
Z A P I S N I K
s 52. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 18. lipnja 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/21, URBROJ: 2137/03-07-1
od 14. lipnja 2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 8,10 sati.

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

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

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. Branka Sršek, referentica u Upravnom odjelu za stambeno- komunalne 
       djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
7. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
8. Biljana Marković, dopisnica "Glasa Podravine i Prigorja".

Zapisnik s 51. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je sljedeći: 

                               D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Đurđevca i objavi javne rasprave.

2. Razmatranje Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za školsku
dvoranu Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.
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3. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za
nabavu naprava i uređaja za dječja igrališta na području Grada Đurđevca i imenovanju
Stručnog povjerenstva.

4. Donošenje Dopune Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2007. godini.

5. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca  za programe mjesnih odbora u 2007. godini.

6. Donošenje Odluke o isplati naknade troškova predsjednicima mjesnih odbora u
2007. godini.

7. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za programe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca u 2007. godini.

8. Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca - osobnog
automobila.

9. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za opremanje laboratorija za
ispitivanje kakvoće vina.

10. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.

11. Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz
skupine "Restorani" i "Barovi" za vrijeme održavanja "Legende o Picokima 2007."

12. Razmatranje prijedloga  Cjenika pogrebnih usluga i upravljanja grobljem
Komunalija d.o.o. Đurđevac.

13. Razmatranje prijedloga za zaključenje Aneksa Ugovora za izvođenje
stolarskih radova na objektu odmarališta u Prvić Luci.

14. Donošenje Zaključka o ponovnoj objavi Javnog natječaja za prodaju
poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac.

15. Razmatranje ponude Josipa i Marije Kovačević iz Đurđevca za prodaju
zemljišta.

16. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Đurđevca i objavi javne rasprave.

Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan, a referentica za uređenje
prostora  i  zaštitu  okoliša  Grada  Đurđevca Branka  Sršek  obrazložila  je  razloge  za
pokretanje postupka Izmjena i dopuna PPUG-a Đurđevac, područja zahvata i obilježja
površina  koje  su  predmet  izmjene  u  tekstualnom dijelu  Odredbi  za  provođenje  i  u
grafičkom dijelu, te o usklađenosti tekstualnog i grafičkog dijela. 

Branka  Sršek  pojasnila  je  članovima  Gradskog  poglavarstva  da  je  Izmjena  i
dopuna PPUG-a Đurđevac utvrđena Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada  Đurđevca.  Jedan  od  razloga pokretanja  postupka  Izmjena  i  dopuna  PPUG-a
Đurđevac je i usklađenje PPUG-a s u međuvremenu izmijenjenim propisima iz oblasti
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prostornog uređenja, kojima je propisana obveza grafičkog definiranja obuhvata DPU-a
na kartografskim prikazima grafičkih područja iz PPUG-a. 

Osim  navedenog  Izmjena  i  dopuna  se  pokrenula  i  radi  dodatnih  zahtjeva
pojedinačnih  korisnika  gradskog  prostora,  a  evidentira  se  u  grafičkom  dijelu  i
Odredbama za provođenje. Potom je pobrojala zahtjeve za izmjenu i  dopunu PPUG
Đurđevac  u  grafičkom i  tekstualnom dijelu  Odredbi  za  provođenje,  koji  su  članovi
Gradskog poglavarstva primili u pisanom obliku u Izvješću s prethodne stručne rasprave
o Izmjenama i dopunama PPUG-a Đurđevac, održane 20.  prosinca 2006. godine i u
Nacrtu  prijedloga  Izmjena  i  dopuna  prostornog  plana  uređenja  Grada  Đurđevca
izrađenog od trgovačkog društva URBIA d.o.o. Čakovec. 

Prvi se za raspravu javio Josip Tomica. Izrazio je svoje neslaganje s predloženim
člankom 11. Izmjena i dopuna PPUG-a Đurđevac kojim se propisuje mogućnost da se
na  pojedinoj  čestici  unutar  stambene  zone  može  graditi  višestambena  građevina  uz
određene uvjete. Josip Tomica se slaže s propisanim uvjetima iz članka 11. s time da se
doda  da  minimalna  širina  građevinske  parcele  za  izgradnju  višestambene
građevine treba biti 25,00 metra, kako se na uskim parcelama ne bi izgradili objekti
koji  će  bitno  narušiti  prostor.  Napomenuo  je  kako  je  i  na  Odboru  za  prostorno
planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca, koji
je 15. svibnja 2007. razmatrao Izmjene i dopune PPUG-a Đurđevca prije javne rasprave,
isto predlagao da se članak 11. dopuni ovim tekstom kojim bi se ulična širina fronte za
izgradnju višestambene građevine ograničila na minimalno 25,00 metara, međutim to na
Odboru nije prošlo. 

