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Z A P I S N I K
sa 67. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 31. siječnja 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/06, URBROJ: 2137/03-08-1
od 29. siječnja 2008. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 13,10 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. Ivan Pleadin,
5. Marijana Markešić. 

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. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca.
4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog 
    poglavarstva Grada Đurđevca.
5. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac.
6. Marko Murković, dopisnik "Podravskog lista".
7. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
8. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine ".

Zapisnik  sa 66. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je sljedeće
izmjene i dopune dnevnog reda:

Iza točke 9. dodaju se nove točke 10. i 11. koje glase:

„10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora HEP-ODS-a Zagreb, DP
Elektre Koprivnica, o priključenju građevine na distribucijsku mrežu na lokaciji 
Radnička cesta, k.č. 2516 k.o. Đurđevac.

11. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova kod izgradnje javne rasvjete u Ulici Radnička cesta u
Đurđevcu. „
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Dosadašnje točke 10. do 14. postaju točkama 12. do 16.
Iza točke 16. dodaju se nove točke 17., 18. i 19. koje glase:

„17. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za
vjerske zajednice  u 2008. godini. 

18. Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za odobrenju
uporabe grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na svim promidžbenim aktivnostima
Turističke zajednice.

19. Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za odobrenje
sredstava za naknadu troškova za održavanje žiga „Picokijada“ i „Legenda o
Picokima“.“

Predložena točka 15. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 20.

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. Razmatranje prijedloga Komunalija d.o.o. Đurđevac o novom načinu obračuna
i odvoza smeća na području Grada Đurđevca.

2. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu Grgura Karlovčana
Đurđevac u 2008. godini.

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u provođenju
međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu.

4. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu
Đurđevac za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2008.“.

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika studentskog
kredita Grada Đurđevca za školsku godinu 2007./08.

6. Donošenje Odluke o broju korisnika i visini studentskog kredita Grada
Đurđevca za školsku godinu 2007./08.

7. Razmatranje prijedloga Ugovora „ČAZMATRANS – NOVA“ d.o.o. Čazma o
sufinanciranju mjesečnih karata za prijevoz učenika srednjih škola.

8. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti za
zaduživanje.

9. Razmatranje ponude ZEUS Zadruge za proizvodnju, posredovanje i poslovne
usluge Đurđevac za izgradnju nastavka javne rasvjete u dijelu Ulice Radnička cesta u
Đurđevcu.

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora HEP-ODS-a Zagreb, DP Elektre
Koprivnica, o priključenju građevine na distribucijsku mrežu na lokaciji 
Radnička cesta, k.č. 2516 k.o. Đurđevac.

11. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova kod izgradnje javne rasvjete u Ulici Radnička cesta u
Đurđevcu.
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12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Ulici
Radnička cesta u Đurđevcu.

13. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u
katastarskoj općini Đurđevac (pored Gradske tržnice).

14. Razmatranje ponude Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za
davanje usluge iznajmljivanja reklamnog prostora ′city light′ vitrina i displeya za
potrebe Grada Đurđevca tijekom 2008. godine.

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2007. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2007.
godine.

16. Razmatranje dopisa predsjednika Općinskog suda u Đurđevcu u vezi projekta
reorganizacije općinskih sudova na području Republike Hrvatske i ukidanja Općinskog
suda u Đurđevcu.

17. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za
vjerske zajednice  u 2008. godini. 

18. Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za odobrenju
uporabe grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na svim promidžbenim aktivnostima
Turističke zajednice.

19. Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za odobrenje
sredstava za naknadu troškova za održavanje žiga „Picokijada“ i „Legenda o Picokima“.

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

Točka 1.

           Razmatranje prijedloga Komunalija d.o.o. Đurđevac o novom načinu
obračuna i odvoza smeća na području Grada Đurđevca.

Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočan je direktor Komunalija d.o.o.

Đurđevac Marijan Blažok, koji je detaljno pojasnio prijedlog Komunalija d.o.o.
Đurđevac o novom načinu obračuna, naplate i odvoza komunalnog otpada na
području Grada Đurđevca. 

