
Z A P I S N I K 
s 21. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca 

održane 2. ožujka 2006. godine 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/21 od 24. 
veljače 2006. godine. 

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. 
Radića 1, s početkom u 13,10 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. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ 

Đurđevac.
6. Zdravko Šabarić, predstavnik Centra za kulturu Đurđevac.
7. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
8. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Grada Đurđevca. 
9. Adela Sočev, dopisnica „Podravskog lista“.
10. Zdravko Šimunić, dopisnik „Glasa Podravine i Prigorja“.
11. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“. 

Zapisnik s 20. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je 
dopunu dnevnog reda s točkama 21., 22. i 23. koje glase: 

„21. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz 
Proračuna Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.



22. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za nabavu 
uredskog namještaja – stolica, stolova i ormara za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

23. Razmatranje molbe Karate kluba Đurđevac za pokroviteljstvo 
nad 4. međunarodnim karate turnirom.“

Predložena točka 21. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 24. 
Predložena dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojena. 
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan 

predložio sljedeći
D N E V N I  R E D:

1. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada 
Đurđevca za 2005. godinu.

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

3. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Konsolidiranog 
proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu. 

4. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za popis imovine, obveza i 
potraživanja Grada Đurđevca o provedenom popisu imovine Grada 
Đurđevca. 

5. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, 
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2005. godinu. 

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

7. 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.

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

9. Razmatranje zahtjeva JVP Grada Đurđevca za davanje 
suglasnosti na Cjenik usluga za 2006. godinu. 

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

11. Utvrđivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju investicija 
(projekata) koji će se financirati iz sredstava ostvarenih kreditnim 
zaduženjem Grada Đurđevca. 

12. Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu. 

13. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera za 
unapređenje stanja  u prostoru Grada Đurđevca (2006. – 2010.). 



14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2005. godini. 

16. Utvrđivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih 
poslova na temelju ugovora za 2006. godinu za:

- asfalterske radove, 
- nabavu šljunka, 
- prijevoz šljunka, 
- rad stroja buldožera, 
- rad stroja utovarivača, 
- rad gredera, 
- sadnju cvijeća, 
- održavanje javne rasvjete, 
- poslove higijeničarske službe
17. Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva 

korisnika studentskog kredita Grada Đurđevca za školsku godinu 
2005/2006. 

18. Donošenje Odluke o broju korisnika i visini studentskog 
kredita Grada Đurđevca za školsku godinu 2005/2006. 

19. Razmatranje zahtjeva GO SDP Đurđevac za korištenje grba 
Grada Đurđevca. 

20. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za izvedbu priključka 
na javni vodovod Ivanu Oraču iz Budrovca. 

21. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz 
Proračuna Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.

22. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za nabavu 
uredskog namještaja – stolica, stolova i ormara za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

23. Razmatranje molbe Karate kluba Đurđevac za pokroviteljstvo 
nad 4. međunarodnim karate turnirom.

24. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1. 

Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada 
Đurđevca za 2005. godinu.

Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2005. 
godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. BILJEŠKE uz 
Godišnji obračun Proračuna Grada za 2005. godinu u kojima su iscrpno 
obrazloženi planirani i ostvareni prihodi i rashodi Proračuna Grada za 



2005. godinu, nalaze se u prilogu ovoga zapisnika. 
Prva se za raspravu javila Milica Fuček. Podržavši prijedlog 

Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca osvrnula se na stanje 
upravljanja imovinom Grada Đurđevca. 

Upitala je kada je ažuriran popis imovine: zemljišta, stanova i 
objekata – poslovnih prostora u vlasništvu Grada, u kakvom su stanju i 
kakvi su zahvati potrebni za uređenje istih da bi se priveli svrsi? U vezi 
zemljišta ustvrdila je da pojedine ulice nisu riješene što se tiče 
imovinsko-pravnih odnosa. Stoga je zatražila da mjerodavne službe 
pokrenu postupak sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za zemljišta, a u 
vezi objekata – poslovnih prostora i stanova tražila je da dobije na uvid 
popis te imovine koja je u vlasništvu Grada Đurđevca. 

U cilju povećanja prihoda Proračuna Grada predložila je davanje u 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada.

