
Z A P I S N I K
s 58. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 18. rujna 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/30, URBROJ: 
2137/03-07-1 od 13. rujna  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. Martin Vlahović,
4. Marijana Markešić,
5. Ivan Pleadin.

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. Branka Sršek, referentica u Upravnom odjelu za stambeno- 
komunalne        djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.

6. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
7. Biljana Marković, dopisnica "Glasa Podravine i Prigorja".
8. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
9. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".

Zapisnici s 54., 55., 56. i 57. sjednice Gradskog poglavarstva 
usvojeni su jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio 
je  dopunu dnevnog reda s točkama 24. i 25.  koje glase:

"24. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i 
usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini.



  25. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za izradu 
kataloga "Slikarsko-kiparska radionica Picok Đurđevac 2007. 
godina".

Predložena točka 24. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 26.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je 

jednoglasno.

Na pitanje predsjednika Gradskog poglavarstva Mladena 
Roštana da li ima još prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, 
Josip Tomica  predložio je gradonačelniku da za ubuduće sjednice s 
ovako opširnim dnevnim redom, kao što je za današnju sjednicu, 
saziva za  poslijepodnevne sate, poslije radnog vremena.

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Josipu Tomici da 
će ovaj njegov prijedlog ubuduće imati u vidu.

Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan 
predložio je sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

1. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Đurđevca za 2007. godinu.

2. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 
2007. godini.

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

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

5. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog 
proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.

6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom 
zaduživanju Grada Đurđevca kod ZAGREBAČKE BANKE  d.d. 
Paromlinska cesta 2, ZAGREB.

7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju 
investicija (projekata) koji će se financirati iz sredstava ostvarenih 
kreditnim zaduženjem Grada Đurđevca.

8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju  prijedloga Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja "Centar" u Đurđevcu i objavi javne rasprave.

9. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 
Đurđevca u Ulici Radnička cesta u Đurđevcu.

10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 



Male dvorane u zgradi u Ulici Đure Basaričeka 10 u Đurđevcu.
11. Donošenje Odluke o odabiru ponude za rekonstrukciju krovišta 

na Društvenom domu Peski u Đurđevcu.
12. Donošenje Odluke o poništenju postupka ograničenog 

prikupljanja ponuda za izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske 
mladosti i u ulicama Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i Ivana 
Mažuranića u Đurđevcu.

13. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje elektroinstalaterskih radova na 
odmaralištu u Prvić Luci i imenovanju Stručnog povjerenstva. 

14. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje radova za priključenje odmarališta u 
Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja instalacija) i kanalizacijsku 
mrežu (unutarnja i vanjska instalacija) i imenovanju Stručnog 
povjerenstva. 

15. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izgradnju rubnjaka i odvodnju površinskih voda 
na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu i imenovanju 
Stručnog povjerenstva. 

16. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje asfalterskih radova na prostoru 
novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu i imenovanju 
Stručnog povjerenstva. 

17. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje radova na izgradnji parkirališta s 
odvodnjom površinskih voda kod Gradske tržnice u Đurđevcu i 
imenovanju Stručnog povjerenstva. 

18. Razmatranje Izvješća Gradskog povjerenstva o procjeni štete 
od elementarne nepogode  (suše) na području Grada Đurđrevca.

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Autorskog ugovora  s 
akademskim kiparom Josipom Fluksijem, iz Zagreba, za izradu reljefa 
književnika Mihovila Pavleka Miškine.

20. Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za  
financijsku potporu za pokriće troškova izlaganja na jesenskom sajmu u 
Gudovcu kod Bjelovara i EKO-ETNO sajmu u Zagrebu.

21. Razmatranje molbe "KALI SARA" Udruge za promicanje 
obrazovanja Roma u RH za  financijsku potporu za izdavanje Hrvatsko - 
Romskog i Romsko - Hrvatskog rječnika.

22. Razmatranje ponude Grafičkog studia Cicero iz Bjelovara za 
izradu zastava Republike Hrvatske i Grada Đurđevca.

23. Razmatranje molbe Kućnog savjeta stambene zgrade u Ulici 
Đure Basaričeka 7 u Đurđevcu za financijsku pomoć za popravak 
krovišta. 