Naglasio je da ovim novim načinom obračuna, naplate i odvoza komunalnog
otpada Komunalije d.o.o. žele građanima pružiti kvalitetniju uslugu i u najvećoj
mogućoj mjeri se uskladiti sa Zakonom o otpadu, na temelju kojega se troškovi
gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstvu otpada.
Pored navedenog cilj Komunalija d.o.o. je smanjiti količinu otpada poticanjem
njegovog razvrstavanja odnosno odvajanjem komunalnog od oporabljivog otpada,
smanjiti količine otpada koje se odvoze na postojeće odlagalište (otvaranjem
posebne deponije za građevinski i biorazgradivi otpad), te uvođenje jedinstvene
cijene za pravne i fizičke osobe, kao i omogučiti jaču pravnu zaštitu Komunalija kao
vjerovnika.
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Zatim je pojasnio kako se planira provođenje novog načina sakupljanja,
odvoza i deponiranja otpada te obračun odvoza i cjenik usluga, kao i utjecaj novog
modela obračuna na financijsko poslovanje Komunalija.

U raspravi su sudjelovali Josip Tomica i Ivan Pleadin. Direktoru Komunalija
Marijanu Blažoku dali su niz prijedloga za unapređenje  novog načina obračuna, naplate
i odvoza komunalnog otpada na području Grada Đurđevca. Podržali su prijedlog
Komunalija d.o.o. Đurđevac o novom načinu obračuna i odvoza smeća, s time da će se
primjenjivati nakon stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu, koju će utvrditi Gradsko poglavarstvo i donijeti Gradsko vijeće, i
nakon davanja suglasnosti Gradskog poglavarstva na Cjenik usluga skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U Č A K
u vezi prijedloga Komunalija d.o.o. Đurđevac

o novom načinu obračuna, naplate i odvoza komunalnog
 otpada na području Grada Đurđevca

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća prijedlog Komunalija d.o.o.
Đurđevac o novom načinu obračuna, naplate i odvoza komunalnog otpada na području
Grada Đurđevca.

II.

Prijedlog Komunalija d.o.o. Đurđevac o novom načinu obračuna, naplate i
odvoza komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (Broj: 1-2008-13 od 30.
siječnja 2008. godine), sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.

III.

Novi način obračuna, naplate i odvoza komunalnog otpada na području Grada
Đurđevca primjenjivat će se nakon stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu, koju će donijeti Gradsko vijeće Grada Đurđevca i nakon
davanja suglasnosti Gradskog poglavarstva na Cjenik usluga skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca.

Točka 2.

 Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu Grgura
Karlovčana Đurđevac u 2008. godini.

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu Grgura Karlovčana
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Đurđevac u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o rasporedu sredstava za Osnovnu školu 

Grgura Karlovčana Đurđevac 
u 2008. godini 

I.

Za ostvarivanje godišnjeg plana rada i aktivnosti u 2008. godini Osnovnoj školi
Grgura Karlovčana Đurđevac odobrava se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2008.
godinu 48.640,00 kuna, sa stavke OSNOVNA ŠKOLA – 3811 Tekuće donacije u
novcu.
 Participacija troškova Udruzi „Lijepa naša“ u iznosu od 5.000,00 kuna odobrena
je posebnim Zaključkom (KLASA: 602-01/08-01/01, URBROJ: 2137/03-08-1 od 31.
siječnja 2008. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se sukladno Planu
financijskih potreba za 2008. godinu (KLASA: 400-03-02-07-01, URBROJ: 2137-37-
07-01 od 11. listopada 2007. godine).

Točka 3.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u provođenju
međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu.

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

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u

provođenju međunarodnog programa Eko-škole u
Republici Hrvatskoj za 2008. godinu

I.

Prihvaća se Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-
škole u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu.
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II.

Sukladno članku 7. Sporazuma odobrava se participacija troškova  Udruzi
"Lijepa naša" sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 17a, u iznosu od 5.000,00 kuna.

Novčana sredstva odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu
sa stavke OSNOVNA ŠKOLA – 3811 Tekuće donacije u novcu.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca potpiše
Sporazum iz točke I. ovog Zaključka s Udrugom "Lijepa naša" iz Zagreba.

Točka 4.

 Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, Auto-
klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2008.“.

Prijedlog Odluke o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu
Đurđevac za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2008.“ obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, 
Auto-klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije

„Sigurno u prometu 2008.“ 

I.