Gradonačelnik Mladen Roštan složio se s prijedlogom Milice 
Fuček o pokretanju postupka za razrješenje svih imovinsko-pravnih 
odnosa za nekretnine u vlasništvu Grada. Obećao je da će mjerodavne 
službe pripremiti popis poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada, 
iako je na sjednici gradonačelnik nabrojio niz poslovnih prostora i 
stanova u vlasništvu Grada i kome su dati u zakup. 

Što se tiče poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca 
gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Milici Fuček da su takva 
zemljišta putem javnog natječaja (sukladno Zakonu) dana u zakup. 

Na kraju je gradonačelnik Mladen Roštan potvrdio činjenicu da 
ima jedan dio zemljišta (spomenuo je ulice na Peskima) kod kojeg nisu 
rasčišćeni  vlasnički odnosi. Složio se s prijedlogom da se pokrene 
postupak razrješenja imovinsko-pravnih odnosa u tom dijelu. 

Zatim se za riječ javio Ivan Pleadin koji je podržao prijedlog 
Milice Fuček za razrješenje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine u 
vlasništvu Grada. 

Govoreći o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Đurđevca za 
2005. godinu Ivan Pleadin osvrnuo se na POTRAŽIVANJA I OBVEZE 
Grada, osobito na nenaplaćena dospjela potraživanja na dan 31. 12. 2005. 
g. koja se „vuku“ iz godine u godinu i dosežu visok iznos od 
2.541.596,58 kuna. Predložio je da se ta potraživanja prisilno naplate ili 
maknu iz bilance ukoliko se znade da se neće moći naplatiti, spomenuvši 
porez na tvrtku.

Zatim je predložio u vezi Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Đurđevca da 1% sredstava koliko Grad dobiva za funkcioniranje JVP, da 
Grad zatraži tih 1% i od ostalih općina koje JVP pokriva. 

Na to je gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio kako bi Grad 
mogao i tu jedan dio sredstava ostvariti nakon što i ostale općine postanu 
suosnivaći JVP, na čemu se sada radi. Grad Đurđevac dobiva tih 1% kao 
osnivač JVP rekao je gradonačelnik. 



U vezi nenaplaćenih dospjelih potraživanja pročelnica Jasna 
Kovačev odgovorila je Ivanu Pleadinu da Grad maksimalno ažurira 
naplatu, međutim puno je predmeta u postupku prisilne naplate – 
naplaćuje se, ali sporo. 

Josip Tomica u svojoj raspravi o Godišnjem obračunu Proračuna 
Grada Đurđevca za 2005. godinu najprije je podržao prijedlog Ivana 
Pleadina u vezi naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja, a zatim je 
govorio o izvršenju Proračuna Grada u 2005. godini u cjelini. Izrazio je 
zadovoljstvo s realizacijom prodaje građevinskog zemljišta na Radničkoj 
cesti u Đurđevcu i ostvarenjem Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture kao i Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2005. godini. 

S obzirom na planirano zaduženje Grada u 2006. godini za 
rješavanje izgradnje komunalne infrastrukture na cijelom podruju Grada, 
Josip Tomica se založio za povećanje izvornih prihoda Grada za uređenje 
Poslovnih zona Grada Đurđevca. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

GODIŠNJEG OBRAČUNA
Proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu

Ovaj Godišnji obračun upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje 
i donošenje.

Točka 2. 

Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja 
Proračuna Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2005. godine. 

Obrazloženje je dala pročelnica Jasna Kovačev. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je 

prijedlog 

O D L U K E 
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna

Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2005. godine

Ova Odluka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje. 

Točka 3. 

Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Konsolidiranog 



proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu. 

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

GODIŠNJEG OBRAČUNA 
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu.

Ovaj Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna upućuje se 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 4. 

Razmatranje Izvješća Povjerenstva za popis imovine, obveza i 
potraživanja Grada Đurđevca o provedenom popisu imovine Grada 
Đurđevca. 