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

25. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za izradu kataloga 
"Slikarsko-kiparska radionica Picok Đurđevac 2007. godina".

26. Pitanja i prijedlozi.
                                      
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Đurđevca za 2007. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007. 
godinu po svim stavkama prihoda i rashoda na kojima se predlaže veće 
povećanje ili smanjenje u odnosu na plan, obrazložio je gradonačelnik 
Mladen Roštan. 

Kod smanjenja prihoda posebno se osvrnuo na najveće smanjenje 
koje je planirano kod kapitalnih pomoći od Koprivničko-križevačke 
županije za 1.540.000,00 kuna  i od Županijske uprave za ceste 
600.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su za sufinanciranje 
izgradnje projekata:  rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje - biološki 
dio i rekonstrukciju kanalizacije, sanaciju gradske deponije i 
rekonstrukciju Grkinske ulice. Budući da se predviđeni radovi  na 
projektima neće realizirati u 2007. godini, već u 2008. godini, smanjeni 
su prihodi namijenjeni za financiranje ovih projekata.  

Zatim je pojasnio planirano povećanje prihoda od poreza na 
dohodak u iznosu od 700.000,00 kuna i kapitalne pomoći iz Fonda za 
regionalni razvoj (sukladno prijavljenom projektu na natječaj Fonda) u 
iznosu od 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje kanalizacijske 
mreže.

Potom je obrazložio planirana povećanja i smanjenja kod 
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca 
u 2007. godini.

Prvi se za raspravu javio Ivan Pleadin. Rekao je da ga posebno 
"bode u oči", kod Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, planirano povećanje u iznosu od 120.000,00 kuna  za 
izgradnju staze s parkiralištem u Ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, koje 
se planira zbog dodatnih nepredviđenih radova. Upitao je što se to 
dogodilo i kakvo je to projektiranje da se planirana investicija  povećava 
za 20 %?

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Ivanu Pleadinu da su 



nositelj ove investicije Komunalije d.o.o. Đurđevac, koje su i nadzorni za 
izvođenje radova. Dodao je da Grad nije u tom dijelu dozvolio 
prekoračenje stavke te da će ta tematika još doći na raspravu Gradskom 
poglavarstvu.

U vezi planiranog povećanja stavke za izgradnju staze s 
parkiralištem u Ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu pročelnik Mijo 
Robotić izjavio je da su Komunalije u toku izgradnje, bez znanja Grada, 
izvele naknadne radove i prekoračile planirana sredstva. Od Komunalija 
d.o.o. Đurđevac zatraženo je izvješće o razlozima izvođenja dodatnih 
nepredviđenih radova, dodao je pročelnik Mijo Robotić.

U svojoj diskusiji Josip Tomica izrazio je slaganje s Ivanom 
Pleadinom u vezi planiranog povećanja stavke za izgradnju staze s 
parkiralištem u Ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu zbog naknadno 
izvedenih nepredviđenih radova. Smatra da nije u redu toliko povećanje 
za 20 %, te da su Komunalije kao nadzorni trebale za svaku stavku 
prekoračenja dogovarati s Gradom koji financira ovu investiciju.

Na kraju je Josip Tomica upozorio pročelnika Miju Robotića da  
vodi brigu oko završnih radova - polaganja asfalta u Ulici Matije Gupca 
na uređenje bankina i na izvođenje radova u Matiševoj ulici na kojoj na 
nekim dijelovima leži voda.

Ivan Pleadin je dodao i konstatirao da i na raskrižju ulica Antuna 
Radića i Matije Gupca leži voda i da će vjerojatno tako i ostati jer je taj 
dio već asfaltiran.

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo 
prijedlog

I Z M J E N A  I  DOPUNA
 Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu

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

Točka 2. 

 Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca 
u 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini obrazložio je 
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
o izmjenama Programa održavanja komunalne

 infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. 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 u 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. 
godini obrazložio je 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
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja

 komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2007. godini

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 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području Grada Đurđevca u 2007. godini obrazložio je 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
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
  na području Grada Đurđevca u 2007. godini

Ovaj Program  upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.

Točka 5.

 Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog 
proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada 
Đurđevca za 2007. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan 
pod točkom 1. dnevnog reda.
 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je 
prijedlog

I Z M J E N A  I  D O P U N A
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 

za 2007. godinu

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

Točka 6.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom 
zaduživanju Grada Đurđevca kod ZAGREBAČKE BANKE  d.d. 
Paromlinska cesta 2, ZAGREB.

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

O D L U K E
o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju 

Grada Đurđevca kod ZAGREBAČKE BANKE  d.d. 
Paromlinska cesta 2, ZAGREB

Ova Odluka  upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



Točka 7.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o 
prihvaćanju investicija (projekata) koji će se financirati iz sredstava 
ostvarenih kreditnim zaduženjem Grada Đurđevca.

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

O D L U K E
o izmjeni Odluke o prihvaćanju investicija (projekata) 

koji će se financirati iz sredstava ostvarenih 
kreditnim zaduženjem Grada Đurđevca

Ova Odluka  upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.                 

Točka 8.

 Donošenje Zaključka o utvrđivanju  prijedloga Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar" u Đurđevcu i objavi 
javne rasprave.

Uvodne napomene o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja "Centar" u Đurđevcu i objavi javne rasprave dao je 
gradonačelnik Mladen Roštan, a Branka Sršek upoznala je članove 
Gradskog poglavarstva s  prijedlogom Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja "Centar" u Đurđevcu u tekstualnom i grafičkom dijelu, te o 
prethodnoj raspravi koja je provedena 14. rujna 2007. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar" u 
Đurđevcu kratko je komentirao Josip Tomica. Kao  predsjednik 
Odbora za prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša 
izjavio je da je Odbor na svojim sjednicama detaljno razmotrio i dao 
primjedbe i prijedloge na nacrt prijedloga tekstualnog i grafičkog 
dijela Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar" u Đurđevcu 
kojeg je izradila URBIA d.o.o. Čakovec.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju  prijedloga Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja "Centar" u Đurđevcu 
i objavi javne rasprave



I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Izvješće o 
provedenoj prethodnoj stručnoj raspravi, održanoj 14. rujna 2007. 
godine i Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a "Centar" u 
Đurđevcu, izrađenog od trgovačkog društva URBIA d.o.o. Čakovec i 
na temelju navedenih akata utvrđuje prijedlog Izmjena i dopuna DPU-
a "Centar" u Đurđevcu za javnu raspravu.

II.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a "Centar" u 
Đurđevcu 
(Izmjene i dopune DPU-a "Centar" u Đurđevcu) trajat će 15 dana, 
odnosno od 2. listopada do 17. listopada 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, S. Radića 1, I. kat.

Javno izlaganje izrađivača plana o  prijedlogu Izmjena i dopuna 
DPU-a "Centar" u Đurđevcu održat će se 11. listopada 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.

Točka 9.

 Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 
Đurđevca u Ulici Radnička cesta u Đurđevcu.

Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno (za vrijeme glasovanja 1 član Gradskog 
poglavarstva nalazi se izvan dvorane) i bez rasprave, donijelo je 

      O D L U K U 
o prodaji nekretnine u vlasništvu 

Grada Đurđevca Đurđici Bušetinčan i 



Marijanu Bušetinčanu  iz Đurđevca

I.
                                                                                                      

Prihvaća se ponuda  Đurđice Bušetinčan i Marijana Bušetinčana iz 
Đurđevca, Ulica Grgura Karlovčana 17, za kupnju nekretnine u 
vlasništvu Grada Đurđevca: 

-  upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
-  čkbr. 3418/17 Oranica u Lipi sa 189 čhv,

podnesena na javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Ulici 
Radnička cesta u Đurđevcu u svrhu individualne stambene izgradnje , 
objavljen u "Podravskom listu " u broju od 16. srpnja 2007. godine,   po 
kupoprodajnoj cijeni od 54.000,00 kuna.
 

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada 
Đurđevca  potpiše  ugovor o prodaji nekretnine iz točke I. ove Odluke, 
kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Točka 10.

 Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
Male dvorane u zgradi u Ulici Đure Basaričeka 10 u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju Male 
dvorane u zgradi u Ulici Đure Basaričeka 10 u Đurđevcu obrazložio je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

Male dvorane u zgradi u Ulici Đure Basaričeka 10 
u Đurđevcu

I. 

