
Z A P I S N I K

s 38. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 29. studenoga 2006. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/51, URBROJ: 2137/03-06-1
od 24. studenoga 2006. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 14,10 sati.

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

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

Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca.
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. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
5. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac.
6. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac.
7. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac.
8. Marijan Blažok, predsjednik Uprave Komunalija d.o.o. Đurđevac.
9. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog

poglavarstva Grada Đurđevca.
10. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa podravine i Prigorja".
11. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
12. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".

Zapisnici s 36. i 37. 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. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
2. Utvrđivanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na

području Grada Đurđevca u 2007. godini.
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3. Utvrđivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2007. godini.

4. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Đurđevca u 2007. godini.

5. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Grada Đurđevca u 2007. godini.

6. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu na području Grada
Đurđevca u 2007. godini.

7. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2007. godini.

8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2007. godinu.

9. Utvrđivanje prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu.

10 . Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima u Gradu Đurđevcu.

11. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac.

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine,
obveza i potraživanja Grada Đurđevca.

13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca (u zgradi u Ulici Đure Basaričeka 6 u Đurđevcu).

14. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju nekretnine u
vlasništvu Grada Đurđevca ( Fišerovo).

15. Donošenje Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2006. godini.
 16. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za nabavku i ugradnju građevne stolarije na objektu odmarališta u Prvić Luci i
imenovanju Stručnog povjerenstva.

17. Donošenje Odluke o kupnji informatičke opreme:
      a) PC računalo - server,
      b) komunikacijski ormar,
      c) programi.
18. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu s

Grada Đurđevca na Javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac.
19. Donošenje Odluke o imenovanju Organizacijskog odbora i vremenu

održavanja "Legende o Picokima 2007.".
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
      a) Sporazuma o upravljanju i održavanju kolne-stočne vage,
      b) Pravilnika o radu i korištenju vage.
21. Razmatranje zahtjeva Svetoivanec d.o.o. Virovitica za odobrenje uporabe

grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na reklamne panoe firme Sloga d.o.o. Đurđevac.
22. Razmatranje zahtjeva Haas dom d.o.o. Đurđevac za oslobađanje plaćanja

komunalnog doprinosa:     
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      a) za izgradnju skladišta - lager za  drvo,
      b) montažnih sušara za drvo.
23. Razmatranje zahtjeva Haas dom d.o.o. Đurđevac za oslobađanje plaćanja:
      a) komunalne naknade,
      b) poreza na tvrtku.
24. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava  za nabavku zidnih kalendara i

rokovnika za božićne poklone.
25. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava  za nabavku bicikala za potrebe

obavljanja poslova gerontodomaćica na području Grada Đurđevca.
26. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za uslugu izvođenja

božićne i novogodišnje dekoracije Trga svetog Jurja u Đurđevcu. 
27. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

1. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.

U  uvodnom  izlaganju  o  prijedlogu  Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2007.
godinu  gradonačelnik  Mladen  Roštan  detaljno  je  obrazložio  sve  vrste  prihoda  i
primitaka u iznosu od 31. mil. kuna koji se ostvaruju od prihoda od poreza, pomoći
iz proračuna Koprivničko-križevačke županije, Države i ostalih subjekata, prihoda
od  imovine,  prihoda  od  administrativnih  pristojbi  po  posebnim  propisima,  od
nefinancijske i  financijske  imovine i  zaduživanja.  Potom je obrazložio planirane
rashode Proračuna Grada za 2007. godinu raspoređene po proračunskim korisnicima
i  ekonomskoj  klasifikaciji  koji  se raspoređuju na  rashode poslovanja,  za nabavu
nefinancijske i financijske imovine i otplatu zajmova.

Posebno se osvrnuo na komunalne djelatnosti koje se planiraju u Gradu u
2007. godini i za koje se planiraju sredstva u iznosu od 13.860.000,00 kuna. Od toga
za održavanje komunalne infrastrukture i  uređenje grada planira se 2.340.000,00
kuna, a financiranje se planira od ostvarenih prihoda od komunalne naknade. Za
kapitalne projekte planiraju se sredstva od 11.520.000,00 kuna,  a financiranje se
planira  iz  ostvarenih  prihoda  od  komunalnog  doprinosa,  kreditnih  sredstava,  iz
dijela  cijene  za  komunalne  usluge,  od  prihoda  za  priključenje  na  komunalnu
infrastrukturu, Državnog proračuna, Županijskog proračuna i Županijske uprave za
ceste. 