Kratko obrazloženje dao je gradonačelnik Mladen Roštan. 
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Milica Fuček, Ivan 

Pleadin, Mladen Roštan, Mijo Robotić i Jasna Kovačev. 
Sukladno provedenoj raspravi Gradsko poglavarstvo jednoglasno 

je donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine o 
obavljenom popisu imovine obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 
2005. godinu. 

2. Obvezuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne 
prihode Grada Đurđevca da Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka dopuni 
popisom dugotrajne imovine Grada Đurđevca (zemljišta, zgrade) i da ga 
dostavi članovima Gradskog poglavarstva. 

3. Traži se od pročelnika upravnih odjela Grada Đurđevca da 
dotrajalu imovinu iz svojih odjela koja se rashoduje i isknjižuje iz popisa 
imovine Grada, a ima povijesnu vrijednost (projektna dokumentacija, 
pisaći strojevi) trajno sačuvaju u pismohrani. 

Točka 5. 

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



Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub 
obrazložila je Godišnji obračun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića za 2005. 
godinu. 

Na pitanje Josipa Tomice da li je zbog prestanka rada Dječjeg 
vrtića „Lastavica“ u Đurđevcu došlo do povećanja broja djece i broja 
osoblja u „Maslačku“, ravnateljica Gabrijela Golub odgovorila je da je 
početkom 2005. godine u vrtiću boravilo 160 djece, krajem godine 200 
djece, a sada se broj povećao na 225 djece. Broj osoblja se nije 
povećavao. Prema normativima potrebno je 18 odgajatelja, a ima ih 14. 
Za sada se nedostatak odgajatelja rješava volonterkama. Broj djece u 
vrtiću je u porastu, od 1. travnja 2006. g. 10-ero djece u dobi od 1 godine 
čeka na upis u vrtić, dodala je ravnateljica Gabrijela Golub. 

Gradonačelnik Mladen Roštan dodao je da je u Proračunu Grada 
za 2006. godinu planirana mogućnost zaposlenja jedne odgajateljice ta da 
će se i nadalje nedostatak osoblja rješavati volonterkama. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 
Z A K L J U Č K A 

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

„Maslačak“ Đurđevac za 2005. godinu 

Ovaj Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se 
Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje.

Točka 6. 

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

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, 
obrazloženje je dao zamjenik ravnateljice Centra za kulturu Zdravko 
Šabarić. 

U kratkoj raspravi sudjelovali su Milica Fuček i Ivan Pleadin. 

Milica Fuček upitala je iz kojih razloga je tako visoka stavka za 
potrošnju plina u iznosu od 85.000,00 kn? Zašto se ne ugradi regulacija 
sistema grijanja ili razmisli o smanjenju broja kino predstava u Domu 
kulture s 4 na 3 puta tjedno kako bi se izvršile uštede na grijanju, upitala 
je Milica Fuček?

Zdravko Šabarić obrazložio je problematiku zastarjelog sistema 



grijanja iz 1980. godine koji se ne može racionalizirati već se mora 
izgraditi novi sistem, što puno košta. Broj kino predstava će se smanjiti 
na 3 puta tjedno, ali to neće smanjiti troškove potrošnje energije jer je 
nizom kulturnih aktivnosti popunjen cjelodvnevni boravak u Domu 
kulture u Đurđevcu. 

Ivan Pleadin svojom raspravom založio se za rekonstrukciju 
sistema grijanja u Domu kulture u Đurđevcu ali ne na uštrb kulturnih 
događanja. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K L J U Č K A 

o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna 
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Centra za kulturu Đurđevac za 2005. godinu 

Ovo Izvješće i Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje 
se Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje. 

Točka 7. 

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.

Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan, a 
obrazloženje ravnateljica Gradske knjižnice Anica Šabarić. 

U kratkom osvrtu na rad Gradske knjižnice Đurđevac Milica Fuček 
izrazila je pohvalu u segmentu aktivnosti predstavljanja knjiga i 
književnih susreta, osobito susret s pjesnikom Dragutinom 
Tadijanovićem.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K L J U Č K A 

o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 

Gradske knjižnice Đurđevac za 2005. godinu 



Ovo Izvješće i Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje 
se Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje. 

Točka 8. 