Prodaje se putem javnog natječaja poslovni prostor koji se nalazi u 
zgradi u Đurđevcu, Ulica Đure Basaričeka 10, i to 185/6000 dijela čest. 
br. 4191/3, Obrtnički dom u Ul. Đure Basaričeka kbr. 10 i Dvorište u Ul. 
Đure Basaričeka kbr. 10, sa 205 čhv., a što je neodvojivo povezano sa 
posebnim dijelom i to: MALA DVORANA, ukupne površine 28,30 m2.



II.

Početna cijena poslovnog prostora iz točke I. iznosi 75.000,00 
kuna.

III.

Natječaj će se objaviti u "Podravskom listu" i na oglasnoj ploči u 
zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 u Đurđevcu.

Točka 11.

 Donošenje Odluke o odabiru ponude za rekonstrukciju 
krovišta na Društvenom domu Peski u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog 
poglavarstva da je proveden postupak ograničenog prikupljanja ponuda 
za rekonstrukciju krovišta na Društvenom domu Peski. Nakon proteka 8 
dana od dostave poziva pristigla je jedna ponuda MKG d.o.o. Đurđevac, 
G. Karlovčana 13, koji nude izvođenje radova u iznosu od 41.355,00 
kuna + PDV. Gradonačelnik je predložio prihvaćanje ove ponude.

Gradsko poglavartvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odabiru ponude za rekonstrukciju krovišta 

na Društvenom domu Peski u Đurđevcu

S obzirom da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda 
ponuđača MKG d.o.o. Đurđevac, Grgura Karlovčana 13, u iznosu od 
41.355,00 kuna + PDV, odnosno sveukupno 50.453,10 kuna, temeljem 
članka 5. stavka 1. točke 2. Uredbe o postupku nabave roba, radova i 
usluga male vrijednosti izravno se ugovaraju radovi na rekonstrukciji 
krovišta na Društvenom domu Peski s MKG d.o.o. Đurđevac.

Točka 12.

 Donošenje Odluke o poništenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske 
mladosti i u ulicama Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i 
Ivana Mažuranića u Đurđevcu.

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



O D L U K U
o poništenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za 

izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti
 i u ulicama Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora

 i Ivana Mažuranića u Đurđevcu

Poništava se postupak ograničenog prikupljanja ponuda za 
izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana 
Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića u Đurđevcu, 
iz razloga što je iznos najpovoljnije ponude veći od sredstava 
planiranih i osiguranih u Proračunu Grada Đurđevca za tu namjenu.

Točka 13. 

 Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje elektroinstalaterskih radova na 
odmaralištu u Prvić Luci i imenovanju Stručnog povjerenstva.

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U 
Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Miju 
Robotića i Jadranku Švaco za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

za izvođenje elektroinstalaterskih  radova na objektu odmarališta u
Prvić Luci i imenovanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje 
elektroinstalaterskih radova na objektu odmarališta u Prvić Luci, redni 
broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 
200.000,00 kuna u 2007. godini: 21.

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

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu:



1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić,  ing., član,
3. Jadranka Švaco, dipl. iur., član.

   III.

Predmet nabave je izvođenje elektroinstalaterskih radova na 
objektu odmarališta u Prvić Luci.

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca 150.000,00 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 14.
 

 Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje radova za priključenje 
odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja 
instalacija) i kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska instalacija) i 
imenovanju Stručnog povjerenstva. 

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U 
Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Miju 
Robotića i Jadranku Švaco za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

za izvođenje  radova za priključenje  objekta odmarališta u
Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja instalacija)
i kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska instalacija)

 i imenovanju Stručnog povjerenstva

I.



Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje  radova za 
priključenje objekta odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu mrežu 
(unutarnja instalacija) i kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska 
instalacija), redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u 
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 21.a).

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

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu:

1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić,  ing.,  član,
3. Jadranka Švaco, dipl. iur., član.

   III.

Predmet nabave je  izvođenje  radova za priključenje objekta 
odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja instalacija) i 
kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska instalacija).

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca 90.000,00 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 15.

 Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izgradnju rubnjaka i odvodnju površinskih 
voda na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu i 



imenovanju Stručnog povjerenstva. 

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U 
Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Miju 
Robotića i Jadranku Švaco za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

za izgradnju rubnjaka i odvodnju površinskih voda na servisnoj 
cesti

u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu i imenovanju Stručnog 
povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju rubnjaka i 
odvodnju površinskih voda na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u 
Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u 
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 19.

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

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu:

1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić,  ing.,  član,
3. Jadranka Švaco, dipl.iur., član.

   III.

Predmet nabave je prikupljanje ponuda za izgradnju rubnjaka i 
odvodnju površinskih voda na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u 
Đurđevcu.

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca 195.000,00 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 16.

 Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje asfalterskih radova na prostoru 
novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu i imenovanju 
Stručnog povjerenstva. 

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U 
Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Miju 
Robotića i Jadranku Švaco za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

za izvođenje asfalterskih radova na prostoru 
novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu 

i imenovanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za  izvođenje asfalterskih 
radova na prostoru novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu, 
redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 
200.000,00 kuna u 2007. godini: 9.a).

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

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu:

1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić,  ing., član,
3. Jadranka Švaco, dipl. iur., član.



   III.

Predmet nabave je izvođenje asfalterskih radova na prostoru 
novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu. 

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca 60.000,00 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 17.

 Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje radova na izgradnji parkirališta s 
odvodnjom površinskih voda kod Gradske tržnice u Đurđevcu i 
imenovanju Stručnog povjerenstva. 

Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U 
Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Miju 
Robotića i Jadranku Švaco za članove.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

za izvođenje  radova na  izgradnji parkirališta s odvodnjom
površinskih voda kod Gradske tržnice u Đurđevcu 

i imenovanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za  izvođenje  radova na  
izgradnji parkirališta s odvodnjom površinskih voda kod Gradske tržnice  
u Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u 



vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 7.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, 

dipl. ing.

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu:

1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Mijo Robotić, ing., član,
3. Jadranka Švaco, dipl. iur., član.

   III.

Predmet nabave je izvođenje radova na  izgradnji parkirališta s 
odvodnjom površinskih voda kod Gradske tržnice u Đurđevcu. 

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca 150.000,00 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 18.

 Razmatranje Izvješća Gradskog povjerenstva o procjeni štete 
od elementarne nepogode  (suše) na području Grada Đurđrevca.

Izvješće Gradskog povjerenstva o procjeni štete od elementarne 
nepogode - suše na području Grada Đurđrevca u 2007. godini, podnio je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Izvješće Povjerenstva članovi Gradskog poglavarstva primili su u 
materijalima za sjednicu, a nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
sljedeći



Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Gradskog povjerenstva o

 procjeni štete od elementarnih nepogoda na 
 području Grada  Đurđevca

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća  Izvješće 
Gradskog povjerenstva o procjeni štete od elementarnih nepogoda na  
području Grada  Đurđevca, nastalih kao posljedica suše tijekom proljeća 
i ljeta 2007. godine na dugogodišnjim nasadima  - vinogradima i 
voćnjacima.

II.

 Izvješće Gradskog povjerenstva o procjeni štete od elementarnih 
nepogoda na  području Grada  Đurđevca i obrazac EN-7 sastavni su dio 
ovog Zaključka.

Ovaj Zaključak uputit će se Koprivničko-križevačkoj županiji 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti.

Točka 19.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Autorskog ugovora  s 
akademskim kiparom Josipom Fluksijem iz Zagreba, za izradu 
reljefa književnika Mihovila Pavleka Miškine.

Prijedlog Autorskog ugovora  s akademskim kiparom Josipom 
Fluksijem iz Zagreba, za izradu reljefa književnika Mihovila Pavleka 
Miškine obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Autorskog ugovora s akademskim 

kiparom Josipom Fluksijem iz Zagreba

I.

Prihvaća se  Autorski ugovor s akademskim kiparom Josipom 
Fluksijem iz Zagreba, za izradu reljefa u bronci,  književnika Mihovila 
Pavleka Miškine, dimenzija oko 40 cm x 30 cm (Autorski ugovor 
KLASA: 112-01/07-01/07, URBROJ: 2137-51/07-01).