Prva se  za raspravu javila Milica  Fuček.  Govoreći  o prijedlogu Proračuna
Grada za  2007. godinu naglasila  je  da  je  ovaj  Proračun izbalansiran  što se  tiče
gospodarstva, kulture i športa s osobitim naglaskom na gospodarstvo. Stoga se može
reći  da  je  ovaj  Proračun  Grada  Đurđevca  za  2007.  godinu  razvojni  i  ja  ga
podržavam, rekla je Milica Fuček. 
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Josip  Tomica  komentirao  je prijedlog  Proračuna  Grada  za  2007.  godinu.
Mišljenja je da su sredstva od 31. mil. kuna nedostatna za potrebe Grada Đurđevca,
stoga se založio za stvaranje uvjeta za povećanje zapošljavanja kako bi se ostvarili
veći  prihodi od poreza na dohodak. Kao preduvjete je  spomenuo izradu planova,
kupnju zemljišta i uređenje komunalne infrastrukture. U vezi planiranja sredstava za
mjesne odbore prigradskih naselja rekao je da „Grad treba razmišljati da se mjesnim
odborima udovolji  u ostvarenju njihovih planova u vezi  uređenja ulica,  putova i
sportskih sadržaja.“

Zatim je govorio o planiranim pomoćima od ostalih subjekata koje se odnose
na  tekuće  i  kapitalne  pomoći  iz  Državnog  proračuna,  Proračuna  Koprivničko-
križevačke županije i  Županijske uprave za ceste.  Izrazio je  sumnju  da će se te
pomoći u 2007. godini ostvariti u planiranim iznosima. 

Na kraju je rekao:  „Zbog naše želje da Proračun Grada Đurđevca za 2007.
godinu bude ipak poticajan moramo raditi na tome da što više sredstava koja idu na
ovo područje da se i ulažu na područje Grada Đurđevca.“

Ivan  Pleadin započeo  je  svoju  raspravu  o  prijedlogu  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2007. godinu riječima da je suština i logika Proračuna Grada Đurđevca
godinama uvijek ista, odnosno struktura Proračuna se ponavlja iz godine u godinu.
Stoga smatra da se neke stvari moraju mijenjati. Založio se za planiranje određenih
programa i projekata koji će se možda realizirati narednih godina. 

U vezi poduzetničkih zona mišljenja je da nisu iskorištene i da je vrijeme da
se preispitaju ugovori onima kojima je prodano zemljište po povlaštenim cijenama,
a nisu započeli s izgradnjom. 

Godinama Grad financira „prazan hod“ i tu temu bi trebali staviti na dnevni
red, naglasio je na kraju Ivan Pleadin. 

U  vezi  izgradnje  u  poduzetničkim zonama  gradonačelnik  Mladen  Roštan
odgovorio  je  Ivanu  Pleadinu  da  bi  svaki  poduzetnik  dobro  došao,  međutim  u
nijednoj poduzetničkoj zoni stvari se ne odvijaju očekivanim tempom. 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

P R O R A Č U N A 

Grada Đurđevca za 2007. godinu 

Ovaj  prijedlog  Proračuna  upućuje  se  Gradskom  vijeću  na  razmatranje  i
donošenje. 

Točka 2.

Utvrđivanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na

području Grada Đurđevca u 2007. godini.
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Prijedlog Programa obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnici
Jasna Kovačev i  Mijo Robotić. U kratkoj raspravi sudjelovali su Josip Tomica i
Milica  Fuček.  Tražili  su  pojašnjenja  u  vezi  izgradnje  vodocrpilišta  i  prioriteta
asfaltiranja ulica u gradu Đurđevcu. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

P R O G R A M A 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Đurđevca u 2007. godini

Ovaj  prijedlog  Programa  upućuje  se  Gradskom  vijeću  na  razmatranje  i
donošenje.