Gradonačelnik Mladen Roštan pročitao je tekst članka 11. kojim su propisani svi
uvjeti koji se moraju ispunjavati za gradnju višestambene građevine na pojedinoj čestici
unutar  stambene  zone.  Prema  mišljenju  gradonačelnika  u  Đurđevcu  je  najvažnije
stvoriti uvjete za liberalniji način gradnje jer investitori odlaze drugdje i u Đurđevcu se
neće ništa graditi. Pritom je naglasio da se mora paziti da se ne dogodi tip ekstrema koji
će narušiti prostor, dodavši da u članku 11. postoje propisani uvjeti i ograničenja koji to
onemogućuju i da ih se samo treba strogo pridržavati. Predložio je Josipu Tomici da se
o ovom njegovom prijedlogu kojim predlaže ograničenje širine građevinske parcele za
izgradnju višestambene građevine na minimalno 25,00 metara,  vodi rasprava poslije
javnog uvida, odnosno da za vrijeme javnog uvida konkretno dade svoj prijedlog. 

Josip Tomica nije se složio s gradonačelnikom Mladenom Roštanom. Ostao je pri
svojem prijedlogu. 

Nakon rasprave u kojoj su još sudjelovali Ivan Pleadin, Marijana Markešić,
Martin Vlahović i Mijo Robotić, gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je
članovima Gradskog poglavarstva da Gradsko poglavarstvo može prihvatiti članak 11.
Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUG-a Đurđevac za javnu raspravu u tekstu koji
su dobili u materijalima ili uz dopunu članka 11. koju je predložio Josip Tomica. 

Gradsko poglavarstvo s 3 glasa „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržanim“
donijelo je sljedeći 

Z A K L J U Č A K 
o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

i objavi javne rasprave
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I.

Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  prihvaća  Izvješće  o  provedenoj
prethodnoj  stručnoj  raspravi,  održanoj  20.  prosinca 2006.  godine i  Nacrt  prijedloga
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Đurđevca izrađenog od trgovačkog
društva URBIA d.o.o. Čakovec i na temelju navedenih akata utvrđuje prijedlog Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca za javnu raspravu, uz sljedeću
dopunu: 

U članku 11. Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đurđevca u stavku 1. dodaje se nova alineja 1. koja glasi: 

„-  minimalna  širina  građevinske  parcele  za  izgradnju  višestambene
građevine treba biti 25,00 metara.“ 

Dosadašnje alineje 1. do 7. postaju alineje 2. do 8. 
 

II.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Đurđevca
(Izmjene i dopune PPUG) trajat će 15 dana, odnosno od 5. srpnja do 19. srpnja 2007.
godine.

Odluka o objavi javne rasprave objavit će se u „Podravskom listu“. 
U  vremenu  trajanja  javnog  uvida,  svim zainteresiranim građanima  i  pravnim

osobama  s  javnim ovlastima,  dokumentacija  će  biti  dostupna  u  prostorijama  Grada
Đurđevca, Stjepana Radića 1, I kat. 

Javno izlaganje izrađivača plana o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUG održat će
se dana 17. srpnja 2007. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani za sastanke Grada
Đurđevca, S. Radića 1. 

III.

Zadužuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Đurđevca za provedbu točke II. ovog Zaključka. 

Ovaj  Zaključak  upućuje  se  izrađivaču  Nacrta  prijedloga  Izmjena  i  dopuna
Prostornog  plana  uređenja  Grada  Đurđevca,  trgovačkom  društvu  URBIA  d.o.o.
Čakovec radi uvrštavanja primjedbi iz točke I. ovog Zaključka u Nacrt prijedloga.

Točka 2. 

 Razmatranje Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za
školsku dvoranu Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je Projektni zadatak za izradu projektne
dokumentacije za sportsko vježbalište pri Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac
kojeg  je  izradio  Županijski  zavod  za  prostorno  uređenje  Koprivničko-križevačke
županije. 

