 
novčanih pomoći, u okviru sredstava predviđenih Proračunom,

16 ostvarivanje suradnje s ustanovama iz oblasti socijalne skrbi 
koje djeluju na području Grada Đurđevca,

18 obavljanje i drugih poslova iz područja socijalne skrbi, prema 
zahtjevu Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.

2)   R J E Š E N J E 
o imenovanu predsjednika i članova 

Povjerenstva za socijalnu skrb 
Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

U Povjerenstvo za socijalnu skrb Gradskog poglavarstva Grada 
Đurđevca imenuju se: 

- za predsjednika



              MARTIN VLAHOVIĆ

- za članove 
     LJUBA DOBRAVEC

  MIRJANA ŠANDOR
   BISERKA NEMEŠ

  MARICA POPOVIĆ

Točka 6. 

Donošenje Zaključka o isplati naknade rodiljama s područja 
Grada Đurđevca. 

Prijedlog Zaključka članovi Gradskog poglavarstva primili su u 
materijalima za sjednicu. 

Obrazloženje su dali gradonačelnik Mladen Roštan i tajnica Grada 
Jadranka 
Švaco.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K
o isplati naknade rodiljama
s područja Grada Đurđevca

I.

Proračunom Grada Đurđevca za 2006. godinu planirana su 
sredstva  u svoti od 100.000,00 kuna, za naknadu i pomoć rodiljama s 
područja Grada Đurđevca u 2006. godini.
                                                               II.

Sukladno točki III. stavku 1. alineji 4. Programa javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca za 2006. godinu („Službene 
novine Grada Đurđevca“, broj 7/05.), odobrava se isplata jednokratne 
naknade u svoti od 1.000,00 kuna po djetetu, rodilji koja ima prijavljeno 
prebivalište na području Grada Đurđevca.

                                                              III.

Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu  za isplatu na temelju 
priloženog Rodnog lista djeteta i dokaza o prebivalištu roditelja.

Točka 7. 



Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji 
u provođenju programa Eko-škole u RH za 2006. godinu.

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

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Sporazma o suradnji u
provođenju programa Eko-škole u 

Republici Hrvatskoj za 2006. godinu

I.

Prihvaća se Sporazum o suradnji u provođenju programa Eko-
škole u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu. 

II.

Participacija troškova Pokreta prijatelja prirode “Lijepa naša” u 
iznosu od 5.000,00 kuna, sukladno članku 7. Sporazuma, odobrava se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Osnovna škola  – 
Tekuće donacije u novcu.
 

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada 
Đurđevca potpiše Sporazum iz točke I ovog Zaključka s Pokretom 
prijatelja prirode “Lijepa naša” iz Zagreba.

Točka 8. 

Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu Grgura 
Karlovčana Đurđevac u 2006. godini.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o rasporedu sredstava za 

Osnovnu školu Grgura Karlovčana 
Đurđevac u 2006. godini 



I.

Za ostvarenje godišnjeg plana rada i aktivnosti u 2006. godini 
Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac odobrava se iz Proračuna 
Grada Đurđevca za 2006. godinu 45.000,00 kuna sa stavke OSNOVNA 
ŠKOLA – Tekuće donacije u novcu. 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se sukladno 
Planu financijskih potreba za 2006. godinu KLASA: 400-03-02-05-01 od 
13. rujna 2005. godine, koji je sastavni dio ove Odluke. 

Participacija troškova Pokreta prijatelja prirode „Lijepa naša“ u 
iznosu od 5.000,00 kuna odobrena je posebnim Zaključkom (KLASA: 
351-01/06-01/02, URBROJ: 2137/03-06-01 od 16. ožujka 2006. godine). 

Točka 9.

Razmatranje molbe Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 
donaciju – nabava garderobnih ormarića za učenike.

Nakon obrazloženja koje su dali gradonačelnik Mladen Roštan i 
tajnica Grada Jadranka Švaco, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez 
rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju sredstava 

Osnovnoj školi Grgura Karlovčana
Đurđevac za sufinanciranje nabave
garderobnih ormarića za učenike 

Za sufinanciranje nabave garderobnih ormarića za učenike 
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac odobrava se 14.000,00 
kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 
OSNOVNA ŠKOLA – Tekuće donacije u novcu (kompenzacija s „Elak“ 
d.d. Đurđevac). 

Točka 10.

Razmatranje molbe Hrvatskog autokluba Auto-kluba Đurđevac za 
sufinanciranje akcije “Sigurno u prometu 2006.”. 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan. 
Milica Fuček upitala je gradonačelnika što obuhvaća akcija 

„Sigurno u prometu“ da li ima praktični dio i predavanja?



Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da akcija obuhvaća 
predavanja i praktični dio, te da se jedan dio predavanja održava u 
okviru škole, a dio na poligonima škole.  

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu 

Auto-klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije
 „Sigurno u prometu 2006.” 

Za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2006.“ Hrvatskom 
autoklubu Auto-klubu Đurđevac odobrava se 5.280,00 kuna iz Proračuna 
Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke OSNOVNA ŠKOLA – 
Tekuće donacije u novcu. 

Točka 11. 