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

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana i 
obrazloženja zapovjednika JVP Marijana Kicivoja, Gradsko poglavarstvo 
jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

Z A K L J U Č K A 

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

plana JVP Grada Đurđevca za 2005. godinu

Ova Izvješća i Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuju 
se Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje. 

Točka 9. 

Razmatranje zahtjeva JVP Grada Đurđevca za davanje suglasnosti 
na Cjenik usluga za 2006. godinu. 

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

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti JVP Grada Đurđevca 
na Cjenik usluga za 2006. godinu

Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Đurđevca 
na Cjenik usluga za 2006. godinu, sukladno Odluci Upravnog vijeća JVP 
Grada Đurđevca od 9. veljače 2006. godine i zahtjevu JVP Grada 
Đurđevca, Broj: 01-21/3-2006. g. od 10. veljače 2006. godine.



Točka 10.
 

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

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada obrazložio je 
gradonačelnik Mladen Roštan. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je 
prijedlog 

O D L U K E 

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

Ova Odluka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje. 

Točka 11. 

Utvrđivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju investicija (projekata) 
koji će se financirati iz sredstava ostvarenih kreditnim zaduženjem 
Grada Đurđevca

Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena, Roštana Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

O D L U K E
o prihvaćanju investicija (projekata) 

koji će se financirati iz sredstava ostvarenih 
kreditnim zaduženjem Grada Đurđevca

Ova Odluka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.

Točka 12. 

Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu. 

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 



Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

O D L U K E
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna

 Grada Đurđevca za 2006. godinu

Ova Odluka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje

Točka 13. 

Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera za 
unapređenje stanja  u prostoru Grada Đurđevca (2006. – 2010.).

Kratko obrazloženje dao je gradonačelnik Mladen Roštan. Pritom 
je napomenuo da je o ovome Izvješću i ovom Programu mjera raspravljao 
Odbor za prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša i 
utvrdio konačni tekst Izvješća i Programa mjera koje su članovi 
Gradskog poglavarstva primili u materijalima za sjednicu. 

U ime Odbora govorio je predsjednik Odbora Josip Tomica. 
Napomenuo je da je član Odbora i Milica Fuček te da je sjednici bio 
nazočan i gradonačelnik Mladen Roštan. Na Odboru je detaljno 
razmatrano Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje 
stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje. Sve primjedbe i prijedlozi 
Odbora sadržani su u ovom Izvješću i programu i nemam više što dodati, 
rekao je Josip Tomica.

Nakon što je dodatno obrazložio Izvješće i Program mjera 
pročelnik Mijo Robotić predložio je izmjenu na str. 4. Programa mjera da 
se DPU Stari kotar (II. dio) razradi na dvije etape, da se doda III. dio. 
Iako je ovaj svoj prijedlog pročelnik Mijo Robotić obrazložio, članovi 
Gradskog poglavarstva nisu prihvatili njegov prijedlog jer smatraju da 
nije potrebno daljnje detaljiziranje plana te da će se raspisivanjem 
natječaja odrediti detalji. 

Ivan Pleadin predložio je da se prostorni planovi za unapređenje 
stanja u prostoru donose u cjelini. Predložio je da se najprije riješe 
imovinsko-pravni odnosi, a zatim da se izgrađuje komunalna 
infrastruktura, kako vlasnici ne bi ocjenjivali Grad s visokim cijenama 
zemljišta na kojem je Grad unaprijed izgradio komunalnu infrastrukturu. 
Tražio je da mjerodavne službe provedu javni uvid na način da bude 
prihvatljiv javnosti. Za projekte koji su u Gradu isfinancirani  donacijama 
predložio je da se više vodi briga o daljnjem održavanju istih kako ne bi 
bili prepušteni stihiji i propadanju. Ovaj svoj prijedlog potkrijepio je 
stvarnim primjerom.



Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K L J U Č K A 
o prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru

Grada Đurđevca
i utvrdilo prijedlog 

PROGRAMA MJERA 
za unapređenje stanja u prostoru

Grada Đurđevca (2006.-2010.)

Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka i prijedlog Programa mjera 
upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 14.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. 

Obrazloženje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2005. godinu dao je gradonačelnik Mladen 
Roštan. 

Rasprava nije vođena.  
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

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

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću 
na razmatranje i prihvaćanje. 