Za raspravu se javio Josip Tomica. 
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Predložio je, ako postoji mogućnost, da se izgradi sportska dvorana veličine koja
će  biti  dovoljna  za  smještaj  rukometnog  igrališta  umjesto  Projektnim  zadatkom
predviđenog košarkaškog igrališta vel. 32 x 22 x 7 m. 

Ovaj prijedlog Josipa Tomice svojom raspravom podržao je Ivan Pleadin, dodavši
da se zalaže za izgradnju veće dvorane kako bi se u njoj mogla odigravati prvenstva,
pored potreba nastave tjelesne i zdravstvene kulture osnovne škole. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K 

Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  zalaže  se  za  izgradnju  sportskog
vježbališta  za  potrebe  nastave  tjelesne  i  zdravstvene kulture  Osnovne škole  Grgura
Karlovčana Đurđevac u veličini koja će imati dvoranu dovoljnu za smještaj rukometnog
igrališta.

Ovaj Zaključak uputit će se izrađivaču Projektnog zadatka Županijskom zavodu
za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. 

Točka 3.

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za nabavu naprava i uređaja za dječja igrališta na području Grada Đurđevca i
imenovanju Stručnog povjerenstva.

Prijedlog  Odluke  obrazložio  je  gradonačelnik  Mladen  Roštan.  U  Stručno
povjerenstvo predložio je Marijanu Markešić za predsjednicu, Jadranku Švaco i Jasnu
Kovačev za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda 

za nabavu naprava i uređaja za dječja igrališta na području
Grada  Đurđevca  i imenovanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad  Đurđevac,  S.  Radića  1,  Đurđevac,  MB  0438758,  provest  će  postupak
ograničenog prikupljanja  ponuda za  nabavu naprava i  uređaja  za  dječja  igrališta  na
području Grada Đurđevca, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 28.

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

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. Marijana Markešić, dipl. oec., predsjednik,
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2. Jadranka Švaco, dipl. iur., član,
3. Jasna Kovačev, dipl. ing., član.

   III.

Predmet prikupljanja ponuda je nabava naprava i uređaja za dječja igrališta na
području Grada Đurđevca.

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca 50.000,00 kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.

V.

Poziv za dostavu ponuda uputit će se najmanje petorici natjecatelja i u njemu će
se odrediti rok za dostavu ponuda.

Obvezuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Đurđevca da izradi dokumentaciju za nabavu.

Točka 4.

 Donošenje Dopune Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2007. godini.  

Dopune Plana nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna,
kojim se predlaže u Plan uvrstiti nabavu naprava i uređaja za dječja igrališta na
području Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

                                                  DOPUNE  PLANA NABAVE
roba, radova i usluga u vrijednosti do

200.000,00 kuna u 2007. godini

I.
U Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007.

godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/06., 2/07.,3/07. i 4/07.) u točki II.
dodaje se novi redni broj 28. i glasi:

„28. Nabava naprava i uređaja za dječja igrališta 
        na području Grada Đurđevca            50.000,00 kuna.“
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Točka 5.

 Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca  za programe mjesnih odbora u 2007. godini.

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

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna
Grada Đurđevca za programe mjesnih odbora

u 2007. godini

                                                                       I.
Za programe mjesnih odbora u 2007. godini – uređenje društvenih domova, iz

Proračuna Grada Đurđevca odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od
119.000,00   kuna s uključenim PDV-om.

II.
Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:
Društveni dom u  Suhoj Kataleni – sanacija sanitarnog čvora u  iznosu od

14.400,00 kuna, sanacija električne instalacije u iznosu od 4.100,00 kuna.
Društveni dom u Severovcima – rekonstrukcija električne instalacije u iznosu od

9.000,00 kuna, rekonstrukcija krovišta u iznosu od 10.000,00 kuna.
Društveni dom u Grkinama – nabava namještaja u iznosu od 9.500,00 kuna.
Društveni dom u Budrovcu – sanacija sanitarnog čvora u iznosu od 5.000,00

kuna, sanacija električne instalacije u iznosu od 9.000,00 kuna.
Društveni dom u  Čepelovcu – sanacija električne instalacije u iznosu od 8.000,00

kuna.
Društveni dom u Mičetincu – izmjena stolarije u iznosu od 12.000,00 kuna.
Društveni dom u Svetoj Ani – nabava namještaja u iznosu od 9.000,00 kuna.
Društveni dom „Peski“ u Đurđevcu – sufinanciranje uređenja okoliša u iznosu od

29.000,00 kuna.
                                                    III.
Isplata financijskih sredstava iz točke II. ove Odluke povjerava se Upravnom 

odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, temeljem ovjerenih
računa o izvršenim radovima koje će ovjeriti Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.

