
Z A P I S N I K

s 41. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 20. prosinca  2006. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/56, URBROJ: 2137/03-06-1 od 15.
prosinca  2006. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, s
početkom u 16,10 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. Martin Vlahović 
4. Ivan Pleadin

Sjednici nije nazočan Josip Tomica (opravdao).

Osim članova Gradskog 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. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".

Zapisnici s 38., 39. i 40. sjednice Gradskog poglavarstva usvojeni su jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je  dopunu dnevnog reda s
točkom 15. koja glasi:

" 15. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac."   
Predložena točka 15. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 16.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio sljedeći 

                                       D N E V N I   R E D:

1. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.

2. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2006. godini.

3. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za  2006. godinu.

4. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2006. godini.

5. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2006. godini.

6. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca za 2006. godinu.



7. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za
2006. godinu.

8. Donošenje Plana nabave za 2007. godinu.
9. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007.

godini.
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Grada

Đurđevca u 2007. godini.
11. Donošenje Odluke o objavi javnog prikupljanja ponuda za davanje usluge

trihinoskopskog pregleda  uzoraka svinjskog mesa u 2007. godini.
12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne

postrojbe Đurđevac. 
13. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za

jednokratne novčane pomoći.
14. Razmatranje molbe KUD-a "Petar Preradović" Đurđevac za novčana sredstva za

postavljanje koreografije "Podravski svati".  
15. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac.
16. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu po svim stavkama
prihoda i rashoda na kojima se predlaže povećanje ili smanjenje u odnosu na plan, obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan, a dodatno obrazloženje dala je pročelnica Jasna Kovačev. 

U kratkoj raspravi sudjelovala je Milica Fuček koja je konstatirala da je većina planova u
2006.  godini  realizirana,  a  projekti  koji  nisu  izrealizirani  za  njih  su  u  2006.  godini  izvršeni
pripremni  zahvati  kao  preduvijet  za  realizaciju  u  2007.  godini.  Pritom je  spomenula  započete
projekte  izgradnje  sekundarnih vodovoda,   kanalizacije,  tržnice,  uređenje  objekta  odmarališta  u
Prvić Luci i druge. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

IZMJENA I DOPUNA 

Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu 

Ove  Izmjene  i  dopune  Proračuna  Grada  Đurđevca  upućuju  se  Gradskom  vijeću  na
razmatranje i donošenje. 

Točka 2. 

Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2006. godini. 

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

P R O G R A M A 

o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca 



u 2006. godini 

Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 3. 

Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za  2006. godinu.

Prijedlog  izmjena  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  za
2006. godinu obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo Robotić. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

P R O G R A M A  

o izmjenama Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na

području Grada Đurđevca za  2006. godinu.

Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 

Točka  4. 

Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na

području Grada Đurđevca u 2006. godini.

Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan. 

Za raspravu se javila Milica Fuček. Tražila je pojašnjenje u vezi ostvarenih sredstava za
Maticu  Hrvatsku  i  Turističku  zajednicu  Grada  Đurđevca  u  2006.  godini.  Iako  Turistička
zajednica ove godine radi zadovoljavajuće (vidljiv je značajan napredak u radu),  Turistička
zajednica bi trebala paziti  da nema velikih odstupanja rashoda u odnosu na plan izjavila je
Milica Fuček i dodala kako joj je jasno da se radi o povećanju sredstava za pokriće troškova
“Legende o Picokima 2006.” 

Gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnica Jasna Kovačev obrazložili su Milici Fuček
koji  su se projekti  Turističke zajednice za Đurđevo,  Picokijadu,  Mali  fašenk  u Đurđevcu  i
drugo, financirali u 2006. g. iz Proračuna Grada. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

P R O G R A M A 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi

na području Grada Đurđevca u 2006. godini

Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 5. 

Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na

području Grada Đurđevca u 2006. godini.

Nakon  obrazloženja  koje  su  dali  gradonačelnik  Mladen  Roštan  i  pročelnica  Jasna
Kovačev, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 



P R O G R A M A 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu

na području Grada Đurđevca u 2006. godini

Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 6. 

Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj

skrbi na području Grada Đurđevca za 2006. godinu.

Obrazloženje je dala pročelnica Jasna Kovačev.
Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

P R O G R A M A 

o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Grada Đurđevca za 2006. godinu 

Ovaj Program upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 7. 

Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada

Đurđevca za 2006. godinu.

Izmjene  i  dopune  Konsolidiranog  proračuna  Grada  za  2006.  godinu  obrazložio  je
gradonačelnik Mladen Roštan, a dodatno obrazloženje dala je pročelnica Jasna Kovačev. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

IZMJENA I DOPUNA 

Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 

za 2006. godinu

Ove Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje. 

Točka 8.

Donošenje Plana nabave za 2007. godinu.

Prijedlog Plana nabave za 2007. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

P L A N   N A B A V E 

za 2007. godinu 

Točka 9.
 



Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u

2007. godini.

Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007.
godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

P L A N 

nabave roba, radova i usluga u vrijednosti 

do 200.000,00 kuna u 2007. godini

Točka 10. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području

Grada Đurđevca u 2007. godini.

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

O D L U K U 

o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja   

goveda na području Grada Đurđevca u 2007. godini 

I.
 

     Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje goveda u 2007. godini poljoprivrednim
proizvođačima s  područja  Grada  Đurđevca,  na način  da se  onim vlasnicima goveda kojima na
njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih – elitnih bikova
sufinancira iznos od 200,00 kuna po govedu, a osjemenjivanje s ostalim sjemenom u iznosu od
180,00 kuna po govedu. 