Točka 3. 

Utvrđivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2007. godini.

Prijedlog Programa obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Đurđevca

u 2007. godini

Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 4. 

Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi na području

Grada Đurđevca u 2007. godini.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan za riječ se javila
Milica  Fuček.  Govoreći  o  Programu  javnih  potreba  u  kulturi  na  području  Grada
Đurđevca u 2007. godini izjavila je kako proračunski dio Programa podržava, međutim
što se tiče rada Centra za kulturu Đurđevac izrazila je nezadovoljstvo s angažmanom
Centra u ostvarivanju pojedinih aktivnosti, osobito u Kulturno informativnoj jedinici u
dijelu organiziranja kino predstava,  kazališnih predstava i  drugih aktivnosti  u Domu
kulture. Rad Centra u Muzejsko galerijskom dijelu zadovoljava, dodala je Milica Fuček.

U raspravu u vezi rada i aktivnosti Centra za kulturu u cilju afirmacije Centra kao
središta kulturnih zbivanja u Gradu Đurđevcu uključili su se Mladen Roštan, Ivan
Pleadin, Josip Tomica te ravnateljica Centra Edita Janković - Hapavel. 

Sukladno  provedenoj  raspravi  gradonačelnik  Mladen  Roštan  predložio  je  da
Gradsko  Poglavarstvo  utvrdi  prijedlog  Programa  uz  Zaključak  kojim  se  traži  od
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ravnateljice Centra za kulturu Đurđevac Edite Janković – Hapavel da u roku mjesec
dana dopuni Program projekata i aktivnosti Centra za kulturu Đurđevac za 2007. godinu
na način  da se povećaju planirane aktivnosti  Centra,  osobito u odnosu na Kulturno
informativnu jedinicu u dijelu organiziranja kino predstava, kazališnih predstava te 
drugih aktivnosti u Domu kulture. 

Program treba sadržavati aktivnosti iz kojih će biti vidljiv veći angažman svih
zaposlenika Centra za kulturu u cilju afirmacije Centra kao središta kulturnih zbivanja u
Gradu Đurđevcu. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

P R O G R A M A 

javnih potreba u kulturi na području

Grada Đurđevca u 2007. godini

uz sljedeći
Z A K L J U Č A K 

Traži se od ravnateljice Centra za kulturu Đurđevac Edite Janković – Hapavel da
u roku mjesec dana dopuni Program projekata i aktivnosti Centra za kulturu Đurđevac
za 2007. godinu na način da se povećaju planirane aktivnosti Centra, osobito u odnosu
na  Kulturno  informativnu  jedinicu  u  dijelu  organiziranja  kino  predstava,  kazališnih
predstava te drugih aktivnosti u Domu kulture. 

Program treba sadržavati aktivnosti iz kojih će biti vidljiv veći angažman svih
zaposlenika Centra za kulturu u cilju afirmacije Centra kao središta kulturnih zbivanja u
Gradu Đurđevcu. 

Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje,
a Zaključak se dostavlja Gradskom vijeću na znanje. 

Točka 5.

Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na

području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog
reda. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

P R O G R A M A 

javnih potreba u tehničkoj kulturi 

na području Grada Đurđevca u 2007. godini

Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
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Točka 6. 

Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu na području

Grada Đurđevca u 2007. godini. 

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

P R O G R A M A

javnih potreba u sportu na području

Grada Đurđevca u 2007. godini

Ovaj  prijedlog  Programa  upućuje  se  Gradskom  vijeću  na  razmatranje  i
donošenje

Točka 7. 

Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na

području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

P R O G R A M A 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Grada Đurđevca u 2007. godini

Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje

Točka 8.

Utvrđivanje  prijedloga  Odluke  o  izvršavanju  Proračuna  Grada

Đurđevca za 2007. godinu.

Obrazloženje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca u
2007. godini dao je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

O D L U K E 

o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca

u 2007. godini 

Ovaj  prijedlog  Odluke  upućuje  se  Gradskom  vijeću  na  razmatranje  i
donošenje.
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Točka 9. 

Utvrđivanje prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007.

godinu.

