ZAPISNIK
s 18. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 12. siječnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/4 od 10.
siječnja 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
Radića 1, s početkom u 13,05 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan i konstatirao nazočnost svih članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan
2. Ivan Pleadin
3. Milica Fuček
4. Martin Vlahović
5. Josip Tomica
Osim članova Poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
2. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
3. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambenokomunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
5. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“.
6. Adela Sočev, dopisnica „Podravskog lista“ .
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je
jednoglasno, uz primjedbu gradonačelnika Mladena Roštana na točku 5.
dnevnog reda (str. 6. zapisnika). Gradonačelnik je primijetio da je kod
rezultata glasovanja upisano da je Zaključak donesen „jednoglasno“,
umjesto „većinom glasova“ s 4 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“.
Sukladno ovoj primjedbi izvršit će se ispravak u zapisniku.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan
predložio dopunu dnevnog reda s točkom 4. koja glasi:
„4. Razmatranje pisma namjere tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac
“, u vezi postavljanja privremene montažne postaje za punjenje
automobila pogonskim plinom (propan – butan).
Predložena točka 4. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 5.
Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Zatim je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan
predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2005. godinu, Proračunska zaliha, za razdoblje od 1. 12.
do 31. 12. 2005. godine.
2. Donošenje Odluke o objavi javnog nadmetanja i osnivanju
Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog
nadmetanja za nabavu novčanih kreditnih sredstava.
3. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu prikupljanja
pismenih ponuda, odnosno javnog natječaja i o objavi prikupljanja
ponuda i javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na
temelju ugovora za 2006. godinu. Donošenje.
4. Razmatranje pisma namjere tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac
u vezi postavljanja privremene montažne postaje za punjenje
automobila pogonskim plinom (propan – butan).
5. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2005. godinu, Proračunska zaliha, za razdoblje od 1.
12. do 31. 12. 2005. godine.
Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za prosinac
2005. godine, koje su članovi Gradskog poglavarstva primili u
materijalima za sjednicu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca
za 2005. godinu - Proračunske zalihe,
za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2005. godine
I
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada

Đurđevca za 2005. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. do
31. prosinca 2005. godine.
II
Izvješće iz točke I ovog Zaključka sastavni je dio ovog
Zaključka i nalazi se u prilogu.
Točka 2.
Donošenje Odluke o objavi javnog nadmetanja i osnivanju
Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog
nadmetanja za nabavu novčanih kreditnih sredstava.
Prijedlog Odluke članovi Gradskog poglavarstva primili su u
materijalima za sjednicu. Pored Odluke primili su i upute
ponuditeljima za izradu ponuda s ponudbenom tablicom.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da će Grad sukladno
Zakonu o javnoj nabavi provesti postupak javnog nadmetanja za
nabavu novčanih kreditnih sredstava u svoti od 6.500.000,00 kuna s
rokom otplate od 10 godina za izgradnju komunalne infrastrukture u
2006. godini prema Planu nabave za 2006. godinu. Poziv za javno
nadmetanje objavit će se u „Narodnim novinama“, a način i uvjeti
plaćanja regulirat će se ugovorom.
Gradonačelnik Mladen Roštan u Stručno povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja predložio je Jasnu
Kovačev za predsjednika i Ivana Pleadina za člana. Nakon
konzultacije s ostalim članovima Gradskog poglavarstva za drugog
člana Stručnog povjerenstva predložena je Marijana Markešić.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donjelo
ODLUKU
o objavi javnog nadmetanja i osnivanju
Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka
javnog nadmetanja za nabavu novčanih kreditnih sredstava
I
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest
će postupak javnog nadmetanja za nabavu novčanih kreditnih
sredstava u iznosu od 6.500.000,00 kuna s rokom otplate od 10 godina
za financiranje kapitalnih projekata, u Planu nabave za 2006. godinu
redni broj. 7.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan,

dipl. ing.
II
Postupak iz točke I ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo
u sastavu:
1. Jasna Kovačev, dipl. ing., predsjednik,
2. Ivan Pleadin, član,
3. Marijana Markešić, dipl. oec., član.
III
Predmet nabave je nabava novčanog kredita u iznosu od
6.500.000,00 kuna s rokom otplate od 10 godina za financiranje
izgradnje komunalne infrastrukture.
Poziv za javno nadmetanje objavit će se u „Narodnim novinama
“.
IV
Planirana vrijednost nabave je 6.500.000,00 kuna.
Sredstva za otplatu kredita osiguravaju se u Proračunu Grada
Đurđevca prema ugovorenoj dinamici otplate kroz 10 godina.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.
V
Obvezuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne
prihode Grada Đurđevca da izradi dokumentaciju za nadmetanje.
Točka 3.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu
prikupljanja pismenih ponuda, odnosno javnog natječaja i o
objavi prikupljanja ponuda i javnog natječaja za povjeravanje
komunalnih poslova na temelju ugovora za 2006. godinu.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima
Gradskog poglavarstva da na temelju Odluke o komunalnim
djelatnostima u Gradu Đurđevcu, postupak prikupljanja pismenih
ponuda, odnosno javnog natječaja za povjeravanje komunalnih

poslova na temelju ugovora za 2006. godinu provodi Povjerenstvo
koje imenuje Gradsko poglavarstvo.
Povjerenstvo će provesti postupak prikupljanja ponuda za
povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina – sadnju
cvijeća, održavanje nerazvrstanih cesta (nabava šljunka, prijevoz
šljunka, rad stroja buldožera, rad gredera i rad stroja utovarivača) i
održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Đurđevca i
prigradskih naselja – asfalterski radovi, te održavanje javne rasvjete.

