
Z A P I S N I K
s 34. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 11. listopada 2006. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/46 od 10. 
listopada 2006. godine.

Sjednica je održana u sobi gradonačelnika Grada Đurđevca, S. 
Radića 1, s početkom u 13,15 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. Ivan Pleadin 

Sjednici nije nazočan Martin Vlahović (opravdao).

Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

          2. Jadranka Švaco, tajnik 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. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
6. Anđela Lenhard - Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
7. Marijan Sušenj, dopisnik "Podravskog lista".

Zapisnici s 32. i 33. sjednice Gradskog poglavarstva usvojeni 
su jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio 
je sljedeći  

                                       D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Đurđevac.
2. Razmatranje prijedloga Veterinarske stanice Đurđevac za 

financiranje trihinoskopskog pregleda mesa.
3. Razmatranje zahtjeva Svetoivanec d.o.o. Virovitica za 



odobrenje uporabe grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na reklamne 
panoe firme Lidl d.o.o.

4. Razmatranje molbi mjesnih odbora za novčana sredstva:
    a) Čepelovac za uređenje Društvenog doma Čepelovac,
    b)  Severovci za uređenje Društvenog doma i kapelice u 

Severovcima,
    c) Sveta Ana za kupnju peći za Društveni dom.
5. Razmatranje ponude Metalno prerađivačkog obrta "Kotlar" iz 

Đurđevca  za postavljanje rasvjetnih stupova u Ulici kralja Tomislava u 
Đurđevcu.

6. Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
     a) Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac,
     b) Matice Hrvatske  Đurđevac,
     c) Udruge žena "Peski" Đurđevac. 
7. Pitanja i prijedlozi.

      
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Đurđevac.

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu

Grada Đurđevca u k. o. Đurđevac

I.

Prihvaća se ponuda za kupnju zemljišta u k.o. Đurđevac, 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.
  (zk.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),
koju je na javni natječaj podnijela tvrtka PEVEC d.o.o. Bjelovar, Trg 
Stjepana Radića 26, Bjelovar, po cijeni od 103,00 kune po 1 čhv.

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.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora o 
prodaji nekretnina iz točke I. ove Odluke.

Točka 2.

Razmatranje prijedloga Veterinarske stanice Đurđevac za 
financiranje trihinoskopskog pregleda mesa.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima 
Poglavarstva da je na poticaj Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i 
poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca od Veterinarske 
stanice Đurđevac zatraženo da dostavi podatke o cijeni 
trihinoskopskog pregleda jednog uzorka svinjskog mesa, te koji je 
broj pregleda izvršeno u 2005. godini u ambulanti Veterinarske 
stanice Đurđevac. Gradonačelnik je predložio da Gradsko 
poglavarstvo donese Odluku o financiranju trihinoskopskog  
pregleda mesa  za 2006. godinu i to 36,60 kuna  po uzorku, sa stavke 
Proračuna Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 
srednjim poduzetnicima.

Josip Tomica podržao je prijedlog gradonačelnika da Grad 
financira trihinoskopski pregled mesa jer će to biti jedan vid pomoći 
poljoprivrednim domaćinstvima koja će davati na pregled uzorke 
mesa za vlastite potrebe domaćinstva.

Ivan Pleadin predložio je da Veterinarska stanica Đurđevac 
vodi evidenciju 
pregledanih uzoraka po korisnicima kako bi Grad imao uvid da li se 
pregledi vrše za potrebe vlastitog domaćinstva.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

ODLUKU
o odobrenju sredstava za 

trihinoskopski pregled mesa 
u 2006. godini



I.

Grad Đurđevac financirat će od 12. listopada do 31. prosinca 2006. 
godine trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog  mesa koje donesu na 
pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog 
domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća grad 
Đurđevac i prigradska naselja: Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta 
Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovce. 

II.

Za trihinoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava 
se 36,60 kuna
s PDV-om iz Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 3523 
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne 
prihode Grada Đurđevca da s Veterinarskom stanicom d.o.o. 
Đurđevac  organizira način evidencije pregleda uzoraka po 
korisnicima.

Točka 3.

 Razmatranje zahtjeva Svetoivanec d.o.o. Virovitica za 
odobrenje uporabe grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na 
reklamne panoe firme Lidl d.o.o.