Konsolidirani proračun Grada za 2007. godinu obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

KONSOLIDIRANOG 

proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.

Ovaj Konsolidirani proračun upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
 

Točka 10.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim

djelatnostima u Gradu Đurđevcu.

Prijedlog Izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima obrazložila je tajnica
Grada Jadranka Švaco,  a  u  kratkoj  raspravi  sudjelovali  su  Josip  Tomica i  Mijo
Robotić. Sudionici rasprave nisu imali prijedlog za izmjenu ili dopunu predložene
Odluke.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

O D L U K E

o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnim djelatnostima

u Gradu Đurđevcu

Ovaj  prijedlog  Odluke  upućuje  se  Gradskom  vijeću  na  razmatranje  i
donošenje. 

Točka 11. 

Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na

Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Društveni  ugovor  Komunalija  d.o.o.  pojasnio  je,  nakon uvodnog izlaganja
gradonačelnika Mladena Roštana, predsjednik Uprave Komunalija Marijan Blažok.

U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Mladen Roštan i Ivan Pleadin koji je
predložio da se u članku 27. stavku 2. Društvenog ugovora, kojim se propisuje da
član  Nadzornog  odbora  Društva  može  s  društvom  sklopiti  poslovni  ugovor  uz
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suglasnost najmanje pet članova odbora, doda: „pod uvjetom da se ugovor zaključi
temeljem provedenog javnog natječaja“. 

Sukladno  provedenoj  raspravi  i  prijedlogu  Ivana  Pleadina,  Gradsko
poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K L J U Č K A 

o davanju prethodne suglasnosti na 

Društveni ugovor Komunalija d.o.o. 

Đurđevac

Daje  se  prethodna  suglasnost  na  Društveni  ugovor  Komunalija  d.o.o.
Đurđevac, broj: 2-2006-153 uz sljedeću dopunu: 

U članku 27. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: 
„pod uvjetom da se ugovor zaključi temeljem provedenog javnog natječaja,“

tako da članak 27. stavak 2. glasi: 
„Član Nadzornog odbora Društva može s društvom sklopiti poslovni ugovor

uz  suglasnost  najmanje  pet  članova  odbora  pod  uvjetom da  se  ugovor  zaključi
temeljem provedenog javnog natječaja.“ 

Društveni  ugovor  Komunalija  d.o.o.  Đurđevac  s  prijedlogom  Zaključka
upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 12.

Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis

imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca.

Nakon obrazloženja koje je dala pročelnica Jasna Kovačev, za riječ se javila
Milica Fuček. Osvrnula se na Izvješće povjerenstva o provedenom popisu imovine
za 2005. godinu u kojemu popis nekretnina nije bio klasificiran pa je zatražila da se
izvješće  o  popisu  nekretnina  u  vlasništvu  Grada  za  2006.  g.  jasnije  prikaže  i
specificira kako bi se vidjelo stanje svih nekretnina Grada. 

Pročelnica Jasna Kovačev i gradonačelnik Mladen Roštan prihvatili su ovaj
prijedlog Milice Fuček. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

popis imovine, obveza i potraživanja 

Grada Đurđevca

U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Anđelka Kokotić, za predsjednika.
2. Magda Vencl, za člana, i
3. Ivan Jendrašic, za člana. 
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Povjerenstvo je obvezno obaviti popis imovine, obveza i potraživanja Grada
Đurđevca i podnijeti izvještaj o obavljenom popisu do 10. siječnja 2007. godine. 

U  svojem  izvještaju  Povjerenstvo  je  dužno  obaviti  procjenu  viškova  i
manjkova  poštujući  tržišnu  vrijednost  i  stupanj  otpisanosti,  te  navesti  uzroke
nastalih  viškova,  odnosno  manjkova.  Povjerenstvo  utvrđuje  prijedlog  za  otpis,
odnosno rashodovanje imovine.

Točka 13. 

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju poslovnog

prostora u vlasništvu Grada Đurđevca (u zgradi u Ulici Đure Basaričeka 6 u

Đurđevcu).

