
Z A P I S N I K

s 45. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 15. veljače 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/09, URBROJ: 2137/03-07-1 od 13.
veljače 2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, s
početkom u 14,05 sati.

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

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

Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
2. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
3. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i  
    javne prihode Grada Đurđevca.
4. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno- komunalne    
    djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
5.  Marica  Popović,  stručna  suradnica  za  poslove  Gradskog  vijeća  i  Gradskog  
    poglavarstva Grada Đurđevca.
6. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
7. Marijan Blažok, predsjednik Uprave Komunalija d.o.o. Đurđevac.
8. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
9. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
10. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".

Zapisnik s  44. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je izmjenu dnevnog reda

na način da se  predložena točka 4. "Utvrđivanje prijedloga Odluke o prodaji poslovnih udjela
Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac" izostavi iz dnevnog reda, te da se pod tom
točkom razmotri Izvješće predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini trgovačkog
društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac, koje su  primili u materijalima za sjednicu Gradskog
poglavarstva.  

Predložena izmjena 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 Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Društveni ugovor
Komunalija d.o.o. Đurđevac.

2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.



3. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu.
4. Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini trgovačkog

društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca.
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika studentskog kredita

Grada Đurđevca za školsku godinu 2006./07.
7. Donošenje Odluke o broju korisnika i visini studentskog kredita Grada Đurđevca za

školsku godinu 2006./07.
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu

studentskih kredita i utvrđivanje broja korisnika kredita za školsku godinu 2006./07.
9. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Društveni

ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Društveni ugovor Komunalija d.o.o.
Đurđevac obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da Gradsko poglavarstvo utvrdi
prijedlog  Zaključka  o  davanju  prethodne  suglasnosti  na  Društveni  ugovor  Komunalija  d.o.o.
Đurđevac u predloženom tekstu, izuzev članka 26. stavka 2. za koji je predložio da se briše, a glasi: 

“Spriječeni  član  Nadzornog  odbora  može  pisanom  punomoći  ovlastiti  drugu  osobu  da
umjesto njega prisustvuje sjednici.”  

Ovaj  prijedlog gradonačelnika  Mladena Roštana,  svojom kratkom raspravom podržala je
Milica Fuček. 

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, UR.BROJ:
2-2007-33, uz sljedeću izmjenu: 

U članku 26. briše se stavak 2. koji glasi: 
„Spriječeni  član  Nadzornog  odbora  može  pisanom  punomoći  ovlastiti  drugu  osobu  da

umjesto njega prisustvuje sjednici.“
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 2.

 Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Maslačak" 

Đurđevac. 

Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan, a prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac obrazložila je ravnateljica Gabrijela
Golub. 

Za raspravu se javila Milica Fuček koja je tražila pojašnjenje članka 5. Pravilnika kojim se
uređuje odgovornost  ravnatelja  i  Upravnog vijeća za planiranje i ostvarivanje godišnjeg plana i



programa te ukupnih zadaća Dječjeg vrtića i članka 16. kojim se određuje radno vrijeme djelatnika,
te pojašnjenje stručne spreme u sistematizaciji radnog mjesta pomoćne kuharice. 

Pojašnjenje članka 5. i 16., te sistematizacije radnog mjesta Milici Fuček dale su ravnateljica
Gabrijela Golub i tajnica Grada Jadranka Švaco. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K L J U Č K A 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Đurđevac 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Đurđevac, KLASA: 601-01/07-01/01, URBROJ: 2137/58-07-01. 

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
Točka 3.

 Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu.

Plan rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu članovi Gradskog poglavarstva
primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je gradonačelnik Mladen Roštan. 

U raspravi je sudjelovao Josip Tomica. Predložio je da se donošenje Odluke o izmjeni i
dopuni Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu (točka 28. Plana, stranica 5.) uvrsti u II.
tromjesečje umjesto predloženog III.  tromjesečja, kako bi se ubrzao postupak jer je sve poznato
koje se izmjene i dopune planiraju. 

Iako su gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo Robotić pojasnili gosp. Tomici da je
postupak za izmjene i dopune DPU „Centar“ već pokrenut te da je realno za očekivati donošenje
Odluke na Gradskom vijeću prije godišnjih odmora, u srpnju ove godine, gosp. Tomica je ostao pri
svojem prijedlogu. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

P L A N A    R A D A 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca

za 2007. godinu

                         

uz sljedeću izmjenu: 
Točka 28. Plana koja glasi:
„28. Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu.“ 

postaje točkom 25. i uvrštava se za donošenje na Gradskom vijeću iz III. u II. tromjesečje. 
Dosadašnje točke 25. do 27. postaju točkama 26. do 28. 
Ovaj prijedlog Plana s izmjenom upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

Točka 4.

 Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini trgovačkog

društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac.

Izvješće predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini trgovačkog društva Radio
Đurđevac d.o.o. Đurđevac, članovi Gradskog poglavarstva primili su u pisanom obliku u
materijalima za sjednicu. 

Rasprava nije vođena. 
Izvješće je Gradsko poglavarstvo primilo na znanje. 



Točka 5.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada

Đurđevca.

Prijedlog  Odluke  obrazložio  je  gradonačelnik  Mladen  Roštan.  Predložio  je  da  se  u
predloženu  Odluku  doda  da  ugostiteljski  objekti  iz  skupine  „Restorani“  i  „Barovi“  kojima  je
propisano radno vrijeme od 6,00 – 24,00 sata, mogu raditi petkom i subotom najduže do 2,00 sata, a
ukoliko će biti ekscesnih situacija u pojedinim ugostiteljskim objektima uvijek postoji mogućnost
da im se to produženje uskrati, dodao je u obrazloženju gradonačelnik Mladen Roštan. 

U  raspravi  je  sudjelovao  Josip  Tomica  koji  je  istaknuo  problem buke  u  ugostiteljskim
objektima „Citadela“ i „Starom gradu“, kada goste zabavlja glazba uživo na otvorenom prostoru.
Mišljenja je da bi trebalo u takvim ugostiteljskim objektima vremenski ograničiti emitiranje glazbe
uživo na otvorenom prostoru.

Pročelnik  Mijo  Robotić  odgovorio  je  gosp.  Tomici  da su svi  ugostiteljski  objekti  dužni
poslovati  sukladno odredbama Zakona  o buci,  a  nadzor  nad  primjenom ovoga  Zakona  obavlja
mjerodavni inspektor. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

O D L U K E 

o ugostiteljskoj djelatnosti na području

Grada Đurđevca

uz sljedeće izmjene i dopune: 
Iza članka 1. dodaje se novi članak 2. koji glasi: 

„Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ kojima je propisano radno vrijeme od
6.00 do 24.00 sata, petkom i subotom mogu raditi najduže do 2. 00 sata.“

Dosadašnji članci 2. do 9. postaju članci 3. do 10. 
Dosadašnji članak 3., koji postaje članak 4. mijenja se i glasi: 

„Članak 4.

Gradsko  poglavarstvo  može  po  službenoj  dužnosti  za  pojedine  ugostiteljske  objekte  iz
skupine  „Barovi“  koji  ispunjavaju  uvjete  za  rad  noću  sukladno  posebnim  propisima,  skupine
„Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja te skupine „Restorani“ i
„Barovi“ kojima je temeljem članka 2. ove Odluke odobreno produženje radnog vremena petkom i
subotom do 2.00 sata,  rješenjem najduže za 2 sata odrediti  raniji  završetak radnog vremena od
radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06) i
člankom 2.  ove  Odluke,  ukoliko  se  u  tim ugostiteljskim objektima učestalo  dešavaju  ekscesne
situacije  i  buka  iznad  dozvoljene  granice,  o  čemu  se  donosi  prosudba  na  temelju  izvješća
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac i nadležnih inspekcijskih službi.“ 

Ovaj prijedlog Odluke s navedenim izmjenama i dopunama upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje. 

Točka 6.

 Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika studentskog kredita

Grada Đurđevca za školsku godinu 2006./07.



 Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, obrazloženje je dala 

tajnica Grada Jadranka Švaco. Izvijestila je članove Gradskog poglavarstva da je Povjerenstvo za
kreditiranje  studenata  održalo sjednicu  13.  veljače  2007.  na  kojoj  je  razmotrilo  sve  podnesene
zahtjeva za studentski kredit. Zahtjeve je podnijelo 15. studenata. 

Zahtjeve su podnijele i 
- Maja Prelec iz Đurđevca,
- Tanja Zglavnik iz Đurđevca,

koje  već  primaju  kredit  Koprivničko-križevačke  županije.  Sukladno  članku  19.  Odluke  o
kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca, studenti, korisnici stipendije ili kredita iz nekog
drugog izvora, ne mogu istovremeno steći pravo na kredit po ovoj Odluci. S obzirom na navedeno,
podnositeljice nisu uvrštene na listu prvenstva, pojasnila je tajnica Grada Jadranka Švaco. 