Točka 15.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2005. godini.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2005. 
godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena.  
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K L J U Č K A 



o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću 
na razmatranje i donošenje. 

Točka 16.

Utvrđivanje prijedloga Odluka o povjeravanju komunalnih poslova 
na temelju ugovora za 2006. godinu za:

- asfalterske radove, 
- nabavu šljunka, 
- prijevoz šljunka, 
- rad stroja buldožera, 
- rad stroja utovarivača, 
- rad gredera, 
- sadnju cvijeća, 
- održavanje javne rasvjete, 
- poslove higijeničarske službe.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu prikupljanja pismenih 
ponuda, odnosno javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova 
na temelju ugovora za 2006. godinu Mladen Roštan obrazložio je 
prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda za obavljanje 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje, nabavu šljunka, 
prijevoz šljunka, rad stroja buldožera, rad stroja utovarivača, rad gredera, 
održavanje javne rasvjete, poslove higijeničarske službe i kupnju i sadnju 
cvijeća. 

Članovi Gradskog poglavarstva primili su Zaključak Povjerenstva 
o prijedlogu za odabir najpovoljnijih ponuda. Ovaj Zaključak s 
prijedlozima Odluka nalazi se u prilogu ovoga zapisnika. 

Ivan Pleadin u svojoj raspravi nije se složio s prijedlogom 
Povjerenstva da se za nabavu šljunka i asfaltiranje odabere ponuda JATA 
d.o.o. Đurđevac jer nema izmirene obveze prema državi. 

Na to je gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio da bez pisanog 
dokaza o tome da JATA d.o.o. Đurđevac ne plaća obveze prema državi, 
ne može „ići s informacijom prema van“. 

Gradsko poglavarstvo većinom glasova, s 4 glasa „za“ i 1 glasom 
„suzdržanim“ utvrdilo je prijedlog sljedećih Odluka:

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



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

Zatim je Gradsko poglavarstvo jednoglasno utvrdilo prijedlog: 
- Odluke o izboru osoba za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca -  prijevoz 
šljunka u 2006. godini.

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

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

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

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

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

- Odluke o izboru osoba za obavljanje komunalnih poslova 
higijeničarske službe na području Grada Đurđevca u 2006. godini. 

Točka 17. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika 
studentskog kredita Grada Đurđevca za školsku godinu 2005/2006.

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 usvajanju Liste reda prvenstva korisnika

studentskog kredita Grada Đurđevca 
za školsku godinu 2005./06. 

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca usvaja Listu reda prvenstva 
korisnika studentskog kredita Grada Đurđevca za školsku godinu 
2005./06. od rednog broja 1. do zaključno s rednim brojem 12. 



II.

Lista iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

Broj korisnika studentskog kredita s Liste iz točke I. ovog 
Zaključka utvrđuje Gradsko poglavarstvo posebnom Odlukom (sukladno 
članku 17. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca). 

Točka 18. 

Donošenje Odluke o broju korisnika i visini studentskog kredita 
Grada Đurđevca za školsku godinu 2005./06.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazlažući prijedlog Odluke 
napomenuo je članovima Gradskog poglavarstva da su u materijalima za 
sjednicu primili Zaključak Povjerenstva za kreditiranje studenata, koje je 
na sjednici održanoj 30. siječnja 2006. godine utvrdilo prijedlog Liste 
reda prvenstva i donijelo zaključak kojim se predlaže Gradskom 
poglavarstvu da zbog malog broja kandidata prijavljenih na natječaj 
usvoji Listu reda prvenstva za izbor korisnika studentskog kredita Grada 
Đurđevca od red. br. 1. do zaključno s red. br. 12. i da donese Odluku 
kojom se za školsku godinu 2005./06. g. odobrava studentski kredit svim 
podnositeljima zahtjeva. 

Gradonačelnik je predložio da se za 2005./06. g. odredi 12 
korisnika studentskog kredita u mjesečnim iznosima od 500,00 kuna 
(5.000,00 kuna godišnje po korisniku) s početkom isplate od 1. siječnja 
2006. godine. 