Točka 6.

 Donošenje Odluke o isplati naknade troškova predsjednicima mjesnih
odbora u 2007. godini.

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

O D L U K U
o isplati naknade troškova predsjednicima

mjesnih odbora u 2007. godini

I.

Za naknadu troškova predsjednicima mjesnih odbora u 2007. godini, odobrava se
jednokratna isplata iznosa od 1.000,00 kuna neto, svakom predsjedniku mjesnog odbora
s područja Grada Đurđevca.

II.

Isplata navedenog iznosa povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 7.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za programe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca u 2007. godini.

Prijedlog Odluke kojom se za program Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca u
2007. godini iz Proračuna Grada planira 57.500,00 kuna, obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću 

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna

Grada Đurđevca za programe Vatrogasne zajednice
Grada Đurđevca u 2007. godini

                                                                       I.
Za programe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca  u 2007. godini – uređenje

društvenih i vatrogasnih domova, iz Proračuna Grada Đurđevca odobravaju se
financijska sredstva u ukupnom iznosu od 57.500,00  kuna s uključenim PDV-om.

                                                                      II.
Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Suha Katalena – izmjena žljebova i obnova

dimnjaka u iznosu od 9.500,00 kuna. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo  Severovci – rekonstrukcija krovišta i ugradnja

žljebova u iznosu od  17.000,00 kuna.
Dobrovoljno vatrogasno društvo  Budrovac – materijal za obnovu fasade u iznosu

od  2.000,00 kuna.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac - dogradnja garaže i ugradnja žljebova
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u  iznos od  22.000,00 kuna.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirova Katalena – popravak krovišta u iznosu od

7.000,00 kuna.
                                                     

                                                      III.
Isplata financijskih sredstava iz točke II. ove Odluke povjerava se Upravnom 

odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, temeljem ovjerenih
računa o izvršenim radovima koje će ovjeriti Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, a sredstva će se osigurati sa stavke
„Vatrogasna zajednica Grada Đurđevaca“.

Točka 8.

 Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca - osobnog
automobila.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Poglavarstva kako se za
automobile  Opel  “Vectru”  (1991.g.),  Zastavu  “Jugo“  (1990.)  i  Škodu  “Favorit”
(1992.g.)  u tijeku godine izdvajaju znatna sredstva za održavanje,  a Grad je uzeo u
poslovni  najam –  operativni  leasing  dva  vozila  tipa  Opet  Astra  Classic  1,4  i  16V
(sukladno Odluci Poglavarstva od 3.  svibnja 2007. g.),  stoga je predložio donošenje
Odluke o prodaji navedenih automobila putem javnog natječaja. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca –

osobnih automobila

                                                                     I.

Osobni automobili:
 a) Opel „Vectra“ 1,6 GL – neregistriran, godina proizvodnje 1991. 
 b) Zastava „Jugo“ 55 Koral – registracijskih oznaka KC 788-E, godina

proizvodnje 1990.   i
 c)  Škoda „Favorit“ 135 LS – registracijskih oznaka KC 730-E, godina

proizvodnje 1992.
      prodaju se putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda. 

II.

Početna cijena osobnih automobila iznosi za automobil iz točke I. podtočke a)
6.500,00 kuna, za automobil iz podtočke b) 1.600,00 kuna i za automobil iz podtočke c)
1.700,00 kuna.
                                                                   

III.
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Javni natječaj objavit će se  na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića
1 Đurđevac kao i putem Radio Đurđevca.

Točka 9.

 Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za opremanje laboratorija za
ispitivanje kakvoće vina.

Gradonačelnik Mladen Roštan izvijestio je članove Poglavarstva da je u subotu
16. lipnja u Strukovnoj školi Đurđevac otvoren laboratorij za ispitivanje kakvoće vina
koji je s 85.000,00 kuna financirala Koprivničko-križevačka županija, a pomogla je i
INA – Naftaplin. Predložio je da Grad sufinancira s 5.000,00 kuna za završne radove na
uređenju laboratorija. Dodao je kako je laboratorij namijenjen svim vinogradarima s
područja  Županije  te  da  će  ujedno  služiti  za  učenike  Strukovne  škole  frizerskog  i
kozmetičkog  zanimanja.  Analize  će  vršiti  profesori  Strukovne  škole,  a  bit  će  pod
nadzorom Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
o odobrenju sredstava za opremanje 

labaratorija za ispitivanje kakvoće vina

I.