II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada 
Đurđevca  potpiše Autorski ugovor  iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 20.

 Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za  
financijsku potporu za pokriće troškova izlaganja na jesenskom 
sajmu u Gudovcu kod Bjelovara i EKO-ETNO sajmu u Zagrebu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je je da Grad odobri 
sredstva za pokriće troškova izlaganja na jesenskom sajmu u Gudovcu 
kod Bjelovara i EKO-ETNO sajmu u Zagrebu u iznosu do 10.000,00 
kuna, u cilju promocije Grada Đurđevca i manifestacije Legende o 
Picokima.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju sredstava  za pokriće troškova 
za izlaganje na jesenskom sajmu u Gudovcu

kod Bjelovara i EKO-ETNO sajmu u Zagrebu

I.

Za pokriće troškova izlaganja Turističke zajednice Grada 
Đurđevca na sajamskom prostoru na jesenskom sajmu u Gudovcu kod 
Bjelovara (od 7. do 9. rujna) i EKO-ETNO sajmu u Zagrebu (od 11. do 
16. rujna), a u cilju promocije Grada Đurđevca, osobito Legende o 
Picokima, odobrava se do 10.000,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 
GOSPODARSTVO 3233 Usluge promidžbe i informiranja.

Točka 21.

 Razmatranje molbe "KALI SARA" Udruge za promicanje 
obrazovanja Roma u RH za  financijsku potporu za izdavanje 
Hrvatsko - Romskog i Romsko - Hrvatskog rječnika.



Molbu "KALI  SARA" Udruge za promicanje obrazovanja Roma u 
RH za  financijsku potporu za izdavanje Hrvatsko - Romskog i Romsko - 
Hrvatskog rječnika obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan i 
predložio da Grad Đurđevac podrži akciju za izdavanje PRVOG 
Hrvatsko - Romskog i Romsko - Hrvatskog rječnika.

Za riječ se javio Ivan Pleadin. Predložio je da nakon izlaska iz 
tiska Grad otkupi od Udruge "Kali Sara" određeni broj primjeraka 
rječnika i na taj način pomogne Udruzi.

Ovaj prijedlog Ivana Pleadina podržali su svi članovi Gradskog 
poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći 

Z A K LJ U Č A K

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava  akciju "KALI  
SARA" Udruge za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj, 
za izdavanje PRVOG Hrvatsko-Romskog i Romsko-Hrvatskog rječnika i 
predlaže da se Udruga ponovo obrati Gradu nakon izlaska rječnika iz 
tiska, jer je Grad Đurđevac spreman otkupiti određeni broj primjeraka 
PRVOG rječnika ovakove vrste u Hrvatskoj.

Točka 22.

 Razmatranje ponude Grafičkog studia Cicero iz Bjelovara za 
izradu zastava Republike Hrvatske i Grada Đurđevca.

Ponudu Grafičkog studia Cicero iz Bjelovara za izradu zastava 
Republike Hrvatske i Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik 
Mladen Roštan.

Ivan Pleadin predložio je da se ispita da li je cijena zastave RH 
niža u slobodnoj prodaji nego u ponudi Grafičkog studia Cicero iz 
Bjelovara, te da se u tom slučaju od 
Grafičkog studia naruče samo zastave Grada Đurđevca.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju sredstava  za kupnju zastava

Republike Hrvatske i Grada Đurđevca

I.

Za kupnju 10 komada zastava Republike Hrvatske od "Narodnih 



novina" i 13 komada zastava Grada Đurđevca od Grafičkog studia 
"Cicero" iz Bjelovara dobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu 
do  10.000,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 1101 Aktivnost 
Redovni rad upravnih tijela 3225 Sitni inventar.

Točka 23.

 Razmatranje molbe Kućnog savjeta stambene zgrade u Ulici 
Đure Basaričeka 7 u Đurđevcu za financijsku pomoć za popravak 
krovišta. 

