ZAPISNIK
s 23. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 18. travnja 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/23 od 13. travnja 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. Milica Fuček
3. Josip Tomica
4. Martin Vlahović
5. Ivan Pleadin
Osim članova Poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnik Grada Đurđevca.
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. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica “Večernjeg lista”.
5. Adela Sočev, dopisnica “Podravskog lista”.
6. Zdravko Šimunić, dopisnik “Glas Podravine i Prigorja”.
Zapisnik s 22. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu dnevnog reda
s
točkama 10. i 11. koje glase:
“10. Donošenjem Odluke o odobrenju sredstava za uređenje javne rasvjete na
Trgu sv. Jurja u
Đurđevcu.
11.
Donošenje Odluke o dobrenju financijskih sredstava za izvođenje
građevinskih radova
na izradi cijevnog propusta u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu.”
Predložena točka 10. dnevnog reda “Pitanja i prijedlozi”, postaje točkom 12.

Predložena 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. Utvrđivanje prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u
2006. godini.
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne
dokumentacije za
rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne
dokumentacije za
rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude za zakup poslovnog
prostora u
vlasništvu Grada Đurđevca.
5. Donošenje Odluke o vremenu održavanja “Legende o Picokima 2006.” i
imenovanju
Organizacijskog odbora.
6. Određivanje predstavnika Grada Đurđevca u Vijeću vjerovnika trgovačkog
društva “Elak”
d.d. u stečaju Đurđevac.
7. Razmatranje molbe Udruge vinogradara i voćara Đurđevac za novčana
sredstva za
održavanje 23. Međunarodne izložbe vina “Đurđevo 2006”.
8. Razmatranje molbe Mirjane Franjo iz Đurđevca za financiranje troškova
volontiranja u
Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac.
9. Razmatranje molbe Petra Petrovića iz Đurđevca za novčanu pomoć za tiskanje
kataloga
prigodom izložbe slika.
10. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za uređenje javne rasvjete na Trgu
sv. Jurja u
Đurđevcu.
11. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za izvođenje
građevinskih radova na
izradi cijevnog propusta u Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu.
12. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.

Utvrđivanje prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2006. godini.
Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2006.
godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
PLANA
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara tijekom žetvene sezone u 2006. godini
Ovaj Plan motrenja upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 2.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne
dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Grad proveo postupak
ograničenog prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu. Sukladno Odluci Gradskog poglavarstva
upućeni su pozivi petorici natjecatelja.
Po proteku 8 dana od dostave poziva, pristigle su dvije ponude, i to:
1.
Ponuda Hidroregulacije d.d. Bjelovar, V. Lisinskog 4b, Bjelovar u iznosu od
47.580,00 kuna s uključenim PDV-om i
2.
Ponuda Prostora d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 14, Bjelovar u iznosu od
43.676,00
kuna s uključenim PDV-om.
Uvidom u priloženu dokumentaciju Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su obje
ponude prihvatljive, a prema kriteriju najniže cijene predložilo je prihvaćanje ponude
ponuđača Prostor d.o.o. Bjelovar u iznosu od 43.676,00 kuna s uključenim PDV-om,
obrazložio je gradonačelnik.
Za riječ se javio Josip Tomica. Tražio je da nakon što Prostor d.o.o. Bjelovar izradi
projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju dijela Ulice kralja Tomislava da se ista
dostavi na uvid Gradskom poglavarstvu.
To isto zatražio je za ulicu Ivana Đuriševića (točka 3. dnevnog reda).
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
dijela Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu

1. Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice kralja
Tomislava u
Đurđevcu, odabire se ponuda ponuđača PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Borisa
Papandopula 14 u iznosu od 43.676, 00 kuna s uključenim PDV-om.
2. Ovlašćuje se gadonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s ponuđačem
PROSTOR
d.o.o. Bjelovar
Točak 3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne
dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Grad proveo postupak
ograničenog prikupljanja ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu. Sukladno Odluci Gradskog poglavarstva
upućeni su pozivi petorici natjecatelja.
Po proteku 8 dana od dostave poziva, pristigle su dvije ponude, i to:
1. Ponuda Hidroregulacije d.d. Bjelovar, V. Lisinskog 4b, Bjelovar u iznosu od
39.528,00 kuna
s uključenim PDV-om i
2. Ponuda Prostora d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 14, Bjelovar u iznosu od
34.648,00
kuna s uključenim PDV-om.
Uvidom u priloženu dokumentaciju Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su obje
ponude prihvatljive, a prema kriteriju najniže cijene predložilo je prihvaćanje ponude
ponuđača Prostor d.o.o. Bjelovar u iznosu od 34.648,00 kuna s uključenim PDV-om,
obrazložio je gradonačelnik.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu
1. Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Ivana
Đuriševića u
Đurđevcu, odabire se ponuda ponuđača PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Borisa
Papandopula 14 u iznosu od 34.648,00 kuna s uključenim PDV-om.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s ponuđačem
PROSTOR
d.o.o. Bjelovar.
Točka 4.
Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude za zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko

poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju najpovoljnije ponude za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca
u zgradi na Trgu sv. Jurja 12 u Đurđevcu
(dvorišni objekat) površine 90 m²
Ovom Odlukom utvrđuje se najpovoljnija ponuda podnesena na javni natječaj za
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca u zgradi u Đurđevcu na Trgu
sv. Jurja 12 (dvorišni objekat) površine 90 m², od ponuđača Udruge za pomoć
osobama s mentalnom retardacijom, po cijeni od 100,00 kuna mjesečno.
Točka 5.
Donošenje Odluke o vremenu održavanja “Legende o Picokima 2006.” i
imenovanju Organizacijskog odbora.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo jednoglasno
i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o vremenu održavanja “Legende o Picokima 2006.”
i imenovanju Organizacijskog odbora