Povjerenstvo za kreditiranje studenata donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

1. Utvrđuje se prijedlog Liste reda prvenstva korisnika studentskog kredita Grada Đurđevca
za školsku godinu 2006./07. od rednog broja 1. do zaključno s rednim brojem 13. 

2.  Predlaže  se  Gradskom poglavarstvu  Grada  Đurđevca  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. 13. i da donese Odluku kojom se za školsku godinu
2006./07. odobrava studentski kredit svim podnositeljima zahtjeva.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“ donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika

studentskog kredita Grada Đurđevca 

za školsku godinu 2006./07. 

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca usvaja Listu reda prvenstva korisnika studentskog
kredita  Grada  Đurđevca  za školsku godinu 2006/07.  od rednog broja 1.  do zaključno s rednim
brojem 13. 

II.

Lista iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

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 7.

 Donošenje Odluke o broju korisnika i visini studentskog kredita Grada Đurđevca za

školsku godinu 2006./07.

Obrazloženje je dala tajnica Grada Jadranka Švaco pod točkom 6. dnevnog reda. 
Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“ donijelo je 



O D L U K U 

o broju korisnika i visini studentskog kredita 

Grada Đurđevca za školsku godinu 2006./07. 

I.

Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  određuje  da  će  se  za  školsku  godinu  2006./07.
kreditirati 13 studenata s Liste reda prvenstva, i to:

1. Sanela Janči iz Đurđevca, Đure Basaričeka 5a.
2. Marijana Janči iz Đurđevca, Đure Basaričeka 5a.
3. Sajšeli Kosier iz Đurđevca, Ivana Đuriševića 36.
4. Iva Mlinjarić iz Đurđevca, Tina Ujevića 10.
5. Bernard Brček Bedeković iz Đurđevca, Tina Ujevića 21.
6. Domagoj Vlahović iz Đurđevca, Stjepana Radića 149. 
7. Tomislav Vlahović iz Đurđevca, Stjepana Radića 149.
8. Ivona Poljak iz Đurđevca, Grkinska 93. 
9. Boris Pecikozić iz Đurđevca, Ulica mladosti 28.
10. Biljana Perica iz Đurđevca, Ivana Kranjčeva 4.
11. Jasmina Šandor iz Đurđevca, Matije Gupca 94. 
12. Lidija Domitrović iz Đurđevca, Istarska 15. 
13. Nikola Grčić iz Đurđevca, Petra Zrinskog 8.

II.

Prema  sredstvima  osiguranim  u  Proračunu  Grada  Đurđevca  za  2007.  godinu  Gradsko
poglavarstvo utvrđuje visinu studentskog kredita u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna s početkom
isplate od mjeseca siječnja 2007. godine.

Točka 8.

 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu

studentskih kredita i utvrđivanje broja korisnika kredita za školsku godinu 2006./07.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko poglavarstvo donese izmjenu Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita
za  školsku  2006./07.  godinu,  koju  je  Gradsko  poglavarstvo  donijelo  na  sjednici  održanoj  16.
studenoga 2006. godine i kojom je utvrdilo 10 korisnika studentskog kredita, da se broj korisnika
promijeni u 13., sukladno donesenoj Odluci pod točkom 7. dnevnog reda. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“ donijelo je 

O D L U K U 

 o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za dodjelu studentskih kredita 

i utvrđivanju broja korisnika kredita 

za školsku godinu 2006./07.

U Odluci o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja
korisnika kredita za školsku godinu 2006./07. KLASA: 602-01/06-01/22, URBROJ: 2137/03-06-1
od 16. studenoga 2006. godine, točka III. mijenja se i glasi: 

„Za školsku godinu 2006./07. utvrđuje se trinaest korisnika studentskog kredita.“ 

Točka  9.



 Pitanja i prijedlozi.

Gradonačelnik Mladen Roštan upoznao je nazočne s predstojećim aktualnostima koje će
se odvijati tijekom mjeseca veljače u Gradu Đurđevcu. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 45. sjednicu u 15,15
sati.

         

Predsjednik
                  Gradskog poglavarstva
                       Mladen Roštan, dipl. ing.