Za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2008.“ Hrvatskom autoklubu, Auto-
klubu Đurđevac odobrava se 6.360,00 kuna. 

Akcija „Sigurno u prometu 2008.“ obuhvaća obuku učenika 5. razreda osnovne
škole s ciljem podizanja prometne kulture sigurnosti u prometu na cestama, zaštite djece
kao sudionika u prometu i stjecanja prava za izdavanje Dozvole za upravljanje
biciklom.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke OSNOVNA ŠKOLA – 3811 Tekuće donacije u
novcu.
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Točka 5.

 Donošenje Zaključka o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika
studentskog kredita Grada Đurđevca za školsku godinu 2007./08.

Listu reda prvenstva korisnika studentskog kredita Grada Đurđevca za školsku
godinu 2007./08. utvrdilo je Povjerenstvo za kreditiranje studenata na sjednici održanoj
31. siječnja 2008. godine i predložilo Gradskom poglavarstvu da usvaji Listu reda
prvenstva korisnika studentskog kredita Grada Đurđevca za  školsku godinu 2007./08.
od rednog broja 1 do zaključno s rednim brojem 5, pojasnio je gradonačelnik Mladen
Roštan, dodavši da se je ove godine na natječaj za kreditiranje studenata prijavilo svega
pet studenata. Gradonačelnik je rekao kako je sigurno jedan od razloga tako malog broja
prijava na natječaj taj, što je Koprivničko-križevačka županija prije raspisala natječaj za
kreditiranje studenata, na koji se  prijavilo šesnaest studenata s područja Grada
Đurđevca.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave  donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika 

 studentskog kredita Grada Đurđevca 
za školsku godinu 2007./08.

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca usvaja Listu reda prvenstva korisnika
studentskog kredita Grada Đurđevca za  školsku godinu 2007./08. od rednog broja 1 do
zaključno s rednim brojem 5.

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 članka 17. Odluke o kreditiranju
studenata s područja Grada Đurđevca).

Točka 6.

 Donošenje Odluke o broju korisnika i visini studentskog kredita Grada
Đurđevca za školsku godinu 2007./08.

Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini studentskog kredita Grada Đurđevca
za školsku godinu 2007./08. članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za
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sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik Mladen Roštan.
Napomenuo je članovima Gradskog poglavarstva da su u materijalima primili i

Zaključak Povjerenstva za kreditiranje studenata kojim se predlaže Gradskom
poglavarstvu da pored Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca
pripremi Odluku o kreditiranju studenata kojom bi bili obuhvaćeni studenti deficitarnih
zanimanja s područja Grada Đurđevca, kao što su prosvjeta (fizika, matematika, strani
jezici), medicina i građevinarstvo.

Gradonačelnik Mladen Roštan u svojem izlaganju suglasio se s ovim Zaključkom
Povjerenstva za kreditiranje studenata, jer postoji mogućnost stipendiranja već ove
godine iz Proračuna, s time da se ispitaju deficitarna zanimanja s područja Grada
Đurđevca i utvrde kriteriji za dodjelu stipendija.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave  donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Liste reda prvenstva korisnika 

 studentskog kredita Grada Đurđevca 
za školsku godinu 2007./08.

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca usvaja Listu reda prvenstva korisnika
studentskog kredita Grada Đurđevca za  školsku godinu 2007./08. od rednog broja 1 do
zaključno s rednim brojem 5.

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 članka 17. Odluke o kreditiranju
studenata s područja Grada Đurđevca).

Točka 7.