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan u raspravi su
sudjelovali Josip Tomica, Milica Fuček, Ivan Pleadin i Martin Vlahović. Rasprava
je vođena oko utvrđivanja početne cijene za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Đurđevca površine 20,35 m2 u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu. 

Na temelju provedene rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca

I. 

Prodaje se putem javnog natječaja poslovni prostor koji se nalazi u zgradi u
Đurđevcu, Ulica  Đure Basaričeka 6,  upisan u zk.  ul.  br.  5502 k.o.  Đurđevac,  u
vlastovnici  kao  etaža  pod rednim brojem 2.,  koja  se  sastoji  od  212/6000 dijela
čestice broj 4199/2 nedjeljivo povezanog sa vlasništvom posebnog djela zgrade i to
prizemlje, poslovni prostor P2 (poslovni prostor IV) ukupne površine 20,35 m2. 

II.

Predmetni poslovni prostor nalazi se u zakupu do 1.05.2008.  godine.

III.

Početna cijena poslovnog prostora iz točke I. iznosi 3.000,00 kuna/m2.

IV.

Natječaj će se objaviti u „Podravskom listu“, na oglasnoj ploči u zgradi Grada
Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac i na web stranici Grada Đurđevca. 
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Točka 14. 

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju nekretnine u

vlasništvu Grada Đurđevca ( Fišerovo).

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin, Josip Tomica, Milica Fuček, Mladen

Roštan i Martin Vlahović, a rasprava je vođena o utvrđivanju početne cijene za prodaju 

nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca (bivša zgrada Fišerovo). Nakon provedene
rasprave i usaglašenih stavova Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca 

I.

Prodaje se putem javnog natječaja suvlasnički dio Grada Đurđevca od 74/100
dijela nekretnina upisanih u zk. ul. br. 4052 k.o. Đurđevac, i to čkbr. 7475/261/1 kućno
mjesto i dvorište u selu sa 285 čhv. i kuće br. 4 u selu sagrađene na čkbr. 7475/261/1 sa
285 čhv. (bivša zgrada Fišerovo)., zajedno sa svim posebnim dijelovima nekretnine koji
su vlasništvo Grada Đurđevca, a u naravi predstavljaju: jedan stan u prizemlju lijevo
sastojeći se od jedne sobe s nusprostorijama kao i sve prostorije na I. katu zgrade (osim
tzv. sale površine 84 m2) te poslovni prostor u prizemlju na lijevoj strani zgrade (urarska
radnja). 

II.

Nekretnine iz točke I. prodaju se na način da budući kupac preuzima obvezu
sređivanja zemljišno-knjižnog stanja radi upisa vlasništva u zemljišne knjige i brisanja
ranije upisanih tereta. 

III.

Početna cijena nekretnina iz točke I. iznosi 700.000,00 kuna.

IV.

Natječaj će se objaviti u „Podravskom listu“, na oglasnoj ploči u zgradi Grada
Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac i na web stranici Grada Đurđevca. 

Točka 15. 

Donošenje  Izmjene  Plana  nabave  roba,  radova  i  usluga  u  vrijednosti  do

200.000,00 kuna u 2006. godini.
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Prijedlog Izmjena Plana nabave, roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00
kuna obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE 

doba, radova i usluga u vrijednosti do

200.000,00 kuna u 2006. godini 

I.

U Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006.
godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/05., 4/06., 6/06. i 8/06.) u točki II.
redni broj nabave 2. briše se. 

U točki IV. iza rednog broja 60. dodaje se novi redni broj 61. i glasi:
„61. Nabava računalne opreme.“

Točka 16. 

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda

za nabavku i ugradnju građevne stolarije na objektu odmarališta u Prvić Luci i

imenovanju Stručnog povjerenstva.

(Predsjednik  Gradskog  poglavarstva  Mladen  Roštan  odgodio  je  ovu  točku
dnevnog reda za jednu od narednih sjednica Gradskog poglavarstva). 

Točka 17. 

Donošenje Odluke o kupnji informatičke opreme:

      a) PC računalo - server,

      b) komunikacijski ormar,

      c) programi.

