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Z A P I S N I K
s 93. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 14. travnja 2009. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/09-01/10, URBROJ: 2137/03-09-1 
od 14. travnja 2009. godine.

Sjednica je održana u sobi gradonačelnika Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 9,00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan. 
Konstatirao je nazočnost svih članova  Gradskog poglavarstva.

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

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, 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.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je 
sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o odabiru ponude za opskrbu električnom energijom.
2. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog izbornog 

povjerenstva za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Đurđevca.

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za 
zaduživanje za kredit.

4. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za kupnju sanitarnog kontejnera. 
5. Pitanja i prijedlozi.

      
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
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Točka 1.

Donošenje Odluke o odabiru ponude za opskrbu električnom energijom.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva da 
je Grad proveo otvoreni postupak javne nabave za  nabavu električne energije za 
potrebe prostora, objekata i javne rasvjete Grada Đurđevca u 2009. godini,  te je

- planirao  vrijednost nabave u iznosu od  425.000,00 kuna (bez PDV-a),
- dana 5. ožujka 2009. godine donio Odluku o početku postupka javne nabave,
- izradio dokumentaciju za nadmetanje,
- objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u
     Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, 

               N-02-V-116729-270309, datum slanja objave: 27.03.2009.
- otvorio ponude dana 14. travnja 2009. godine u 9,00 sati te utvrdio da je do 

roka za dostavu ponuda pristigla jedna ponuda i to:

1. Ponuda  HEP Opskrba d.o.o. Zagreb, koji nude opskrbu električnom 
energijom sukladno troškovniku nabave u vrijednosti od 292.174,20 kuna 
(bez PDV-a).

- pregledom ponude ocijenio da  je  ponuda prihvatljiva, pa je gradonačelnik 
Mladen Roštan predložio da se ista prihvati.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odabiru ponude za

opskrbu električnom energijom

  1. Za opskrbu električnom energijom za potrebe prostora, objekata i javne rasvjete 
Grada Đurđevca u 2009. godini, odabire se ponuda ponuditelja HEP – Opskrba d.o.o. 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, MB 1708422, u iznosu od 292.174,20 kuna + PDV.

2. Naručitelj Grad Đurđevac, po konačnosti i izvršnosti ove Odluke, zaključit će 
sa ponuditeljem HEP- Opskrba d.o.o. Zagreb, ugovor kojim će se regulirati međusobna 
prava i obveze.

3. Ova Odluka dostavlja se ponuditelju  s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda, bez odgode,  preporučenom poštom s povratnicom.

4. Rok mirovanja ne primjenjuje se budući je u postupku javne nabave sudjelovao 
samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

Točka 2.

Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog 
izbornog povjerenstva za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Đurđevca.
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Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog izbornog 
povjerenstva za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Đurđevca, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednika i članova Gradskog izbornog 
povjerenstva za provođenje izbora članova vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Đurđevca 

I.

U Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Đurđevca imenuju se: 

 Želimir Hrvatić, za predsjednika
 Marija Grgešić, za člana 
 Željko Car, za člana

 Zrinka Senzel, za zamjenika predsjednika
 Ljubica Bušić, za zamjenika člana 
 Danijela Stanešić, za zamjenika člana 

II.

Gradsko izborno povjerenstvo:
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora,
- donosi obvezatne upute za rad povjerenstva za izbor vijeća mjesnih odbora,
- imenuje članove povjerenstva za izbor vijeća mjesnih odbora,
- nadzire njihov rad,
- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do dana njihovog 

održavanja,
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora,
- odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, 

Statutom Grada Đurđevca i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Đurđevca. 

Točka 3.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac 
za zaduživanje za kredit.

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

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. 

Đurđevac za zaduživanje za kredit

Komunalijama d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, daje se suglasnost za 
zaduživanje na iznos od 135.000,00 EUR-a kod Zagrebačke banke kao kratkoročni 
kredit za održavanje likvidnosti u obrtnim sredstvima (zahtjev Komunalija d.o.o. 
Đurđevac za izdavanje suglasnosti za zaduživanje Ur. Broj: 4-2009-64 od 10. travnja 
2009. godine).

Točka 4.

Donošenje  Odluke  o  odobrenju  sredstava  za  kupnju  sanitarnog 
kontejnera. 

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko poglavarstvo prihvati 
ponudu ARTA – ZIP Zadar za kupnju duplog sanitarnog kontejnera – pregrađenog na 
dva jednaka dijela - WC muški i ženski, koji će se postaviti u naselju Sveta Ana i da za 
te namjene sa stavke Proračuna – Izgradnja skijališta u Svetoj Ani, odobri 30.317,00 
kuna.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

sanitarnog kontejnera 

I.

Prihvaća se ponuda ARTA – ZIP Zadar, Don Ive Prodana 4, Zadar, za kupnju 
duplog sanitarnog kontejnera – pregrađenog na dva jednaka dijela (WC muški i ženski, 
dimenzija 2438 mm x 1400 mm x 2591 mm), koji će se postaviti u naselju Sveta Ana i 
za te namjene odobrava se 30.317,00 kuna (ponuda od 9. travnja 2009. godine). 

       

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke 1703 Projekt 0322 – Izgradnja skijališta u Svetoj 
Ani 4214 Ostali građevinski objekti.
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Točka 5.

Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 93. sjednicu u 
9,45 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


