ZAPISNIK
s 22. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 23. ožujka 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/22 od 21.
ožujka 2006. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S.
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. Ivan Pleadin
3. Milica Fuček
4. Martin Vlahović
5. Josip Tomica
Osim članova Poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
2. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i javne prihode Grada Đurđevca.
3. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca.
4. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac.
5. Dražen Mesić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac.
6. Ivan Jendrašic, komunalni redar.
7. Adela Sočev, dopisnica „Podravskog lista“.
8. Zdravko Šimunić, dopisnik „Glasa Podravine i Prigorja“.
9. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“.
Zapisnik s 21. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je
dopunu dnevnog reda s točkom17. koja glasi:
„17. Donošenje Odluke o pristupanju Programa nabave
vatrogasnog vozila u 2007. godini za potrebe JVP Grada Đurđevca.“
Predložena točka 17. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 18.
Predložena dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojena.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan
predložio slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Razmatranje dopisa Gradske knjižnice Đurđevac za
sufinanciranje tiskanja knjige Đurđevački pijesci dr. sc. Radovana
Kranjčeva.
2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija d.o.o.
Đurđevac za 2005. godinu.
3. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2005.
godinu.
4. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za 2005. godinu.
5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o uređenju prometa na
području Grada Đurđevca.
6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o cijeni
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
7. Razmatranje ponude za kupnju Đurđevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. Đurđevac.
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
9. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju plinske instalacije u Industrijskoj
zoni A u Đurđevcu i imenovanju Stručnog povjerenstva.
10. Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za vršenje
nadzora nad izgradnjom vodovodne mreže i prilazne ceste u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
11. Donošenje Odluke o poništenju Javnog natječaja za
prikupljanje ponuda za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih
cesta i ulica na području Grada Đurđevca-asfalterski radovi i o
imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i o objavi
javnog natječaja za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih
cesta i ulica na području Grada Đurđevca u 2006. godini-asfalterski
radovi.
12. Razmatranje zahtjeva Đurđevačkog poduzetničkog centra
d.o.o. Đurđevac za sufinanciranje polaznika seminara.
13. Razmaranje zahtjeva Udruge vinogradara i voćara Đurđevac
za sufinanciranje tečaja za članove Udruge.
14. Razmatranje ponude Županijskog radija Koprivnica za
informiranje.
15. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za srednje školstvo
u 2006. godini.
16. Razmatranje molbi za financijska sredstva:
- Župe sv. Jurja Đurđevac,
- Zajednice tehničke kulture Đurđevac.
17. Donošenje Odluke o pristupanju Programa nabave vatrogasnog