Martin Vlahović svojom raspravom podržao je prijedlog 
gradonačelnika o broju korisnika kredita. Interesiralo ga je koliko je 
studenata korisnika studentskog kredita završilo studij, koliko je 
studenata oslobođeno vraćanja, a koliko ih vraća kredit?

Pročelnica Jasna Kovačev izvijestila je gosp. Vlahovića o statusu 
dosadašnjih korisnika studentskog kredita Grada Đurđevca. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo slijedeće Odluke

1)  O D L U K U 

 o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za dodjelu studentskih kredita 

i utvrđivanje broja korisnika kredita 

U Odluci o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih 



kredita i utvrđivanja broja korisnika kredita KLASA: 602-01/05-01/33, 
URBROJ: 2137/03-05-1 od 1. prosinca 2005. godine točka III. mijenja se 
i glasi: 

„Za školsku godinu 2005./06. utvrđuje se dvanaest korisnika 
studentskog kredita.“ 

2)  O D L U K U 
o broju korisnika i visini studentskog kredita 
Grada Đurđevca za školsku godinu 2005./06. 

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca određuje da će se za 
školsku godinu 2005/06. kreditirati 12 studenata s Liste reda prvenstva, i 
to:

1. Dejan Kutičić iz Đurđevca, A. Šenoe 13
2. Katarina Jozek iz Budrovca, Bilogorska 126
3. Jelena Perica iz Đurđevca, Dr. Ivana Kranjčeva 4
4. Ana Hudelist iz Đurđevca, Grkinska 47
5. Marina Zebec iz Budrovca, Bilogorska 66
6. Ninoslav Nikolić iz Đurđevca, Stjepana Radića 173
7. Ana Mlinjarić iz Đurđevca, Tina Ujevića 10
8. Ines Topolovčan iz Đurđevca, Ciglenska 27
9. Danijel Kutičić iz Đurđevca, Kralja Tomislava 60
10. Dražen Svetec iz Đurđevca, Ulica mladosti 16
11. Ivana Ređep iz Đurđevca, Đure Basaričeka 22
12. Silvija Lukačin iz Đurđevca, Kralja Tomislava 31 

II.

Prema sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Đurđevca za 
2006. godinu Gradsko poglavarstvo utvrđuje visinu studentskog kredita 
u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna (godišnje 5.000,00 kuna po 
korisniku) s početkom isplate od mjeseca siječnja 2006. godine.

Točka 19. 

Razmatranje zahtjeva GO SDP Đurđevac za korištenje grba Grada 
Đurđevca. 

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 



O D L U K U
o odobrenju uporabe grba Grada Đurđevca

Gradskoj organizaciji SDP-a Đurđevac

I.

Gradskoj organizaciji SDP-a Đurđevac odobrava se uporaba grba 
Grada Đurđevca na internet stranicama GO SDP-a Đurđevac  www.sdp-
djurdjevac.org.

II.

Uporaba grba Grada Đurđevca odobrava se bez naknade.

Točka 20. 

Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za izvedbu priključka na 
javni vodovod Ivanu Oraču iz Budrovca. 

Nakon obrazloženja pročelnika Mije Robotića i gradonačelnika 
Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave 
donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava za izvedbu 

priključka na javni vodovod na građevinskom 
zemljištu Ivana Orača iz Budrovca

I.

 Na temelju Sporazuma o naknadi od 7. srpnja 1994. godine između 
Općine Đurđevac i Ivana Orača iz Budrovca, odobravaju se novčana 
sredstva u iznosu od 2.593,48 kuna za izvedbu priključka na javni 
vodovod na građevinskom zemljištu Ivana Orača iz Budrovca, prema 
troškovniku Komunalija d.o.o. Đurđevac, broj: 5-2006-30 od 13. veljače 
2006. godine. 

II.

Ivan Orač oslobađa se plaćanja naknade Gradu Đurđevcu za 
priključenje na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom, 
propisane člankom 13. Odluke o priključenju na komunalnu 



infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda („Službene novine Grada Đurđevca“, br. 7/04). 

III.

Sporazum o naknadi iz točke I. ove Odluke sastavni je dio Odluke. 
Točka 21. 

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna 
Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći. 