Razmatranje ponude HTT Picok d.d. u stečaju Đurđevac za 
prodaju zbirke slika Josipa Turkovića.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i 
kratke rasprave u kojoj je sudjelovao Josip Tomica, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

HTT Picok d.d. u stečaju Đurđevac upućuje se dopis sljedećeg 
sadržaja:

„Vezano uz vašu ponudu za kupnju zbirke slika Josipa 
Turkovića koja se sastoji od 20 umjetničkih djela po cijeni od ukupno 
195.000,00 kuna, obavještavamo vas da je Grad Đurđevac prvenstveno 
zainteresiran za otkup slike „Legenda o Picokima“ koja je trenutno 
smještena u dvorani za sastanke – vijećnici u zgradi u Ulici Stjepana 
Radića 1 u Đurđevcu. 

U pogledu ostalih slika, očekujemo da će se u otkup uključiti i 
Ministarstvo kulture, bilo na način da ih direktno otkupi ili da 
sudjeluje u sufinanciranju kupnje istih. 

S obzirom na navedeno, molimo da nas obavijestite o vašim 
daljnjim namjerama u svezi prodaje slika – sniženja cijene ili 
pojedinačne prodaje.“ 

Točka 12. 



Razmatranje pisma namjere tvrtke Terraco d.o.o. Đurđevac u vezi 
izgradnje stambeno poslovnog objekta u Ulici Antuna Radića u 
Đurđevcu.

Pismo namjere tvrtke Terraco d.o.o. Đurđevac u vezi izgradnje 
stambeno-poslovnog objekta u Ulici Antuna Radića u Đurđevcu 
članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a 
nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko 
poglavarstvo donese zaključak kojim se obvezuje Upravni odjel za 
stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca 
da sukladno važećem Detaljnom planu uređenja prostora Grada 
Đurđevca, dade mišljenje i očitovanje na pismo namjere tvrtki Terraco 
d.o.o. Đurđevac. 

Ovaj prijedlog gradonačelnika svojom raspravom podržali su 
Milica Fuček i Josip Tomica koji je dodao da je ovo pismo namjere 
razmatrao i Odbor za prostorno planiranje, komunalne poslove i 
zaštitu okoliša 8. veljače 2006. godine. Odbor je zaključio da stranka 
može shodno važećoj planskoj dokumentaciji ishoditi pri Uredu 
državne uprave, Ispostavi Đurđevac, potrebnu dokumentaciju za 
izgradnju određenu DPU „Centar“ u Đurđevcu. 

Pročelnik Mijo Robotić izjavio je da je Upravni odjel za 
stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca u 
tom smislu i dao obrazloženje Gradskom poglavarstvu u vezi 
navedenog pisma namjere (ovo obrazloženje nalazi se u prilogu 
zapisnika). 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K L J U Č A K
Pismo namjere tvrtke Terraco d.o.o. Đurđevac u vezi izgradnje 

stambeno – poslovnog objekta u Ulici Antuna Radića u Đurđevcu 
proslijeđuje se Upravnom odjelu za stambeno – komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora Grada Đurđevca, koji se obvezuje da sukladno 
važećem Detaljnom planu uređenja “Centar” u Đurđevcu dade mišljenje i 
očitovanje na navedeno pismo namjere.

Točka 13. 

Razmatranje molbe Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ za 
financijska sredstva. 

Uz obrazloženje i na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 



O D L U K U 
o odobrenju financijskih sredstava

Udruzi Dječje glazbene igre 
„Kukurjek“ Đurđevac

I.
Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurjek“ Đurđevac odobrava se 

25.000,00 kuna za organizaciju Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 
2006.“

II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 

Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Ostali korisnici u 
kulturi – Tekuće donacije u novcu po odluci Gradskog poglavarstva. 

Točka 14. 
Pitanja i prijedlozi. 

Pod ovom točkom dnevnog reda prvi se za riječ javio Ivan Pleadin. 
Rekao je da nije dobio odgovor od rudarskog inspektora na pitanje koje 
je postavio na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine u vezi 
eksploatacije šljunka u k.o. Đurđevac, predio Preložnički berek (Gat).

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da je pitanje upućeno 
rudarskom inspektoru odmah nakon sjednice Poglavarstva, međutim – 
pismeno očitovanje Grad nije primio. Gradonačelnik je obečao gosp. 
Pleadinu da će poslati požurnicu rudarskom inspektoru, dodavši da ima 
informaciju da je inspektor bio na terenu, međutim da nije posjetio Grad 
niti se očitovao o svom nalazu. 

Zatim je gradonačelnik Mladen Roštan informirao članove 
Gradskog poglavarstva da je usuglašen Sporazum o postojanju 
zajedničkog interesa na planu opskrbe Koprivničko-križevačke i 
Bjelovarsko-bilogorske županije pitkom vodom i da će se sljedeći tjedan 
u Đurđevcu održati zajednički sastanak župana KKŽ i BBŽ, nakon 
kojega će se održati i konferencija za novinare. 

Gradonačelnik Mladen Roštan zaključio je 20. sjednicu Gradskog 
poglavarstva u 15,05 sati.

Predsjednik 
 Gradskog poglavarstva 

          Mladen Roštan, dipl. ing.