vozila u 2007. godini za potrebe JVP Grada Đurđevca.
18. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje dopisa Gradske knjižnice Đurđevac za
sufinanciranje tiskanja knjige Đurđevački pijesci dr. sc. Radovana
Kranjčeva.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočna je ravnateljica Gradske
knjižnice Đurđevac Anica Šabarić, koja je članovima Poglavarstva
pojasnila projekt Gradske knjižnice za izdavanje stručno znanstvene
knjige Đurđevački pijesci dr. sc. Radovana Kranjčeva. Sadržaj ove
publikacije nalazi se u prilogu ovog zapisnika u dopisu Gradske
knjižnice Đurđevac od 21. ožujka 2006. g.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je Gradskom
poglavarstvu da podrži ovaj projekt za izdavanje stručno znanstvene
knjige Đurđevački pijesci dr. sc. Radovana Kranjčeva i da se Gradskoj
knjižnici kao izdavaču odobri 10.000,00 kn za sufinanciranje tiskanja
knjige, odnosno za dio autorskog honorara i pripremu knjige za tisak.
Budući da Gradska knjižnica planira pokriti troškove tiskanja knjige
od prodaje knjiga i donacija, gradonačelnik je predložio, ukoliko će
vremenski ranije trebati sredstva da se mogu koristiti sredstva
planirana u Proračunu Grada namijenjena za nabavu knjiga (50.000,00
kn u 2006.g.) s tim da se ta sredstva do kraja godine namire sredstvima
od prodaje knjige.
Milica Fuček svojom raspravom podržala je izdavanje knjige
Đurđevački pijesci. Sugerirala je ravnateljici Gradske knjižnice da se
obrati drugim općinama i Turističkoj zajednici KKŽ, te da se izvrši
prodaja u pretplati kako bi se namaknulo dio sredstava za pokrivanje
troškova tiskanja knjige.
Zatim je predložila, na poticaj novinarke Anđele Lenhard –
Antolin, da ravnateljica sugerira autoru knjige da promijeni naziv
knjige u „Đurđevački peski“ kao što se „govori u narodu“.
Ravnateljica Anica Šabarić obečala je da će razgovarati o tome s
autorom.
U raspravi su još sudjelovali Ivan Pleadin i Josip Tomica koji su
podržali projekt izdavanja knjige Đurđevački pijesci i prijedlog
gradonačelnika za financijska sredstva. Josip Tomica još je dodao
kako bi izdavanje ove knjige trebala biti inicijativa za izdavanje
monografije Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o sufinanciranju tiskanja knjige
Đurđevački pijesci dr. sc. Radovana Kranjčeva
I.
Gradsko poglavarstvo podržava projekt Gradske knjižnice
Đurđevac za izdavanje stručno znanstvene knjige Đurđevački pijesci dr.
sc. Radovana Kranjčeva.
II.
Za sufinanciranje tiskanja knjige Đurđevački pijesci dr. sc.
Radovana Kranjčeva, Gradskoj knjižnici Đurđevac kao izdavaču
odobrava se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2006. g. sa stavke
Proračunska zaliha 10.000,00 kuna i to za isplatu dijela autorskog
honorara i pripremu knjige za tisak.
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija d.o.o.
Đurđevac za 2005. godinu.
Uvodno o Izvješću o radu i poslovanju Komunalija d.o.o.
Đurđevac govorio je gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je
Gradskom poglavarstvu da prihvati Izvještaj Uprave o stanju
Komunalija i Izvještaj Nadzornog odbora Komunalija o stanju Društva
te da podrži Zaključak Nadzornog odbora kojim se predlaže Skupštini
Društva da pokrene postupak opoziva članova Uprave putem natječaja,
a na osnovi ponuđenih programa zainteresiranih kandidata, oformi
Upravu i time još kadrovski ojača Društvo, kako bi se ubrzao proces
njegovog konsolidiranja i daljnjeg razvoja.
Izvještaj Uprave o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
obrazložio je direktor Dražen Mesić.
Ovaj Izvještaj, kao i Izvještaj Nadzornog odbora nalaze se u
pisanom obliku u prilogu ovog zapisnika.
Komentirajući podnesena izvješća Josip Tomica posebno se
osvrnuo na distribuciju pitke vode. U vezi plana opskrbe Koprivničkokriževačke i Bjelovarsko-bilogorske županije pitkom vodom, gosp.
Tomica zauzeo se da Grad ustraje na tome da Komunalije dobiju status
distributera.
Što se tiče rada i poslovanja Komunalija Josip Tomica je izjavio
da bi se Komunalije uz pojačani napor mogle osposobiti da kvalitetnije
djeluju. Predložio je uvođenje novih djelatnosti u Komunalijama.
Podržao je Zaključak Nadzornog odbora u vezi pokretanja postupka