Obrazloženje je dala pročelnica Jasna Kovačev. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeće ODLUKE:

a)

O D L U K U 

o kupnji informatičke opreme 

- PC računala za potrebe 

upravnih tijela Grada Đurđevca

Za kupnju informatičke opreme PC računala, za potrebe upravnih tijela Grada
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Đurđevca  odobrava  se  11.428,96  kuna  sukladno  ponudi  Computer  Service
d.o.o.Đurđevac (ponuda broj 01371/2006. od 24. studenoga 2006. godine). 

b)

O D L U K U 

o kupnji informatičke opreme – police

i komunikacijskog ormara 

za potrebe upravnih tijela 

Grada Đurđevca

Za kupnju informatičke opreme,  police i  komunikacijskog ormara,  za  potrebe
upravnih tijela Grada Đurđevca odobrava se 4.066,26 kuna sukladno ponudi Computer
Service d.o.o. Đurđevac (ponuda broj 01372/2006. od 24. studenoga 2006. 

c)

O D L U K U

o kupnji informatičke opreme – programa

 za potrebe upravnih tijela 

Grada Đurđevca

Za  kupnju  informatičke  opreme  –  programa  APLW2000S  Aplikacija  MS
WINDOWS SERVER, za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca odobrava se 6.220,96
kuna sukladno ponudi Computer Service d.o.o. Đuđevac (ponuda broj 01373/2006. od
24. studenoga 2006. godine). 

Točka 18.

Donošenje  Odluke  o  prijenosu  prava  vlasništva na  vatrogasnom vozilu  s

Grada Đurđevca na Javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac.

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

ODLUKU

o prijenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu

s Grada Đurđevca na Javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac

I.

Grad Đurđevac prenosi, bez naknade, pravo vlasništva vatrogasnog vozila tipa
šumsko srednje-CAFS ( vatrogasno vozilo VP 2700/300-CAFS ), interni tip L, broj
šasije: WDB 405 220 1V 204 520, reg. broj ZG 7658 CD, s Grada Đurđevca na Javnu
vatrogasnu postrojbu Đurđevac.
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II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, vatrogasno vozilo iz točke I. ove Odluke
isknjižit će se iz knjigovodstvenih evidencija Grada Đurđevca i uknjižiti u odgovarajuće
evidencije Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.

III.

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac dužna je poslove servisiranja i popravaka
vatrogasnog vozila iz točke I. ove  Odluke obavljati isključivo putem ovlaštenih servisa
navedenih u članku 5. Ugovora o davanju vatrogasnog vozila na korištenje broj: 511-
01-01-71/2005., sklopljenog dana 14. 10. 2005. godine.

O nastalim kvarovima i servisiranju vozila iz stavka 1. ove točke Javna
vatrogasna postrojba Đurđevac dužna je odmah izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i
spašavanje – Službu za vatrogastvo.

IV.

Javna vatrogasna postrojba  Đurđevac dužna je vatrogasno vozilo iz točke I. ove
Odluke koristiti u namijenjene svrhe i održavati pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Točka 19. 

Donošenje Odluke o imenovanju Organizacijskog odbora i vremenu

održavanja "Legende o Picokima 2007.".

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da se prihvati
prijedlog Turističke zajednice Grada Đurđevca za imenovanje članova Organizacijskog
odbora „Legende o Picokima 2007.“

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U

o vremenu održavanja “Legende o Picokima 2007.” 

i imenovanju Organizacijskog odbora

I. 

Za održavanje kulturno-zabavne i sportske manifestacije “Legende o Picokima
2007.” određuju se dani 22., 23. i 24. lipnja 2007. godine. 

II.

U Organizacijski odbor imenuju se: 
1. Mladen Roštan, za predsjednika
2. Marijan Ružman, za izvršnog direktora
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3. Josip Tomica
4. Milica Fuček
5. Stevo Vilagoš
6. Ivan Martinčić
7. Anđela Lenhard – Antolin 
8. Zdravko Patačko 
9. Verica Rupčić
10. Josip Cugovčan 
11. Đuro Bobovčan
12. Marijan Blažok
13. Mijo Robotić
14. Damir Mujić
15. Mario Lončarić
16. Mario Tomrlin  

Točka 20.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju:

    a) Sporazuma o upravljanju i održavanju kolne-stočne vage,

    b) Pravilnika o radu i korištenju vage.