 Razmatranje prijedloga Ugovora „ČAZMATRANS – NOVA“ d.o.o. Čazma
o sufinanciranju mjesečnih karata za prijevoz učenika srednjih škola.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je Grad i nadalje sufinancira iz
Proračuna troškove prijevoza učenika iz prigradskih naselja: iz Suhe Katalene, Sirove
Katalene, Budrovca, Čepelovca , Mičetinca, Svete Ane, Severovaca i Grkine u
Gimnaziju i Strukovnu školu u Đurđevcu u 40% iznosu cijene mjesečne karte
„ČAZMATRANS – NOVA“ d.o.o. Čazma.
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Za raspravu se javio Josip Tomica. Izjavio je kako se slaže s prijedlogom
gradonačelnika o sufinanciranju troškova prijevoza učenika iz prigradskih naselja
u Gimnaziju i Strukovnu školu u Đurđevcu, ali da bi bilo dobro doći do podataka koliko
učenika polazi u srednju školu u Koprivnicu i Bjelovar, kako bi se i njima sufinancirali
troškovi prijevoza i to samo za zanimanja za koja ne postoje odjeljenja u srednjoj školi
u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Josipu Tomici da se slaže s njegovim
prijedlogom da se pomogne sufinanciranje troškova prijevoza i tih učenika, ali da se
prije trebaju napraviti kriteriji o sufinanciranju prijevoza za one učenike koji polaze
srednju školu u Koprivnicu i Bjelovar, a koje u Đurđevcu nema. Predložio je da se na
tome poradi i dođe do tih podataka.

U raspravi su još sudjelovali  Martin Vlahović, Ivan Pleadin i Mladen Roštan.
Komentirali su članak 1. stavak 2. Ugovora koji se odnosi na obvezu prijevoznika da
vrši prijevoz učenika autobusima koji po svom standardu ispunjavaju uvjete određene
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.              

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju  

mjesečnih karata za prijevoz učenika
srednjih škola u 2008. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će iz Proračuna Grada troškove prijevoza učenika iz
prigradskih naselja grada Đurđevca u Gimnaziju i Strukovnu školu u Đurđevcu u 40%
iznosu cijene mjesečne karte „ČAZMATRANS – NOVA“ d.o.o. Čazma.

II.

Iznos za sufinanciranje cijene mjesečne karte za pojedine relacije određuje se na
temelju podataka „ČAZMATRANS – NOVA“ d.o.o. Čazma, a broj učenika određuje se
na temelju podataka Gimnazije i Strukovne škole Đurđevac o broju polaznika u te škole
iz Suhe Katalene, Sirove Katalene, Budrovca, Čepelovca , Mičetinca, Svete Ane,
Severovaca i Grkine.

III.
Prihvaća se Ugovor o sufinanciranju mjesečnih karata za prijevoz učenika

srednjih škola u 2008. godini (KLASA: 340-01-/08-01/01, URBROJ: 2137/03-08-2).

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca, s
„ČAZMATRANS – NOVA“ d.o.o. Čazma, potpiše Ugovor iz točke III. ovog
Zaključka.
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Točka 8.

 Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti
za zaduživanje. 

Zahtjev Komunalija d.o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti za zaduživanje
obrazložio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok. Pojasnio je potrebu 
Komunalija d.o.o. Đurđevac za kupnju dva osobna automobila, jednog dostavnog vozila
i jednog mini bagera, sukladno Planu nabave za 2008. godinu, odnosno iz kojeg razloga
je od Gradskog poglavarstva zatražena  suglasnost za zaduživanje na iznos od
1.000.000,00 kuna.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za zaduživanje 

Komunalijama d.o.o. Đurđevac

Komunalijama d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, daje se suglasnost za
zaduživanje na iznos od 1.000.000,00 kuna, za kupnju dva osobna automobila, jednog
dostavnog vozila i jednog mini bagera, sukladno Planu nabave Komunalija d.o.o.
Đurđevac za 2008. godinu (zahtjev Komunalija d.o.o. za izdavanje suglasnosti za
zaduživanje Ur. Broj: 1-2008-6 od 21. siječnja 2008. godine).

Točka 9.

 Razmatranje ponude ZEUS Zadruge za proizvodnju, posredovanje i
poslovne usluge Đurđevac za izgradnju nastavka javne rasvjete u dijelu Ulice
Radnička cesta u Đurđevcu. 

Ponudu ZEUS Zadruge za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge Đurđevac
za izgradnju nastavka javne rasvjete u dijelu Ulice Radnička cesta u Đurđevcu
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju sredstava za izgradnju nastavka 
 javne rasvjete u dijelu Ulice Radnička cesta 

u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda ZEUS Zadruge za proizvodnju, posredovanje i poslovne
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usluge Đurđevac, Kralja Tomislava 11, za izgradnju nastavka javne rasvjete u dijelu
Ulice Radnička cesta u Đurđevcu i za te namjene odobrava se 59.951,00 kuna + PDV.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke  2307 Projekt - Izgradnja javne rasvjete.