Za opremanje labaratorija za ispitivanje kakvoće vina odobrava se 5.000,00 kuna.
Laboratorij je smješten u Strukovnoj školi u Đurđevcu.

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca  za  2007.  godinu  sa  stavke  1403  Aktivnost  3523  Subvencije
poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Točka 10.

 Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.

Prijedlog  Odluke  o  odobrenju  financijskih  sredstava  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i
predsjednik  Povjerenstva  za  socijalnu  skrb  Martin  Vlahović,  a  svoje  stajalište  o
predloženoj Odluci ukratko je iznio Ivan Pleadin.

Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“
donijelo je 
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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  9.182,35  kuna, temeljem prijedloga Povjerenstva za
socijalnu skrb Grada Đurđevca.

II.
Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:
Marici Jalžabetić iz Đurđevca, Basaričekova 51, iznos od 1.000,00 kuna, zbog

teških materijalnih prilika  uvjetovanih bolešću i nesposobnosti za
privređivanje.

Mirjani Barberić iz Đurđevca, Matije Gupca 77, iznos od 3.000,00 kuna za
kupnju građevinskog materijala i izvođenje radova za obnovu kuće, temeljem
dostavljenih računa.

Mariji Janči iz Đurđevca, Basaričekova 5a, iznos od 5.182,35 kuna, zbog teških
materijalnih prilika. Ujedno se odobrava odgoda otplate stana na godinu dana
sukladno odredbi članka 26. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo, ukoliko Marija Janči ispunjava uvjete određene navedenim
člankom.
                                                      III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

financije i javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 11.

 Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata
iz skupine "Restorani" i "Barovi" za vrijeme održavanja "Legende o Picokima
2007."

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

R J E Š E N J E
o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata 

iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ za vrijeme održavanja
 „Legende o Picokima 2007.“

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ za vrijeme održavanja
manifestacije „Legenda o Picokima 2007. „ i to u dane 22. lipnja (petak) 2007.
godine, 23. lipnja (subota) 2007. godine i 24. lipnja (nedjelja) 2007. godine,
mogu  raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz točke 1. ovog Rješenja obvezni su osigurati noćni mir
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građana, te nisu u obvezi zaključenja pismenog ugovora iz točke 6. stavka 3.
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca, s
organizatorom manifestacije.

3. Ovo Rješenje dostavit će se Turističkoj zajednici Grada Đurđevca, Državnom   
    inspektoratu, Ispostavi  u Koprivnici i Udruženju obrtnika Đurđevac.

Točka 12. 

 Razmatranje prijedloga  Cjenika pogrebnih usluga i upravljanja grobljem
Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Prijedlog  Cjenika  pogrebnih  usluga  i  upravljanja  grobljem  Komunalija  d.o.o.
Đurđevac obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o.
Đurđevac na Cjenik pogrebnih usluga

 i upravljanja grobljem

I. 

Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  daje  suglasnost  Komunalijama  d.o.o.
Đurđevac na Cjenik pogrebnih usluga i upravljanja grobljem UR.BROJ: 3-2007-34 od
19. ožujka 2007. godine. 

II.

Cjenik pogrebnih usluga i upravljanja grobljem sastavni je dio ovog Zaključka i
nalazi se u prilogu. 

III.

Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu gospodarstva, rada i  poduzetništva
Republike  Hrvatske  i  Upravnom  odjelu  za  gospodarstvo  i  komunalne  djelatnosti
Koprivničko-križevačke županije. 

Točka 13.

 Razmatranje prijedloga za zaključenje Aneksa Ugovora za izvođenje
stolarskih radova na objektu odmarališta u Prvić Luci.

Uvodne  napomena  dao  je  gradonačelnik  Mladen  Roštan,  a  pročelnik  Mijo
Robotić obrazložio je da se je uvidom na licu mjesta utvrdilo kako postoji potreba za
nužnom ugradnjom dodatna tri prozora s griljama na objektu odmarališta u Prvić Luci.
Ti prozori nisu bili sastavni dio ponude iz natječaja i iznose razliku u cijeni 17.144,80
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kuna.  Izvođač  radova predlaže  i  da se  Aneksom ugovora produži  rok  za  dovršetak
radova s 1. lipnja 2007. na 10. srpnja 2007. godine. 