opoziva članova Uprave, o čemu je govorio gradonačelnik u uvodnom
izlaganju.
Ivan Pleadin svoju raspravu započeo je rječima kako ova
izvješća Uprave i Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. shvaća kao
početak restruktuiranja Komunalija. Gosp. Pleadin je istaknuo da
Gradu treba biti strateški interes da Komunalije naprave određene
radnje kako bi dobile koncesiju na vodocrpilištu Đurđevac.
U vezi Izvješća o poslovanju Komunalija naglasio je problem
nenaplaćenih obveza i potraživanja i problem što su polovica
zaposlenih u djelatnosti koja ne spada u djelatnost Komunalija, a
ostvaruju 11% prihoda.
Podržao je Izvještaj Uprave o stanju Komunalija i Izvještaj
Nadzornog odbora s prijedlogom Zaključka u vezi pokretanja
postupka opoziva članova Uprave.
Milica Fuček govoreći o Izvještaju Uprave o stanju Komunalija
osvrnula se na distribuciju plina istaknuvši glavni problem u ovoj
djelatnosti, a to su dotrajali i oštećeni plinovodi koje je potrebno
postupno zamijeniti novima. Zbog značajnog gubitka plina u mreži od
16% potrebno je hitno prići rekonstrukciji plinske mreže, istaknula je
Milica Fuček.
U vezi manjka u bilanci vodoopskrbnog sustava u 2005. g.
kontatirala je kako se taj manjak pokrivao iz djelatnosti distribucije
plina, međutim u 2006. povećana je cijena vode tako da će se sredstva
od plina moći koristiti za nužno potrebnu rekonstrukciju plinske
mreže.
Založila se za angažiranje Komunalija oko naplate odvoza
smeća i održavanja groblja, u kojim djelatnostima je vidljiva loša
naplata.
Na kraju rasprave podržala je diskusiju Josipa Tomice u vezi
zauzimanja Grada na tome da Komunalije dobiju status distributera na
planu opskrbe pitkom vodom Koprivničko-križevačke i Bjelovarskobilogorske županije, te Zaključak Nadzornog odbora Komunalija u
vezi pokretanja postupka opoziva članova Uprave.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvještaja Uprave o stanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac i
Izvještaja Nadzornog odbora o stanju Društva
1. Prihvaća se Izvještaj Uprave o stanju Komunalija d.o.o.
Đurđevac, Broj: 1-2006-35 od 21. ožujka 2006. godine.
2. Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora Komunalija d.o.o.
Đurđevac o stanju Društva, od 22. ožujka 2006. godine.

3. Podržava se Zaključak Nadzornog odbora Komunalija d.o.o.
Đurđevac od 21. ožujka 2006. godine kojim se predlaže Skupštini
Društva da pokrene postupak opoziva člana Uprave i putem natječaja,
a na osnovi ponuđenih programa zainteresiranih kandidata, oformi
Upravu i time još kadrovski ojača Društvo, kako bi se ubrzao proces
njegovog konsolidiranja i daljnjeg razvoja.
Ovaj Zaključak upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
prihvaćanje.
Točka 3.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2005. godinu.
Opširno Izvješće o radu komunalnog redara za 2005. g. članovi
Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu.
Nakon kratkog dodatnog obrazloženja komunalnog redara Ivana
Jendrašica i kratke opaske gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o radu
komunalnog redara za 2005. godinu
Ovaj Zaključak s Izvješćem upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i prihvaćanje.
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za 2005. godinu
Izvješće o radu i utrošku sredstava Đurđevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. Đurđevac za 2005. godinu članovi Gradskog poglavarstva
primili su u materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava
Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac
za 2005. godinu
Točka 5.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o uređenju prometa na području
Grada Đurđevca.
Uvodno o prijedlgu Odluke o uređenju prometa na području
Grada Đurđevca govorio je gradonačelnik Mladen Roštan. Pritom je
napomenuo da je na zahtjev Grada, Policijska uprava Koprivničkokriževačka temeljem članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa
na cestama izdala suglasnost na prijedlog ove Odluke.
Potom je prijedlog Odluke obrazložila tajnica Grada Jadranka
Švaco, napomenuvši da je ovaj prijedlog Odluke podržala Komisija za
uređenje prometa na sjednici održanoj 14. 3. 06.
U raspravi su sudjelovali Milica Fuček i Josip Tomica.
Milica Fuček predložila je da se članak 10. preformulira kako bi
bio jasniji tekst, u članku 14. da se nabroje sva raskrižja ili da se riječ
„na raskrižjima“ briše, u članku 21. da se dodaju parkirališta kod
Doma zdravlja, uz Croatia osiguranje i u Ulici A. Radića uz igralište.
Josip Tomica predložio je da stručne službe prouče u članku 4.
prijedloga Odluke kojim se propisuju ulice s pravom prednosti
prolaza, da li Ulica Lj. Gaja u odnosu na Ulicu G. Karlovčana ne bi
trebala imati „obrnutu“ prednost u odnosu na propisano.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ODLUKE
o uređenju prometa na području
Grada Đurđevca
uz slijedeći
ZAKLJUČAK
Obvezuje se Stručna služba Grada i Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora da sukladno raspravi izvrše
ispravak Odluke i upute ju Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
U prilogu ovog zapisnika nalazi se ispravljeni tekst Odluke koji
se upućuje na Gradsko vijeće.
Točka 6.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg
vrtića "Maslačak" Đurđevac.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića

„Maslačak“ Đurđevac obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je
prijedlog
ODLUKE
o dopuni Odluke o cijeni
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
Ova Odluka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 7.
Razmatranje ponude za kupnju Đurđevačkog poduzetničkog
centra d.o.o. Đurđevac.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je
da Gradsko poglavarstvo donese Odluku o prodaji poslovnog udjela
Grada Đurđevca u Đurđevačkom poduzetničkom centru d.o.o.
Đurđevac, koji čini 100% temeljnog kapitala društva, ponuđaču Đuri
Ferenčiću iz Đurđevca i da Gradsko poglavarstvo donese Zaključak o
prihvaćanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela i Ugovora o
poslovnoj suradnji. Prijedlog ovih ugovora članovi Gradskog
poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a nalaze se u
prilogu ovog zapisnika.
Prije sjednice članovi Gradskog poglavarstva primili su zahtjev
Đurđevačkog poduzetničkog centra, upućen Upravnom odjelu za
stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora, za odobrenje
korištenja javne površine za postavljanje 12 reklamnih vitrina tipa
„city light“.
Gradonačelnik je rekao da su Grad, kao i gradske ustanove
zainteresirani za korištenje usluge oglašavanja, te da bi korisnik javne
površine mogao koristiti javnu površinu do privođenja namjeni
sukladno planskoj dokumentaciji.
U kratkoj raspravi sudjelovala je Milica Fuček. Predložila je da
se u „razumnom roku“ potpiše ugovor o prijenosu poslovnog udjela.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeću Odluku i
Zaključak:
1) O D L U K U
o odabiru ponuđača i prodaji poslovnog udjela
Grada Đurđevca u Đurđevačkom poduzetničkom
centru d.o.o. Đurđevac

I.
Poslovni udio Grada Đurđevca u Đurđevačkom poduzetničkom
centru d.o.o. Đurđevac koji čini 100% temeljnog kapitala društva,
prodaje se ponuđaču Đuri Ferenčiću iz Đurđevca, Đure Basaričeka
130, za iznos od 50.001,00 kunu (pedesettisućaijednu kunu).
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora
o prijenosu poslovnog udjela iz točke I. ove Odluke.
2) Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji
između Grada Đurđevca i Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac
I.
Prihvaća se Ugovor o poslovnoj suradnji između Grada Đurđevca i
Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora
iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 8.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Đurđevca u zgradi na Trgu sv. Jurja 12
u Đurđevcu (dvorišni objekat) površine 90 m2
Točka 9.

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog
prikupljanja ponuda za izgradnju plinske instalacije u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu i imenovanju Stručnog
povjerenstva.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U
Stručno povjerenstvo predložio je Milucu Fuček za predsjednicu,
Josipa Tomicu i Miju Robotića za članove.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za izgradnju plinske instalacije u Industrijskoj zoni A
u Đurđevcu i imenovanju Stručnog povjerenstva.
Postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju plinske
instalacije u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu provest će Stručno
povjerenstvo u sastavu:
1. Milica Fuček, ing. građ., predsjednik,
2. Josip Tomica, dipl. ing., član,
3. Mijo Robotić, ing., član.
Planirana vrijednost nabave je cca 34.000,00 kuna.