Nakon obrazloženja koje su dali gradonačelnik Mladen Roštan 
i pročelnik Mijo Robotić, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez 
rasprave donijelo je 

ODLUKU
o odobrenju uporabe grba i unošenje 

naziva Grada Đurđevca na reklamne panoe
firme Lidl d.o.o.

I.

Svetoivanec d.o.o. Virovitica, Sveti križ 29, odobrava se uporaba 



grba Grada Đurđevca i unošenje naziva Grada Đurđevca na reklamnim 
panoima firme Lidl d.o.o.

II.

Uporaba grba i naziva Grada Đurđevca iz točke I. ove Odluke 
odobrava se bez naknade.

Točka 4.

 Razmatranje molbi mjesnih odbora za novčana sredstva:
    a) Čepelovac za uređenje Društvenog doma Čepelovac,
    b)  Severovci za uređenje Društvenog doma i kapelice u 

Severovcima,
    c) Sveta Ana za kupnju peći za Društveni dom.

Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, a sukladno 
raspravi u kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Mladen Roštan i Mijo 
Robotić, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće 
ODLUKE i ZAKLJUČAK:

a)

ZAKLJUČAK

Odgađa se donošenje Odluke o odobrenju sredstava za 
uređenje Društvenog doma Čepelovac, te se zadužuje Upravni odjel 
za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada 
Đurđevca da utvrdi koje je nužne radove potrebno izvesti na 
Društvenom domu Čepelovac, kako bi Gradsko poglavarstvo ponovo 
razmotrilo molbu Mjesnog odbora Čepelovac i donijelo 
odgovarajuću Odluku. 

b)

ODLUKU
o odobrenju sredstava za potrebe 

Mjesnog odbora Severovci - za uređenje 
Društvenog doma i kapelice u Severovcima 

I.

Za uređenje Društvenog doma i kapelice u Severovcima odobrava 



se 10.370,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca sa stavke 1201 Aktivnost  Mjesni odbori.

III.

Isplata novčanih sredstava iz točke I. ove Odluke izvršit će se 
nakon što Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora Grada Đurđevca ovjeri specifikaciju izvedenih 
radova na Društvenom domu i kapelici u Severovcima.

c)

ODLUKU
o odobrenju sredstava za potrebe 

Mjesnog odbora Sveta Ana 

I.

Za kupnju peći za Društveni dom u Svetoj Ani odobrava se 
1.500,00 kuna,  sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Sveta Ana od 20. 
rujna 2006. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.

Točka 5.

 Razmatranje ponude Metalno prerađivačkog obrta 
"Kotlar" iz Đurđevca  za postavljanje rasvjetnih stupova u Ulici 
kralja Tomislava u Đurđevcu.

Nakon obrazloženja koje su dali gradonačelnik Mladen Roštan 
i pročelnik Mijo Robotić, a sukladno kratkoj raspravi u kojoj su 
sudjelovali Josip Tomica, Milica Fuček, Mijo Robotić i Mladen 
Roštan, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

ODLUKU



o prihvaćanju ponude Metalno prerađivačkog 
obrta "Kotlar" iz Đurđevca za izradu rasvjetnih 
stupova za Ulicu kralja Tomislava u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Metalno prerađivačkog obrta "Kotlar" vl. 
Marijana Malkoča iz Đurđevca, S. Radića 92 (ponuda br. 27 od 9. 
listopada 2006. godine), za izradu rasvjetnih stupova za Ulicu kralja 
Tomislava u Đurđevcu i za te namjene odobrava se 13.420,00 kuna.

II.

Izrada rasvjetnih stupova iz točke I. ove Odluke financirat će 
se iz Proračuna Grada Đurđevca sa stavke 2317 Projekt 
rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava.

Točka 6.

 Razmatranje molbi udruga i društava za novčana sredstva:
     a) Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac,
     b) Matice Hrvatske  Đurđevac,
     c) Udruge žena "Peski" Đurđevac. 

Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE:

a)

ODLUKU
o odobrenju sredstava 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Đurđevac

I.

Dobrovoljno vatrogasnom društvu Đurđevac odobrava se 5.000,00 
kuna za realizaciju nastupa puhačkog orkestra u Lovranu 14. listopada 
2006. godine, sukladno molbi od 20. rujna 2006. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 



Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke  Aktivnost  1502 
Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca.

b)

ODLUKU
o odobrenju financijskih sredstava 

Matici Hrvatske Ogranku  Đurđevac

I.