Tajnica Grada Jadranka Švaco izvijestila je Gradsko poglavarstvo 
da je 27. veljače 2006. g. održana 1. sjednica Povjerenstva za socijalnu 
skrb na kojoj su razmatrane molbe za jednokratne novčane pomoći 
samcima i obiteljima. Povjerenstvo je utvrdilo prijedlog Odluke o 
odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za 
jednokratne novčane pomoći, koju su članovi Gradskog poglavarstva 
dobili na klupe prije sjednice. 

U kratkoj raspravi sudjelovali su Martin Vlahović, Josip Tomica, 
Milica Fuček i Mladen Roštan. Svojom raspravom podržali su prijedlog 
Odluke koju je utvrdilo Povjerenstvo.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

                                                     O D L U K U
                         o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna
                        Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći 

                                                                I.

Za jednokratne novčane pomoći samcima i obiteljima, iz Proračuna 
Grada Đurđevca odobrava se iznos od  9.562,25  kuna, temeljem 
prijedloga Povjerenstva za socijalnu skrb Grada Đurđevca.
                                                                II.

Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:

3 Ankici Imbrišić iz Suhe Katalene, Matije Gupca 27, odobrava 
se iznos od 1.000,00 kuna, za osnovne životne potrebe,

8 Stjepanu Majnoviću iz Budrovca, Bilogorska 123, za pokriće 
režijskih troškova odobrava se iznos od 1.762,25 kuna na način 
da mu se podmire dugovanja prema Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac za smeće u iznosu od 1.224,13 kuna, za vodu u 
iznosu od 402,52 kune i  dug prema Gradu Đurđevcu za 
komunalnu naknadu u iznosu od 135,60 kuna,



9 Ivanu Horvatu  iz Sirove Katalene 135, odobrava se iznos od 
800,00  
kuna za nabavu aparata za pripomognuto disanje,

12 Gordani Jerbić iz Đurđevca, Basaričekova 18, odobrava se 
iznos  od 
1.000,00 kuna za potrebe školovanja kćerke Goranke,

          -    Ivi Lovašen iz Đurđevca, S. Radića 119, odobrava se iznos od 
               5.000,00  kuna za nabavu aparata za potporu i nadziranje 
disanja te 
               vitalnih funkcija.

III.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, 

financije i javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 22. 

Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za nabavu 
uredskog namještaja – stolica, stolova i ormara za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 

Nakon obrazloženja koje je dala pročelnica Jasna Kovačev, 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeće 
odluke: 

1)  O D L U K U

o odobrenju novčanih sredstava za 
nabavu uredskog namještaja 

- stolica za službenike i namještenike u
upravnim tijelima Grada Đurđevca

Za nabavu uredskog namještaja – stolica za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca odobrava se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu 3.085,20 kuna, sukladno 
ponudi GAJ – ZAGREB d.o.o. za trgovinu i usluge br. GM2/PM/20065 
od 1. ožujka 2006. godine.

2)  O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za nabavu



 uredskog namještaja - stolova i ormara 
za službenike i namještenike u

upravnim tijelima Grada Đurđevca

Za nabavu uredskog namještaja – stolova i ormara za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada Đurđevca odobrava se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu 14.896,20 kuna, sukladno 
ponudi Elak d.d. Đurđevac, br. 06/10 od 2. ožujka 2006. godine.

Način plaćanja: Kompenzacija.

Točka 23. 

Razmatranje molbe Karate kluba Đurđevac za pokroviteljstvo nad 
4. međunarodnim karate turnirom. 

Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se pokroviteljstvo nad 4. MEĐUNARODNIM KARATE 
TURNIROM GRAND PRIX PODRAVINA koji će se održati 8. i 9. 
travnja 2006. godine u Đurđevcu, u organizaciji Karate kluba Đurđevac. 

Grad Đurđevac kao pokrovitelj za organizaciju turnira odobrit će 
novčana sredstva posebnom odlukom. 

Točka 24. 
Pitanja i prijedlozi. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 21.
sjednicu u 17,20 sati. 

Predsjednik
 Gradskog 

poglavarstva
         Mladen Roštan, dipl. 

ing.