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

a)

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Sporazum 

o upravljanju i održavanju  

kolne – stočne vage u Đurđevcu 

I.

Daje se suglasnost na Sporazum o upravljanju i održavanju kolne – stočne vage u
Đurđevcu.

II.

Sporazum iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio.

III.

       Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Sporazuma iz točke I. ovog
Zaključka s Komunalijama d.o.o. Đurđevac.
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b)

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.

 Đurđevac na Pravilnik o radu i korištenju 

kolne – stočne vage u Đurđevcu

I.

Daje se suglasnost Komunalijama d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o radu i korištenju
kolne – stočne vage u Đurđevcu.

II.

Pravilnik iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio.

Točka 21.

Razmatranje zahtjeva Svetoivanec d.o.o. Vitovitica za odobrenje uporabe

grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na reklamne panoe firme Sloga d.o.o.

Đurđevac.

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

O D L U K U

o odobrenju uporabe grba i unošenje 

naziva Grada Đurđevca na reklamne panoe

firme Sloga d.o.o. Đurđevac

I.

Svetoivanec d.o.o.  Virovitica,  Sveti  križ 29,  odobrava se uporaba grba Grada
Đurđevca i unošenje naziva Grada Đurđevca na reklamnim panoima firme Sloge d.o.o.
Đurđevac.   

II.

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

Točka 22.

Razmatranje zahtjeva Haas dom d.o.o. Đurđevac za oslobađanje plaćanja

komunalnog doprinosa:     
      a) za izgradnju skladišta - lager za  drvo,

      b) montažnih sušara za drvo.
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Na  prijedlog  gradonačelnika  Mladena  Roštana,  Gradsko  poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću

O D L U K U

o odbijanju zahtjeva tvrtke HAAS DOM d.o.o. 

Đurđevac za dodatno djelomično oslobađanje

 plaćanja komunalnog doprinosa   

I.

Sukladno  članku  11.  stavku  1.  Odluke  o  komunalnom  doprinosu  (“Službene
novine  Grada  Đurđevca”,  broj  5/04.),  Rješenjima  Upravnog  odjela  za  stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca: KLASA: UP/I-361-01/06-
01/35 i  KLASA: UP/I- 361-01/06-01/34 od 2. listopada 2006. godine, tvrtka HAAS
DOM  d.o.o.  Đurđevac  oslobođena  je  plaćanja  50%  ukupnog  iznosa  komunalnog
doprinosa za: 

a) izgradnju skladišta – lager za drvo, i
b) izgradnju montažnih sušara za drvo. 

II.

Odbija se zahtjev tvrtke HAAS DOM d.o.o. Đurđevac za dodatno djelomično
oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, utvrđenog za izgradnju skladišta – lagera
za drvo i za izgradnju montažnih sušara za drvo. 

Točka 23.

Razmatranje zahtjeva Haas dom d.o.o. Đurđevac za oslobađanje plaćanja:

      a) komunalne naknade,

      b) poreza na tvrtku.

Obrazloženje i prijedlog Zaključka dao je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K 

Nalaže  se  Upravnom  odjelu  za  stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora Grada Đurđevca i Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode
Grada Đurđevca da u svezi zahtjeva tvrtke Haas dom d.o.o. Đurđevac za oslobađanje
plaćanja komunalne naknade i poreza na tvrtku postupe sukladno važećim Odlukama i
to: 

-  Odluci  o  komunalnoj  naknadi  („Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj
10/01.), 
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- Odluci o gradskim porezima („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/01.).

Točka 24.

Donošenje Odluke o odobrenju sredstava  za nabavku zidnih kalendara i

rokovnika za božićne poklone.