II. 

     Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačit će se poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde
o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu dostavljaju pravne i fizičke osobe
ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba navesti vlasnika goveda, njegov JMBG, broj
njegovog žiro ili tekućeg računa, ime i matični broj goveda te ime i matični broj bika od kojeg se
koristi sjeme. 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o objavi javnog prikupljanja ponuda za davanje usluge

trihinoskopskog pregleda  uzoraka svinjskog mesa u 2007. godini.

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U Stručno povjerenstvo
predložio je Jadranku Švaco za predsjednika, Martina Vlahovića i Maricu Popović za članove. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U



o objavi javnog prikupljanja ponuda za davanje usluge

 trihineloskopskog pregleda uzoraka svinjskog mesa u 2007. godini 

za fizičke osobe s područja Grada Đurđevca

i osnivanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad  Đurđevac,  S.  Radića  1,  Đurđevac,  MB  0438758,  provest  će  postupak  javnog
prikupljanja ponuda za davanje usluge trihineloskopskog pregleda uzoraka svinjskog mesa u 2007.
godini za fizičke osobe s područja Grada Đurđevca, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i
usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 17. 

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

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:
          1. Jadranka Švaco, dipl. iur., predsjednik,
          2. Martin Vlahović, ing., član,
          3. Marica Popović, ing. član.

III.

Predmet nabave je usluga trihineloskopskog pregleda uzoraka svinjskog mesa u 2007.
godini za fizičke osobe s područja Grada Đurđevca.

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca  40.000,00  kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.

V.

Javno prikupljanje ponuda objavit će se u „Podravskom listu“.

Točka 12. 

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne

postrojbe Đurđevac.

Obrazloženje su dali tajnica Grada Jadranka Švaco i gradonačelnik Mladen Roštan. 
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Statut

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Broj: 01-
91/1-2006. 



Točka 13. 

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca

za jednokratne novčane pomoći.

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
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  4.500,00  kuna, temeljem prijedloga Povjerenstva za socijalnu skrb Grada
Đurđevca.

                                                                II.

Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:
1. Nadi Cikoš iz Đurđevca, Basaričekova 77 odobrava se jednokratna novčana pomoć u

iznosu od 1.500,00 kuna, zbog teške materijalne situacije.
2. Mariji Burulic iz Đurđevca, Petra Preradovića 15 odobrava se jednokratna novčana

pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna, zbog teške materijalne situacije.
3. Katici Horvat iz Sirove Katalene 137 odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu

od 1.500,00 kuna, zbog teške materijalne situacije.

                                                 III.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
financije i javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 14. 

Razmatranje molbe KUD-a "Petar Preradović" Đurđevac za novčana sredstva za

postavljanje koreografije "Podravski svati".  

Na prijedlog gradonačelnika Mladen Roštana, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez
rasprave donijelo je 

O D L U K U 

o odobrenju financijskih sredstava

Kulturno – umjetničkom društvu

„Petar Preradović“ Đurđevac

za isplatu autorskog honorara za postavljanje 

koreografije „Podravski svati“

I.



Kulturno umjetničkom društvu „Petar Preradović“ Đurđevac odobrava se 16.000,00 kuna za
isplatu I.  rate autorskog honorara Andriji Ivančanu postavljaču koreografije folklornih pjesama i
plesova pod nazivom „Podravski svati“. 

 II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za
2006. godinu sa stavke Proračunska zaliha. 

Točka 15. 

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

Prijedlog Odluke obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i tajnica Grada Jadranka
Švaco. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U 

o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac 

I. 

Odobrava se kupnja zemljišta upisanog u zk. ul. br. 9972 k.o. Đurđevac
  čkbr. 4284/2 Sjenokoša za gradom sa 452 čhv., 
- zemljišta upisanog u zk. ul. br. 10256 k.o. Đurđevac
  čkbr. 4284/3 Sjenokoša za gradom sa 386 čhv., 
- zemljišta upisanog u zk. ul. br. 7354 k.o. Đurđevac
  
čkbr. 4284/4 Sjenokoša za gradom sa 120 čhv., 
- zemljišta upisanog u zk. ul. br. 1301 k.o. Đurđevac
  čkbr. 4284/5 Sjenokoša za grdom sa 55 čhv., od 

vlasnika Ivana Štefokovića iz Đurđevca, Ciglenska 18,  po cijeni od ukupno 35.000,00 kuna. 
II.

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

Točka 16. 

Pitanja i prijedlozi.

U prilogu materijala za sjednicu članovi Gradskog poglavarstva primili su pismo namjere
Maria  Erdeca,  upravitelja  Građevinsko  proizvodne  zadruge  Molve,  za  kupnju  zemljišta  u
Poslovno industrijskoj zoni A u Đurđevcu. Gradonačelnik Mladen Roštan najavio je da će se za
narednu sjednicu Gradskog poglavarstva pripremiti prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za
prodaju zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A koje je namijenjeno za proizvodnu djelatnost. 

Na pitanje Ivana Pleadina u vezi popravka instalacija u zgradi u vlasništvu Grada u Ulici
Gajeva  1  u  Đurđevcu,  pročelnik  Mijo  Robotić  odgovorio  je  da  će  stupiti  u  kontakt  s
najmoprimcom stana kako bi se izvršio popravak vodovodnih instalacija. 



Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 41. sjednicu u 18,00 sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva

        Mladen Roštan, dipl. ing.