Točka 10.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora HEP-ODS-a Zagreb, DP
Elektre Koprivnica, o priključenju građevine na distribucijsku mrežu na lokaciji 
Radnička cesta, k.č. 2516 k.o. Đurđevac

Prijedlog Ugovora HEP-ODS-a Zagreb, DP Elektre Koprivnica, o priključenju
građevine na distribucijsku mrežu na lokaciji Radnička cesta, k.č. 2516 k.o. Đurđevac
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora HEP-ODS-a Zagreb, DP Elektre 

Koprivnica, o priključenju građevine na 
distribucijsku mrežu na lokaciji 

Radnička cesta, k.č. 2516 k.o. Đurđevac
          

I.

Prihvaća se  Ugovor HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,
Distribucijskog područja Elektre Koprivnica, o priključenju građevine na distribucijsku
mrežu  na lokaciji Radnička cesta, k.č. 2516 k.o. Đurđevac, a temeljem prethodne
elektroenergetske suglasnosti (Ugovor Broj: 400500-080085-00110100 od 25. siječnja
2008. godine).

II.

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

Točka 11.

Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje 
poslova nadzora nad izvođenjem radova kod izgradnje javne rasvjete u Ulici
Radnička cesta u Đurđevcu. 
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Ponudu „KET“ d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 157, za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova kod izgradnje javne rasvjete u Ulici Radnička cesta u
Đurđevcu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje 
poslova nadzora nad izvođenjem radova kod

izgradnje javne rasvjete u Ulici Radnička cesta u Đurđevcu 

I.

Prihvaća se ponuda „KET“ d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 157, za obavljanje
poslova nadzora nad izvođenjem radova kod izgradnje javne rasvjete u Ulici Radnička
cesta u Đurđevcu i za te namjene odobrava se 7.320,00 kuna (ponuda od 30. siječnja
2008. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2307 Projekt - Izgradnja javne rasvjete.

III.

Nakon izvedenih radova „KET“ d.o.o. Đurđevac dužan je podnijeti konačno
izvješće.

Točka 12.

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

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Ulici
Radnička cesta u Đurđevcu obrazložio je gradonačelnih Mladen Roštan. Predložio je da
se prihvati  ponuda  Željka Pleška za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca: 

-  upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
   čkbr. 3418/12 Livada 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 17. prosinca 2007. godine, po kupoprodajnoj cijeni od 38,60 kuna
povrh početne cijene što ukupno iznosi 53.500,00 kuna.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 
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O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu 

Grada Đurđevca Željku Plešku
iz Đurđevca

I.
                                                                                                      

Prihvaća se ponuda Željka Pleška iz Đurđevca, Ulica Ivana Gorana Kovačića 5,
za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca: 

-  upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
   čkbr. 3418/12 Livada 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 17. prosinca 2007. godine, po kupoprodajnoj cijeni od 53.500,00 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 13.

 Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u
katastarskoj općini Đurđevac (pored Gradske tržnice).

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u katastarskoj
općini Đurđevac (pored Gradske tržnice) obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Namjena ovog zemljišta određena je  Prostornim planom uređenja Grada
Đurđevca, a to je za tihe djelatnosti što uključuje i trgovačke djelatnosti, pojasnio je
gradonačelnik. Predložio početnu cijenu u iznosu od 1.500.000,00 kuna, odnosno 
316, 00 kuna po 1 m2 .

U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin i Josip Tomica.
Ivan Pleadin predložio je da se u natječaju navede uvjet  natjecateljima da dostave

podatke što će graditi i u kojem roku planiraju realizirati izgradnju, jer Gradu nije u
interesu da se zemljište proda i da stoji neizgrađeno ili da određeni trgovački centri
kupe zemljište u cilju sprječavanja konkurencije.

Josip Tomica govoreći o prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada
Đurđevca u katastarskoj općini Đurđevac (pored Gradske tržnice), predložio je da se u
natječaju navede uvjet  natjecateljima koji uspiju u natječaju da su dužni ishoditi
dokumentaciju za gradnju u roku od 6 mjeseci od zaključenja ugovora, te izgraditi
objekt u roku od jedne godine od ishođenja pravomoćne dozvole za gradnju.