Obrazloženje je dala pročelnica Jasna Kovačev.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeće ODLUKE

a)  O D L U K U

o odobrenju sredstava za izradu 

zidnih i stolnih kalendara čestitki 

za 2007. godinu

Za grafičku pripremu i tisak 500 komada zidnih kalendara i 500 komada stolnih
kalendara čestitki za 2007. godinu odobrava se: 

13.420,00 kuna za zidne kalendare (22,00 kn/kom + PDV), i
  2.135,00 kuna za stolne kalendare čestitke (3,50 kn/kom + PDV) prema 

       ponudi grafičkog obrta N • design vl. Dragutina Novaka iz 
       Bjelovara. 

b)  O D L U K U

o odobrenju sredstava za izradu 

rokovnika za 2007. godinu

Za grafičku pripremu i tisak 50 komada rokovnika za 2007. godinu (A4 formata),
odobrava se:

1.952,00  kune  (32,00  kn/kom  +  PDV)  prema  ponudi  Viatoni  d.o.o.  Tiskare
Bjelovar od 17. studenoga 2006. godine. 

Točka 25.

Donošenje Odluke o odobrenju sredstava  za nabavku bicikala za potrebe

obavljanja poslova gerontodomaćica na području Grada Đurđevca.

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

O D L U K U

o odobrenju sredstava za nabavku

bicikla za potrebe obavljanja poslova

gerontodomaćica na području 

Grada Đurđevca
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I.

Poslovi  gerontodomaćica  na  području  Grada  Đurđevca  obavljaju  se  prema
Programu „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, a Program provodi Klub
za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice.

II. 

Za  nabavku  dva  bicikla  za  potrebe  obavljanja  poslova  gerontodomaćica  na
području Grada Đurđevca odobrava se svota do 2.600,00 kuna, sukladno ponudi „Bobe“
vl. Ivana Bobovčana iz Đurđevca od 29. studenoga 2006. godine. 

III.

Bicikle iz točke II. ove Odluke Grad Đurđevac  daruje  Klubu za starije osobe
„Mariška“ iz Koprivnice, Trg Eugena Kumičića 17.

Točka 26.

Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za uslugu izvođenja

božićne i novogodišnje dekoracije Trga svetog Jurja u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo
Robotić. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE:

a)  O D L U K U

o odobrenju novčanih sredstava 

za nabavu materijala za izvođenje 

božićne i novogodišnje dekoracije

na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu

I. 

Za nabavu materijala za izvođenje božićne i novogodišnje dekoracije na Trgu sv.
Jurja u Đurđevcu odobrava se 6.112,20 kuna, sukladno ponudi “Elektroinstalater” vl.
Slavka Horvata iz Čepelovca (ponuda od 20. studenoga 2006. godine).

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Održavanje javne rasvjete. 
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b)  O D L U K U

o odobrenju novčanih sredstava 

za uslugu izvođenja božićne i

novogodišnje dekoracije

Trga sv. Jurja u Đurđevcu

I. 

Za uslugu izvođenja božićne i novogodišnje dekoracije Trga sv. Jurja u Đurđevcu
(montaža,  održavanje  i  demontaža)  odobrava  se  19.520,00  kuna,  sukladno  ponudi
“Elektroinstalater” vl.  Slavka Horvata iz Čepelovca (ponuda od 20. studenoga 2006.
godine).

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Održavanje javne rasvjete.

Točka 27.

Pitanja i prijedlozi.

Pod  ovom točkom  dnevnog  reda  gradonačelnik  Mladen  Roštan  izvijestio  je
nazočne  o  predstojećim  aktivnostima  u  Gradu  Đurđevcu.  Spomenuo  je  održavanje
Skupštine  „Podravine  Programat“  d.d.,  održavanje  skupa  u  INI  u  vezi  monitoringa
zaštite  okoliša  i  obilježavanje  Dana  rudara.  Potom  je  upoznato  članove  Gradskog
poglavarstva s odgovorima koje je Grad zatražio od Ministarstva financija i Državnog
inspektorata u vezi kontrole izdvajanja sredstava i utvrđivanja naknade za eksploataciju
šljunka Podravine Programata na području Grada Đurđevca. 

Na pitanje  Josipa Tomice kada će se potpisati  Povelja  prijateljstva s  Gradom
Lengyeltóti iz Republike Mađarske, gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da je
datum potpisa dogovoren za 19. prosinca u Đurđevcu. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 38. sjednicu u
17,30 sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva

        Mladen Roštan, dipl. ing.


