
Z A P I S N I K
s 33. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 29. rujna 2006. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/44 od 28. 
rujna 2006. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. 
Radića 1, s početkom u 12 sati.

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

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

Sjednici nije nazočan Ivan Pleadin (opravdao). 

Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici je nazočna 
Jadranka Švaco, tajnik Grada Đurđevca.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio 
je sljedeći   

D N E V N I   R E D :

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u k.o. Đurđevac.

2. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za otkup 
zemljišta pored Hotela Picok u Đurđevcu. 

3. Pitanja i prijedlozi. 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u k.o. Đurđevac.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima 

prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta 
u k.o. Đurđevac na Trgu sv. Jurja 9. Gradonačelnik je pojasnio da je 



namjena zemljišta određena Detaljnim planom uređenja „Centar“ kao 
dio građevinske parcele na kojoj je sagrađen Hotel „Picok“ (zeleni 
pojas i dio parkirališta). 

Josip Tomica, Milica Fuček i Martin Vlahović svojom kratkom 
raspravom podržali su prijedlog gradonačelnika da se raspiše natječaj 
za prodaju navedenog zemljišta.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta

Grada Đurđevca u katastarskoj općini Đurđevac

I. 

Prodaje se zemljište u k.o. Đurđevac, putem javnog natječaja i 
to: 

- čkbr. 7475/485/2 ekonomsko dvorište na Trgu sv. Jurja 9 sa 
94 čhv. 

  (zk.ul.br. 3107)
- čkbr. 7475//485/4 ekonomsko dvorište na Trgu sv. Jurja 9 sa 

50 čhv. 
  (k.ul.br. 3107)
- čkbr. 7475/486/2 ekonomsko dvorište na Trgu sv. Jurja 9 sa 

27 čhv. 
   (zk.ul.br. 3107) i 
- čkbr. 7475/484/1 ekonomsko dvorište na Trgu sv. Jurja sa 

143 čhv. 
  (zk.ul.br. 427). 

II.

Namjena zemljišta iz točke I. određena je Detaljnim planom 
uređenja „Centar“ kao dio građevinske parcele na kojoj je sagrađen 
Hotel „Picok“ (zeleni pojas i dio parkirališta). 

III.

Početna cijena zemljišta iz točke I. iznosi 103,00 kuna po 1 
čhv. 

IV.

Natječaj za prodaju zemljišta objavit će se na oglasnoj ploči u 



zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac od 29. rujna do 9. 
listopada 2006. godine. 

Točka 2.

Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za otkup zemljišta 
pored Hotela Picok u Đurđevcu.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, 
a sukladno raspravi u kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Milica 
Fuček i Martin Vlahović, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je 
donijelo

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju postupka za otkup zemljišta pored

Hotela Picok u Đurđevcu

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca pokreće postupak za 
otkup zemljišta u k.o. Đurđevac pored Hotela Picok u Đurđevcu i to: 

- čkbr. 1085
- čkbr. 1086
- čkbr. 1084
- čkbr. 1083
- čkbr. 1080

II.

Vlasnicima zemljišta iz točke I. ovog Zaključka uputit će se 
pismo namjene radi otkupa navedenog zemljišta. 

Točka 3.

Pitanja i prijedlozi. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ. 
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio 

je 33. sjednicu u 12,40 sati. 
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