Gradonačelnik je u Povjerenstvo predložio sve članove
Gradskog poglavarstva.
Sukladno provedenoj raspravi u kojoj su sudjelovali Mijo
Robotić, Mladen Roštan, Milica Fuček, Martin Vlahović i Josip
Tomica, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu prikupljanja
pismenih ponuda, odnosno javnog natječaja i o objavi
prikupljanja
ponuda i javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova
na
temelju ugovora za 2006. godinu
I
Za provedbu svih postupaka prikupljanja pismenih ponuda,
odnosno javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na
temelju ugovora za 2006. godinu imenuje se Povjerenstvo za provedbu
prikupljanja pismenih ponuda, odnosno javnog natječaja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Mladen Roštan – predsjednik,
2. Milica Fuček – član,
3. Josip Tomica– član,
4. Ivan Pleadin– član,
5. Martin Vlahović– član.
II
Povjerenstvo iz točke I ove Odluke provest će postupak
prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja

javnih površina – sadnju cvijeća, održavanje nerazvrstanih cesta (nabava
i prijevoz šljunka, rad stroja buldožera na profiliranju kolnika, razgrtanju
šljunka i dr., rad stroja utovarivača na iskopu, utovaru, razgrtanju
šljunka, zemlje i dr., rad gredera na razgrtanju doveženog šljunka i dr.),
održavanje javne rasvjete i poslove higijeničarske službe na području
Grada Đurđevca i prigradskih naselja temeljem pisanog ugovora, prema
tehničkim uvjetima i ponudbenim troškovnicima koji su sastavni dio ove
Odluke.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za
najmanje tri ponuditelja.
III
Povjerenstvo iz točke I ove Odluke provest će postupak javnog
natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području Grada Đurđevca i prigradskih naselja – asfalterski
radovi temeljem pisanog ugovora, prema tehničkim uvjetima i
ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ove Odluke.
Javni natječaj objavit će se u „Podravskom listu“ i na oglasnoj
ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac.
IV
Poslovi vezani uz tehničku pripremu provedbe ove Odluke –
izrada troškovnika i ponudbene dokumentacije, povjeravaju se
Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Đurđevca.
Točka 4.
Razmatranje pisma namjere tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac za
postavljanje privremene montažne postaje za punjenje automobila
pogonskim plinom (propan – buton).
Pismo namjere MC BENZ-a obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan. Predložio je da Gradsko poglavarstvo prihvati
prijedlog postavljanja privremene montažne postaje za punjenje
automobila plinom u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu i da se ovlasti
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti Grada za davanje
suglasnosti za postavljanje tavke postaje s tim da tvrtka MC BENZ
dade Gradskom poglavarstvu na uvid Projekt montažne postaje.
Nakon ovog prijedloga gradonačelnika za riječ se javio Josip
Tomica koji je izjavio da je upoznat s namjerom tvrtke MC BENZ o
postavljanju privremenog montažnog objekta, koji se u slučaju potrebe

mora izmjestiti, te da podržava prijedlog gradonačelnika da Upravni
odjel dade suglasnost za postavljanje tog objekta.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donjelo
ZAKLJUČAK
u vezi pisma namjere tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac
za postavljanje privremene montažne postaje za
punjenje automobila pogonskim plinom (propan – butan)
I
Gradsko poglavarstvo prihvaća pismo namjere tvrtke MC BENZ
d.o.o. Đurđevac i ovlašćuje Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca za davanje suglasnosti
tvrtki MC BENZ d.o.o. Đurđevac za postavljanje privremene montažne
postaje za punjenje automobila pogonskim plinom (propan – butan) u
Ulici kralja Tomislava 2 u Đurđevcu.

II
Traži se od tvrtke MC BENZ d.o.o. Đurđevac da Projekt montažne
postaje za punjenje automobila pogonskim plinom (propan – butan) dade
na uvid Gradskom poglavarstvu Grada Đurđevca.
Točka 5.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Roštan
izvjestio je nazočne da je danas Gradsko poglavarstvo otvorilo
pristiglu ponudu za kupnju Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac. Ponudu je dostavio Đuro Ferenčić iz Đurđevca.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je
18. sjednicu u 13,45 sati.
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