Za riječ se javio Ivan Pleadin. Rekao je da će biti „za“ zaključenje predloženog
Aneksa Ugovora, ali je izrazio svoje nezadovoljstvo s ovakvim načinom posla. Rekao je
da je to šlamperaj i da se ne smijemo tako ponašati. Smatra kako se je odmah trebalo
vidjeti da trebaju ta tri prozora koja čine 17% vrijednosti cijeloga posla. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Aneksa Ugovora za izvođenje
stolarskih radova na objektu odmarališta 

u Prvić Luci

I.
Prihvaća  se  Aneks  Ugovora  za  izvođenje  stolarskih  radova  na  objektu

odmarališta u Prvić Luci (KLASA: 363-05/07-01/01, URBROJ: 2137/03-07-4). 

II.
Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u

prilogu.
III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca s
izvođačem radova „EKO STIL“ vl. Mirelom Pleško iz Čepelovca zaključi i potpiše
Aneks Ugovora za izvođenje stolarskih radova na objektu odmarališta u Prvić Luci.

Točka 14.

 Donošenje Zaključka o ponovnoj objavi Javnog natječaja za prodaju
poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac.

Nakon  obrazloženja  gradonačelnika  Mladena  Roštana,  Gradsko  poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o ponovnoj objavi Javnog natječaja 

za prodaju poslovnih udjela Grada Đurđevca
u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac

I. 
Na objavljeni Javni natječaj za prodaju poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio

Đurđevcu  d.o.o.  Đurđevac  u  “Podravskom listu”  od  21.  svibnja  2007.  godine  nije
pristigla nijedna ponuda. 

II.
Javni natječaj za prodaju poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu

d.o.o. Đurđevac ponovno će se objaviti u Podravskom listu sukladno Odluci Gradskog
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vijeća Grada Đurđevca o prodaji poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu
d.o.o. Đurđevac KLASA: 612-01/07-01/10, URBROJ: 2137/03-07-1 od 5. travnja 2007.
godine.

Točka 15.

 Razmatranje ponude Josipa i Marije Kovačević iz Đurđevca za prodaju
zemljišta.

Ponudu Josipa i Marije Kovačević za prodaju zemljišta u Kolodvorskoj ulici u
Đurđevcu  obrazložio  je  gradonačelnik  Mladen  Roštan.  Predložio  je  da  Gradsko
poglavarstvo ne prihvati cijenu koju traži prodavatelj, već da se ponudi cijena koju Grad
ima određenu za takvo zemljište, i  pod istim uvjetima pod kojima je već kupovano
takvo zemljište u Đurđevcu, a to je 40,00 kuna/1 čhv. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K L J U Č A K
u vezi ponude Josipa i Marije Kovačević iz Đurđevca

za prodaju zemljišta u k.o. Đurđevac

1. U svrhu uređenja Kolodvorske ulice u Đurđevcu, Grad Đurđevac zainteresiran
je za kupnju zemljišta od Josipa i Marije Kovačević iz Đurđevca, Kolodvorska ulica 18,
upisanog u zk.ul.br. 10454 u k.o. Đurđevac, čkbr. 3668/6 livada u čepelovečkoj stazi sa
59 čhv., koje se nalazi u Kolodvorskoj ulici u Đurđevcu. 

2. Za otkup zemljišta iz točke 1. ovog Zaključka Gradsko poglavarstvo određuje
cijenu od 40,00 kuna po 1 čhv. 

3. Gradsko poglavarstvo suglasno je da se s Josipom i Marijom Kovačević
zaključi Ugovor o prodaji predmetne nekretnine pod navedenim uvjetima i ovlašćuje
gradonačelnika za potpis Ugovora.

Točka 16.

 Pitanja i prijedlozi.

Gradonačelnik Mladen Roštan izvijestio je nazočne da je „Legenda o Picokima
2007.“  već  započela  po  predviđenom  programu.  Pozvao  je  članove  Gradskog
poglavarstva i sve nazočne da posjete sve priredbe ovogodišnje Legende. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 52. sjednicu u
10,30 sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva

        Mladen Roštan, dipl. ing.