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i 
kratkog komentara koji je dao Ivan Pleadin, Gradsko poglavarstvo 
jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

 Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca  nije u mogućnosti 
udovoljiti molbi Kućnog savjeta stambene zgrade u Ulici Đure 
Basaričeka 7 u Đurđevcu za financijsku pomoć za popravak krovišta jer 
Grad Đurđevac u toj zgradi  nema u vlasništvu nijedan stan da bi 
participirao dio troškova za popravak krovišta za svoj suvlasnički dio.

Točka 24.

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

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

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave  donijelo je

IZMJENE  I  DOPUNE  PLANA  NABAVE 
roba, radova i usluga u vrijednosti do

200.000,00 kuna u 2007. godini

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 nabave 9.a)  koji glasi:

"9.a) Izvođenje asfalterskih radova na prostoru 
         novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici 
         u Đurđevcu     
    60.000,00  kuna."

Redni broj nabave 21. mijenja se i glasi: 
"21. Rekonstrukcija odmarališta u Prvić Luci - 
        elektroinstalaterski radovi
   150.000,00 kuna."

Iza rednog broja nabave 21. dodaje se novi redni broj nabave 21.a) 
koji glasi:

"21.a) Rekonstrukcija odmarališta u Prvić Luci -
           priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu      

90.000,00 kuna." 
Točka 25.

  Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za izradu kataloga 
"Slikarsko-kiparska radionica Picok Đurđevac 2007. godina".

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

O D L U K U
o odobrenju sredstava  za  izradu kataloga

"Slikarsko - kiparska radionica Picok Đurđevac 2007. godina"

Za izradu kataloga "Slikarsko - kiparska radionica Picok 
Đurđevac 2007. godina" u nakladi od 500 komada (24 stranice kolor 
obostrani) odobrava se Tiskari Horvat d.o.o. Bjelovar 5.200,00 kuna + 
PDV, sukladno ponudi Tiskare Horvat od 10. rujna 2007. godine.

Točka 26.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog 



poglavarstva Mladen Roštan napomenuo je članovima Gradskog 
poglavarstva da su u prilogu materijala za ovu sjednicu primili:

- Program događanja u Gradu Đurđevcu povodom "Europskog 
tjedna kretanja", kao glavne inicijative Europske unije kojom se 
promovira širenje održivog načina prijevoza u gradovima te 
podizanje svijesti građana o potencijalnoj koristi na okoliš, zdravlje i 
kvalitetu života.

- Dopis Sindikata radnika u predškolskom odgoju i 
obrazovanju Hrvatske u vezi teksta Kolektivnog ugovora za radnike 
u Dječjem vrtiću "Maslačak" Đurđevac.

- Dopis (okružnicu) Agencije za pravni promet i posredovanje 
nekretninama Zagreb u vezi zainteresiranosti za uključenje Grada 
Đurđevca u Program društveno poticane stanogradnje.

- Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne 
baštine kojim se utvrđuje da kapela Presvetog Srca Isusova u 
Đurđevcu ima svojstvo kulturnnog dobra.

- Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 
mjesec srpanj 2007. godine.

Sve ove materijale kratko je prokomentirao gradonačelnik 
Mladen Roštan. Pitanja i prijedloga u vezi istih nije bilo.

Josip Tomica potaknuo je raspravu u vezi problematike 
popunjenosti liječničkim kadrom u Domu zdravlja Đurđevac, a s tim 
u vezi i funkcioniranja hitne službe i dežurstava.

Gradonačelnok Mladen Roštan predložio je da se na jednu od 
narednih sjednica Gradskog poglavarstva pozove ravnateljica Doma 
zdravlja kako bi podnijela izvješće o problematici koju navodi Josip 
Tomica.
 Član Gradskog poglavarstva Ivan Pleadin  potaknuo je raspravu o 
kakvoći vode za piće  iz vodocrpilišta u Đurđevcu.

Kako bi se članovi Gradskog poglavarstva upoznali sa 
stvarnim stanjem kakvoće vode iz vodocrpilišta u Đurđevcu, od 
Komunalija d.o.o. Đurđevac, kao distributera , zatražit će  se da 
Gradskom poglavarstvu dostave nekoliko zadnjih analiza pitke vode 
iz vodocrpilišta u Đurđevcu.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio 
je 58. sjednicu u 10,15 sati.

Predsjednik
Gradskog 

poglavarsta
        Mladen Roštan, 



dipl. ing.