Ovaj prijedlog Josipa Tomice svojom raspravom podržali su Ivan Pleadin,
Mladen Roštan, Martin Vlahović i Marijana Markešić, stoga će se u Javnom natječaju
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za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u katastarskoj općini Đurđevac
(pored Gradske tržnice), propisati uvjet  natjecateljima koji uspiju u natječaju da su
dužni ishoditi dokumentaciju za gradnju u roku od 6 mjeseci od zaključenja
ugovora, te izgraditi objekt u roku od jedne godine od ishođenja pravomoćne
dozvole za gradnju.

Nadalje se Josip Tomica osvrnuo na prijedlog gradonačelnika o početnoj cijeni za
prodaju navedenog zemljišta. Prema mišljenju Josipa Tomice početna cijena u iznosu
od 1.500,000,00 kuna je niska s obzirom da se radi o strogom centru Đurđevca.
Predložio je početnu cijenu u iznosu od 2.000,000,00 kuna.

Nakon usaglašavanja stavova svih članova Gradskog poglavarstva određena je
početna cijena za prodaju zemljišta u iznosu od 1.500,000,00 kuna.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o prodaji zemljišta u vlasništvu

Grada Đurđevca u katastarskoj općini Đurđevac

                                                               I.

Prodaje se zemljište u k.o. Đurđevac (pored Gradske tržnice), putem javnog
natječaja i to:

- kčbr.  1287/1 livada  površine 22 93 m2

( zk.ul.br. 9145 k.o. Đurđevac, čkbr. 4194/8 livada za gradom sa 672 čhv.)
- kčbr.  1286  livada  površine 1968 m2

( zk.ul.br. 10071 k.o. Đurđevac, čkbr. 4195/2 sjenokoša za 
   gradom sa 595 čhv.)
- dio kčbr. 1108  livada površine 563 m2 – dio koji se nalazi neposredno  uz

kčbr. 1287/1 i kčbr. 1286
( zk.ul.br. 8532 k.o. Đurđevac, dio čkbr. 4196/2)

                                                             II.

Namjena zemljišta iz točke I. određena je  Prostornim planom uređenja Grada
Đurđevca. 

                                                             III.

Početna cijena zemljišta iz točke I. iznosi  1.500.000,00 kuna.
Komunalni doprinos nije uračunat u cijenu.

                                                          
                                                             IV.

Za dio kčbr. 1108 livada površine 563 m2, kupac će  temeljem dobivene
lokacijske dozvole za izgradnju objekta izvršiti parcelaciju zemljišta, a Grad Đurđevac
izdat će kupcu sve potrebne suglasnosti za tu svrhu.
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Nakon parcelacije predmetne čestice, Grad Đurđevac izdat će kupcu valjanu
ispravu za uknjižbu prava vlasništva  u zemljišnim knjigama za dio  parcele koji je
predmet kupoprodaje.

                                                    V.

Natječaj za prodaju zemljišta objavit će se u „Podravskom listu“ i na oglasnoj
ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac.

Točka 14.

 Razmatranje ponude Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za
davanje usluge iznajmljivanja reklamnog prostora ′city light′ vitrina i displeya za
potrebe Grada Đurđevca tijekom 2008. godine.

Ponudu Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za davanje usluge
iznajmljivanja reklamnog prostora ′city light′ vitrina i displeya za potrebe Grada
Đurđevca tijekom 2008. godine, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava

za korištenje reklamnog prostora
'city light' vitrina i displeya za potrebe
Grada Đurđevca tijekom 2008. godine 

I.

Prihvaća se ponuda Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za
davanje usluge iznajmljivanja reklamnog prostora 'city light' vitrina i displeya za
potrebe Grada Đurđevca tijekom 2008. godine i za te namjene odobrava se 15.000,00
kuna. 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke GOSPODARSTVO Program Poticanje
gospodarstva i poduzetništva 3233 Usluge promidžbe i informiranja. 

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora o poslovnoj
suradnji s Đurđevačkim poduzetničkim centrom d.o.o. Đurđevac. 
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Točka 15.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu – Proračunske zalihe, za mjesec
prosinac 2007. godine.