Točka 10.
Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za vršenje
nadzora nad izgradnjom vodovodne mreže i prilazne ceste u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko
poglavarstvo prihvati ponudu Komunalija d.o.o. Đurđevac za vršenje
nadzora nad izgradnjom vodovodne mreže i prilazne ceste u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
Prema mišljenju Josipa Tomice nema logike da firma sama sebi
vrši uslugu nadzora i da nadzor za plin ne može vršiti građevinac.
Ovo mišljenje gosp. Tomice svojom raspravom podržao je i Ivan
Pleadin.

Na to je Milica Fuček odgovorila da je Grad Đurđevac
investitor, izvođač je Segrad d.d. Đurđevac i da nema zapreke da
Komunalije vrše nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže i prilazne
ceste, a što se tiče nadzora za plin uzet će se osoba iz usluge, dodala je
Milica Fuček.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa „za“ i 1 glasom
„suzdržanim“ donijelo je
ODLUKU
o odobrenju sredstava za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
vodovodne mreže i prilazne ceste u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu
I.
Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje
poslova nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodovodne mreže i
prilazne ceste u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
II.
Za poslove nadzora iz točke I. ove Odluke odobrava se 3.168,85
kuna + PDV.
III.
Nakon izvedenih radova Komunalije d.o.o. Đurđevac dužne su
podnijeti konačno izvješće.

Točka 11.
Donošenje Odluke o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje
ponuda za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i
ulica na području Grada Đurđevca-asfalterski radovi i o
imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i o objavi
javnog natječaja za izvođenje radova na održavanju
nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Đurđevca u 2006.
godini-asfalterski radovi.

Gradonačelnik Mladen Roštan podsjetio je članove Gradskog
poglavarstva da na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. ožujka 2006.
g. nije izabrana niti jedna ponuda pristigla na javni natječaj za
izvođenje asfalterskih radova na području Grada Đurđevca i da je
zaduženo Gradsko poglavarstvo da ponovo raspiše natječaj s time da
se u ponovljenom natječaju preciznije odredi dokumentadcija koju su
ponuditelji dužni dostaviti, a vezana uz jamstvo za izvedene radove te
reference izvoditelja na poslovima asfaltiranje u 2005. godini.
Gradonačelnik je predložio da se u natječaj kao jamstvo za
izvedene radove zatraži avalirana mjenica, da se zatraže reference na
poslovima asfaltiranja u 2005. godini, te da se u ponudbenom
troškovniku stavi da se po izvedenim radovima šahtovi trebaju dovesti
u ispravno stanje i da se to računa u ponudu.
Ovaj prijedlog gradonačelnika podržali su svi članovi Gradskog
poglavarstva.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeću Odluku i
Zaključak:
1) O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za
izvođenje
radova na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica na području
Grada Đurđevca-asfalterski radovi i o imenovanju Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja i o objavi javnog natječaja za
izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica na
području
Grada Đurđevca u 2006. godini-asfalterski radovi
2) Z A K L J U Č A K
1. U Javnom natječaju za prikupljanje ponuda za izvođenje
radova na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada
Đurđevca i prigradskih naselja – asfalterski radovi u 2006. godini
ponuditelji su dužni pored isprava iz članka 26. Odluke o komunalnim
djelatnostima u Gradu Đurđevcu, priložiti i sljedeće isprave:
- avaliranu mjenicu,
- reference tvrtke na poslovima asfaltiranja u 2005. godini.
2. Zadužuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca da u ponudbenom
troškovniku za izvođenje asfalterskih radova stavi niveliranje šahtova
na razinu asfalta i da se ti radovi računaju u ponudu.