 Matici Hrvatske Ogranku Đurđevac odobravaju se financijska 
sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna za izdavanje kalendara za 2007. 
godinu - plakata poezije i za druge redovne aktivnosti   u  2006. godini, 
sukladno molbi od 20. rujna 2006. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 38114 Tekuće 
donacije udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.

----------

Razmatrajući  molbu Matice Hrvatske za novčana sredstva za 
izdavanje kalendara za 2007. godinu - plakata poezije, članica 
Poglavarstva Milica Fuček potaknula je raspravu oko izgleda plakata za 
2006. godinu. Izjavila je kako taj plakat nije nigdje vidjela izložen, 
vjerojatno zbog oblika i veličine plakata. Stoga Gradsko poglavarstvo 
sugerira Matici Hrvatskoj, Ogranku Đurđevac da za 2007. godinu izda 
kalendar - plakat poezije u drugačijem obliku kako bi se lakše 
primjenjivao (izložio).

Ova sugestija pismeno će se uputiti Matici Hrvatskoj, Ogranku 
Đurđevac.

c)

ODLUKU

o odobrenju financijskih sredstava 
Udruzi žena  "Peski" Đurđevac

I.



 Udruzi žena "Peski" Đurđevac odobravaju se financijska sredstva 
u iznosu od 3.000,00 kuna za redovan rad Udruge u  2006. godini, 
sukladno molbi od 13. rujna 2006. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke 38114 Tekuće 
donacije udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.

Točka 7.

Pitanja i prijedlozi.

Gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je članovima 
Gradskog poglavarstva da su u materijalima za sjednicu primili Izvod 
iz zapisnika s 4. sjednice Odbora za prostorno planiranje, komunalne 
poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca održane 
26. rujna 2006. godine, na kojoj je Odbor donio Zaključak u vezi 
postavljanja novog obilježja Podravskoj brigadi M. P. Miškine na 
Trgu sv. Jurja u Đurđevcu.

Ovaj Izvod iz zapisnika nalazi se u prilogu ovog zapisnika.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći

ZAKLjUČAK
u vezi postavljanja novog obilježja 

          Podravskoj brigadi M. P. Miškine na Trgu sv. Jurja 3
u Đurđevcu

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava Zaključak 
Odbora za prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca donesen na 4. sjednici održanoj 26. 
rujna 2006. godine  kojim se predlaže mjerodavnim službama u Gradu 
Đurđevcu da u spomen na osnivanje Podravske brigade Mihovila 
Pavleka Miškine u Đurđevcu organiziraju postavljanje biste - odnosno 
reljefa na fasadi zgrade na Trgu svetog Jurja 3 u Đurđevcu.

Pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog poglavarstva Ivan 
Pleadin potaknuo je pitanje plaćanja naknade za priključak na 
kanalizaciju u Đurđevcu  u ulicama gdje još nije izgrađena kanalizacijska 
mreža. Tražio je da Grad omogući svim građanima pod istim uvjetima 
plaćanje naknade za priključak na kanalizaciju kao što je to propisano 



Odlukom o priključenju na komunalnu innfrastrukturu za opskrbu 
pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda. U raspravi na ovu 
temu sudjelovali su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo 
Robotić.

Na pitanje Josipa Tomice da li je HAAS DOM d.o.o. Đurđevac 
platio Gradu komunalni doprinos za gradnju šest novih objekata, 
Mijo Robotić je odgovorio da je Upravni odjel za stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca izdao 
Rješenje za četiri objekta te da će već ovaj tjedan biti naplaćena prva 
rata.

Zatim je Josip Tomica upitao gradonačelnika da li je Grad 
platio zbirku slika
Josipa Turkovića? Slike su kupljene i plaćene, odgovorio je 
gradonačelnik Mladen Roštan  i dodao kako se sada iznalazi 
mogućnost za dobivanje barem dijela sredstava i od Ministarstva 
kulture RH za te namjene.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio 
je 34. sjednicu u 14,20 sati.

Predsjednik
Gradskog 

poglavarstva 
        Mladen Roštan, 

dipl. ing.