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

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu

- Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2007. godine
          

I.

Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu - Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2007. godine.

II.

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

Točka 16.

 Razmatranje dopisa predsjednika Općinskog suda u Đurđevcu u vezi
projekta reorganizacije općinskih sudova na području Republike Hrvatske i
ukidanja Općinskog suda u Đurđevcu.

Dopis predsjednika Općinskog suda u Đurđevcu u vezi projekta reorganizacije
općinskih sudova na području Republike Hrvatske i ukidanja Općinskog suda u
Đurđevcu i prijedlog Zaključka koji bi se uputio Ministarstvu pravosuđa, Vrhovnom
sudu Republike Hrvatske,  Županijskom sudu u Koprivnici, Općinskom sudu u
Đurđevcu i Koprivničko-križevačkoj županiji, obrazložio je  gradonačelnik Mladen
Roštan. 

Predložio je da se svima uputi popratni dopis, te da se od Ministarstva pravosuđa
i Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatraži da dostave prave informacije u vezi
projekta reorganizacije sudova, a od Županijskog suda u Koprivnici i Koprivničko-
križevačke županije da se zatraži da nas obavijeste o svojim saznanjima u pogledu
planiranog ukidanja sudova i da se u svoje ime očituju protiv ukidanja Općinskog suda
u Đurđevcu.

Josip Tomica i Ivan Pleadin svojom raspravom podržali su predloženi Zaključak
u svezi namjere ukidanja Općinskog suda u Đurđevcu, kao i prijedlog gradonačelnika
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da se od Županijskog suda u Koprivnici i Koprivničko-križevačke županije  zatraži da
nas obavijeste o svojim saznanjima u pogledu planiranog ukidanja sudova i da se u
svoje ime očituju protiv ukidanja Općinskog suda u Đurđevcu.

Josip Tomica je još predložio da bi bilo dobro vratiti Općinski sud iz Pitomače u
Đurđevac, čime bi  se po kriteriju broja stanovnika zadržao Općinski sud u Đurđevcu. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći 

Z A K LJ U Č A K
u svezi namjere ukidanja

Općinskog suda u Đurđevcu

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca ocjenjuje neopravdanim predviđeno
ukidanje Općinskog suda u Đurđevcu, u sklopu projekta reorganizacije sudova, budući
da ne postoje  objektivni razlozi  i kriteriji za njegovo ukidanje.

Ukidanje Općinskog suda u Đurđevcu značilo bi daljnju centralizaciju službi jer
bi ukidanjem suda došlo do odlaska i nekih drugih  službi vezanih uz njegov rad. Time
bi se za 30.000 stanovnika koji gravitiraju ovim službama u Đurđevcu, izazivali dodatni
troškovi i gubitak vremena u ishođenju potrebnih dokumenata.

Općinski sud u Đurđevcu ima višestoljetnu tradiciju, djeluje za područje Grada
Đurđevca i sedam okolnih općina, koje zajedno imaju oko 30 000 stanovnika, prostorno
je  30 kilometara udaljen od Općinskog suda u Koprivnici, ima  prosječni priliv preko
2000 predmeta godišnje, na sudu radi prosječno 6 sudaca primjerene kvalitete, a prema
broju riješenih predmeta ovaj sud je među najažurnijim sudovima u Republici Hrvatskoj
-  u posljednjih 10 godina kontinuirano među 5 najažurnijih općinskih sudova u državi.

Svi ovi argumenti, razlog su da se Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca oštro
protivi svim najavama i planovima za ukidanje Općinskog suda u Đurđevcu, što bi
značilo daljnju provincijalizaciju ovog područja i centralizaciju službi na štetu
stanovnika Grada Đurđevca. 

II.

Ovaj Zaključak uputit će se Ministarstvu pravosuđa, Vrhovnom sudu Republike
Hrvatske,  Županijskom sudu u Koprivnici, Općinskom sudu u Đurđevcu i
Koprivničko-križevačkoj županiji.

Točka 17.

Donošenje Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za
vjerske zajednice  u 2008. godini. 