Točka 12.
Razmatranje zahtjeva Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac za sufinanciranje polaznika seminara.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je slijedeću
ODLUKU
o odobrenju sredstava za sufinanciranje
polaznika seminara iz govedarstva
I.
Za sufinanciranje polaznika seminara iz govedarstva za
osposobljavanje za zanimanje „uzgajatelj muznih krava“ odobrava se
500,00 kuna po polazniku s područja Grada Đurđevca, sukladno zahtjevu
Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac od 6. ožujka 2006.
godine.
II.
Popis polaznika sastavni je dio ove Odluke.
III.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 1403 Aktivnost
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima.
Točka 13.
Razmaranje zahtjeva Udruge vinogradara i voćara Đurđevac za
sufinanciranje tečaja za članove Udruge.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za sufinanciranje
polaznika tečaja za vinogradare i podrumare

I.
Za sufinanciranje polaznika 2. tečaja za vinogradare i podrumare
odobrava se 500,00 kuna po polazniku s područja Grada Đurđevca,
sukladno zahtjevu Udruge vinogradara i voćara Đurđevac od 13. ožujka
2006. godine.
II.
Traži se od Udruge vinogradara i voćara Đurđevac popis polaznika
tečaja s područja Grada Đurđevca, kako bi se mogla realizirati sredstva iz
točke I. ove Odluke.
Popis polaznika sastavni je dio ove Odluke.
III.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 1403 Aktivnost
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima.
Točka 14.
Razmatranje ponude Županijskog radija Koprivnica za
informiranje.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko
poglavarstvo prihvati ponudu Radio Koprivnice za mjesečno
informiranje aktualnosti s područja Grada Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude Radio Koprivnice d.o.o.
Koprivnica za mjesečno informiranje
aktualnosti s područja Grada Đurđevca
Grad Đurđevac prihvaća ponudu Radio Koprivnice d.o.o.
Koprivnica za mjesečno informiranje građana o cjelokupnom
gospodarskom, kulturnom, sportskom, turističkom i javnom životu Grada
Đurđevca u emisiji “PUN POGODAK” koja će se emitirati svake četvrte
subote u mjesecu, u trajanju od 15. minuta i za te namjene odobrava se
mjesečno, nakon emisije, 700.00 kuna + PDV (ponuda od 10. ožujka

2006. g.).
Točka 15.
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za srednje školstvo u
2006. godini.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o rasporedu novčanih sredstava za srednje škole
u Đurđevcu u 2006. godini
I.
Za ostvarenje godišnjeg plana rada i aktivnosti u 2006. godini
srednjim školama u Đurđevcu odobravaju se novčana sredstva iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Srednje školstvo,
kako slijedi:
- Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac 28.000,00 kuna
- Strukovnoj školi Đurđevac 30.000,00 kuna.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivat će se tijekom
godine prema mogućnosti Proračuna Grada Đurđevca.
Točka 16.
Razmatranje molbi za financijska sredstva:
- Župe sv. Jurja Đurđevac,
- Zajednice tehničke kulture Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se za izgradnju
vjeronaučne dvorane Župe sv. Jurja u Đurđevcu odobri 50.000,00 kuna
iz Proračuna Grada Đurđevca sa stavke Vjerske zajednice, a za Zajednicu
tehničke kulture za realizaciju Programa rada u 2006. g. 20.000,00 kuna,
s time da se odobrena sredstva doznačuju tijekom godine prema
mogućnosti Proračuna.
Milica Fuček je predložila da se za Zajednicu tehničke kulture
doznače sredstva nakon što Zajednica podnese Gradskom poglavarstvu
Izvješće o realizaciji Programa rada i poslovanja za 2005. g. i Program

rada za 2006. godinu.
Ovaj prijedlog Milice Fuček podržao je Ivan Pleadin, dodavši da
se to isto zatraži i od Zajednice sportskih udruga. Pritom je naglasio da
želi vidjeti konkretan projekt koji Zajednica radi (da samo ne nabroje
projekte) i da se Gradsko poglavarstvo treba opredijeliti za financiranje
određenog projekta s time da Zajednica podnese izvještaj što je po tom
projektu napravila.
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da nema problema da
Gradsko poglavarstvo dobije tražena izvješća.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo slijedeće ODLUKE
i ZAKLJUČKE:
1) O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za
izgradnju vjeronaučne dvorane
Župe sv. Jurja Đurđevac
I.
Za izgradnju vjeronaučne dvorane Župe sv. Jurja Đurđevac
odobrava se 50.000,00 kuna, sukladno molbi Župe od 1. ožujka 2006.
godine.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke VJERSKE
ZAJEDNICE.
2) O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava
Zajednici tehničke kulture Đurđevac
I
Za realizaciju Programa rada u 2006. godini Zajednici tehničke
kulture Đurđevac odobrava se 20.000,00 kuna.
Odobrena sredstva doznačivat će se tijekom godine prema
mogućnosti Proračuna Grada, a nakon što Zajednica podnese Gradskom
poglavarstvu Izvješće o realizaciji Programa rada i poslovanja za 2005.
godinu i Program rada za 2006. godinu.
II

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Ostali korisnici u
kulturi 3811 Tekuće donacije u novcu po odluci Gradskog poglavarstva.
3) Z A K L J U Č A K
Radi ostvarivanja novčanih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca u 2006. godini za Zajednicu sportskih udruga, traži se od
Zajednice da Gradskom poglavarstvu podnese Izvješće o realizaciji
Programa rada i poslovanja za 2005. godinu i Program rada za 2006.
godinu.
Točka 17.
Donošenje Odluke o pristupanju Programa nabave vatrogasnog
vozila u 2007. godini za potrebe JVP Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o pristupanju Programu nabave vatrogasnog
vozila u 2007. godini za potrebe
Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca
I.
Grad Đurđevac pristupa Programu nabave vozila vatrogasne
namjene za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca, kojoj je
Grad Đurđevac osnivač.
Prema Priloženom obrascu Upitnika, koji je sastavni dio ove
Odluke, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Đurđevca potrebno je
sljedeće vozilo:
Vrsta
B

Oznaka – opis
Godina nabave
navalno kratko 1 + 2
2007.

Kom
1

Tip
NV-KCAFS

II.
Predlaže se Povjerenstvu za izradu prijedloga prioriteta nabave i
raspodjele vozila vatrogasne namjene da u Plan nabave za 2007. godinu

uvrsti nabavu navalnog kratkog vozila 1 + 2, tip NV – KCAFS za
potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca.
III.
Financijska sredstva potrebna za nabavu vozila iz točke I. ove
Odluke planirana su u Projekcijama Financijskog plana JVP Grada
Đurđevca za period od 2007. do 2008. godine.
Točka 18.
Pitanja i prijedlozi.
Gradonačelnik Mladen Roštan podsjetio je članove Gradskog
poglavarstva da su u prilogu materijala primili prijedlog Ugovora
Komunalija d.o.o. Đurđevac o
plaćanju komunalnih usluga u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada
Đurđevca i Izvješće Javne ustanove za odlaganje komunalnog i
neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske o učinjenim
radnjama u periodu od posljednjeg izvješća.
Predložio je članovima Poglavarstva da prouče navedeni materijal.
U vezi Ugovora rekao je da se ne slaže s odredbom kojom se propisuje
da Grad preuzima obvezu plaćanja dugovanja ukoliko najmoprimac ne
izvrši svoju obvezu.
Zatim je gradonačelnik Mladen Roštan upoznao nazočne s
inicijativom KUD-a Petar Preradović Đurđevac o postavljanju
koreografije dr. Ivana Ivančana „Podravski svati“ i s prijedlogom o
načinu financiranja ovog projekta.
Na kraju je izvijestio članove Gradskog poglavarstva o
problematici vezanoj uz zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Đurđevca u Ulici A. Radića 8 u Đurđevcu, koji je dat u zakup Željku
Mesecu.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 22.
sjednicu u 16,50 sati.
Predsjednik
Gradskog
poglavarstva
Mladen Roštan, dipl.
ing.