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za vjerske
zajednice  u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da se
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu odobri za vjerske zajednice ukupno
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50.000,00 kuna i rasporedi na Župu sv. Jurja Đurđevac za sufinanciranje nabave i
ugradnje stolarije na vjeronaučnoj dvorani u Đurđevcu 45.000,00 kuna i za RKT Župu
Uznesenja BD Marije Budrovac za sufinanciranje obnove kapelice Kraljice svete
Krunice 5.000,00 kuna.

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

O D L U K U
o rasporedu sredstava iz Proračuna

Grada Đurđevca za vjerske zajednice  
u 2008. godini 

I.

Iz Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu odobrava se za vjerske zajednice
ukupno 50.000,00 kuna i raspoređuje se kako slijedi:

1. Župi sv. Jurja Đurđevac za sufinanciranje 
nabave i ugradnje stolarije na vjeronaučnoj 
dvorani u Đurđevcu    45.000,00 kuna.

2. RKT Župi Uznesenja BD Marije Budrovac
za sufinanciranje obnove kapelice
Kraljice svete Krunice       5.000,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 3821 Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama (Vjerske zajednice).

Točka 18.

Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za odobrenju
uporabe grba i unošenje naziva Grada Đurđevca na svim promidžbenim
aktivnostima Turističke zajednice.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se Turističkoj zajednici Grada
Đurđevca odobri  uporaba grba Grada Đurđevca i unošenje naziva Grada Đurđevca na
svim promidžbenim aktivnostima koje provodi, s time da je dužna izvijestiti Gradsko
poglavarstvo za koje promidžbene aktivnosti je koristila grb Grada Đurđevca i naziv
Grada Đurđevca.

U raspravi je sudjelovao Ivan Pleadin. Podržao je prijedlog gradonačelnika,
dodavši da se ova Odluka u slučaju potrebe može opovrgnuti, odnosno ukoliko zbog
novog ustroja turističkih zajednica koji se najavljuje, Turistička zajednica Grada
Đurđevca promijeni naziv.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
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O D L U K U
o odobrenju uporabe grba i unošenje 

naziva Grada Đurđevca na svim promidžbenim
aktivnostima Turističke zajednice Grada Đurđevca

I.

Turističkoj zajednici Grada Đurđevca odobrava se uporaba grba Grada Đurđevca
i unošenje naziva Grada Đurđevca na svim promidžbenim aktivnostima koje provodi, s
time da je dužna izvijestiti Gradsko poglavarstvo za koje promidžbene aktivnosti je
koristila grb Grada Đurđevca i naziv Grada Đurđevca.

II.

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

Točka 19.

Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za odobrenje
sredstava za naknadu troškova za održavanje žiga „Picokijada“ i „Legenda o
Picokima“

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

O D L U K U
o odobrenju sredstava za naknadu troškova

za održavanje žiga „Picokijada“ i „Legenda o Picokima“

I.

Za naknadu troškova za  održavanje žiga „Picokijada“ i „Legenda o Picokima“
u vrijednosti tijekom prvoga desetogodišnjeg razdoblja i za objavu podataka o žigu kod
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, odobrava se 5.400,00 kuna, sukladno
molbi Turističke zajednice Grada Đurđevca.

                                                         II.

Nakon uplate naknade troškova iz točke I. ove Odluke Državni zavod za
intelektualno vlasništvo donijet će Rješenje kojim se odobrava registracija žiga
„Picokijada“ i „Legenda o Picokima“, žig će se upisati u sudski registar žigova, a
podaci o žigu objavit će se u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno
vlasništvo.
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III.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge.

Točka 20.

 Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan podsjetio je članove
Gradskog poglavarstva  da su u prilogu materijala za sjednicu primili Poziv Odbora
za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije, pa je apelirao da se na
vrijeme predlože kandidati s područja Grada Đurđevca. 

Nadalje je napomenuo da su u prilogu materijala za sjednicu primili dopis
(požurnicu) Hrvatskih voda u vezi potpisa Ugovora o obračunu i naplati naknade za
uređenje voda i dopis Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Koprivničko-
križevačke kojim nas izvješćiju o obrađenim podacima o evidentiranim događajima iz
oblasti zaštite od požara i eksplozija na području Koprivničko-križevačke županije
tijekom 2007. godine.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je navedene materijale. Pitanja i
prijedloga u vezi istih nije bilo.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 67. sjednicu u
16,30 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