I.
Za održavanje kulturno-zabavne i sportske manifestacije “Legende o Picokima
2006.” određuju se dani 23., 24. i 25. lipnja 2006. godine.
II.
U Organizacijski odbor imenuju se:
1. Mladen Roštan
2. Josip Tomica
3. Milica Fuček
4. Marijan Ružman
5. Zdravko Patačko
6. Verica Rupčić
7. Josip Cugovčan
8. Željko Orač
9. Mario Lončarić
10. Mario Tomrlin

11. Zvonimir Perica
12. Anđela Lenhard-Antolin
13. Mijo Robotić
14. Damir Mujić
15. Ivan Martinčić
Točka 6.
Određivanje predstavnika Grada Đurđevca u Vijeću vjerovnika
trgovačkog društva “Elak” d.d. u stečaju Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko poglavarstvo odredi Dražena
Mesića, direktora Komunalija, za predstavnika Grada Đurđevca u Vijeće vjerovnika
trgovačkog društva “Elak” d.d. u stečaju Đurđevac, jer Komunalije imaju velika
potraživanja u “Elaku”, čak veća od Grada.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave odredilo je
DRAŽENA MESIĆA, dipl.ing., iz Đurđevca, Stjepana Radića 87, za
predstavnika Grada Đurđevca u Vijeće vjerovnika trgovačkog društva “Elak” d.d. u
stečaju Đurđevac.
Točka 7.
Razmatranje molbe Udruge vinogradara i voćara Đurđevac za novčana
sredstva za održavanje 23. Međunarodne izložbe vina “Đurđevo 2006”.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo jednoglasno i
bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju financijskih sredstava
Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac
za održavanje 23. Međunarodne izložbe vina
“Đurđevo 2006.”
I.
Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac odobrava se 10.000,00 kuna za pokriće
dijela troškova organizacije 23. Međunarodne izložbe vina “Đurđevo 2006.”
II.
Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 3811 Tekuće donacije u
novcu.
Točka 8.

Razmatranje molbe Mirajne Franjo iz Đurđevca za financiranje troškova
volontiranja u Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da ukupni troškovi volontiranja Mirjane
Franjo u Dječjem vrtiću iznose 1.107,00 kuna mjesečno. Ugovor je zaključen od 1.
ožujka 2006. godine i ukoliko se Grad odlući za pomoć ne može se donijeti
retroaktivna odluka, već se može donijeti počevši od 1. svibnja, rekao je
gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Milica Fuček, Josip Tomica i Ivan Pleadin.
Milica Fuček smatra da nije u redu da se nakon potpisivanja ugovora upućuje zahtjev
za financiranje volontiranja. Protiv je da se sada ide mijenjati ugovor.
Josip Tomica i Ivan Pleadin svojom raspravom zauzeli su se da Grad pomogne
sufinancirati određeni iznos troškova volontiranja, jer se već jednoj volonterki na taj
način pomaže.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava Mirjani Franjo
iz Đurđevca za financiranje troškova
volontiranja u Dječjem vrtiću
“Maslačak” Đurđevac
Mirjani Franjo iz Đurđevca, Ulica Matije Gupca 74, odobrava se 600,00 kuna
mjesečno za financiranje troškova volontiranja (troškovi mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja i naknade za mentora) u Dječjem vrtiću “Maslačak” Đurđevac i to za 10
mjeseci volontiranja počevši, od 1. svibnja 2006. godine do završetka volonterskog
staža.
Točka 9.
Razmatranje molbe Petra Petrovića iz Đurđevca za novčanu pomoć za
tiskanje kataloga prigodom izložbe slika.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Grad pomogne slikaru Petru
Petroviću iz Đurđevca, s 500,00 kuna za izdavanje kataloga prigodom izložbe slika u
Virju.
Ovaj prijedlog gradonačelnika podržali su svi članovi Gradskog poglavarstva.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o novčanoj pomoći Petru Petroviću
za tiskanje kataloga prigodom izložbe slika
Petru Petroviću iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 124, odobrava se 500,00 kuna
novčane pomoći iz Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu, za pokriće dijela
troškova za tiskanje kataloga prigodom održavanja izložbe slika 27. svibnja 2006.
godine u Osnovnoj školi u Virju.

Točka 10.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za uređenje javne rasvjete na Trgu
sv. Jurja u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
U kratkoj raspravi sudjelovao je Josip Tomica. Predložio je da se prilikom izmjene
kugli za kandelabere promijene i žarulje, da se ugrade štedne žarulje koje ne griju
kugle, čime će se spriječiti pucanje kugli.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava za uređenje
javne rasvjete na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu
Za uređenje javne rasvjete na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu – nabavu i ugradnju 53
kugle za kandelabere, odobrava se 19.825,00 kuna, sukladno ponudi
“Elektroinstalatera” Slavka Horvata iz Čepelovca (ponuda od 10. travnja 2006.
godine).
Točka 11.
Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za izvođenje
građevinskih radova na izradi cijevnog propusta u Poduzetničkoj zoni A u
Đurđevcu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i kratke rasprave u
kojoj su sudjelovali Ivan Pleadin i Milica Fuček, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je
donijelo sljedeću Odluku i Zaključak:
1) ODLUKU
o odobrenju financijskih sredstava za
izvođenje građevinskih radova na
izradi cijevnog propusta u
Poduzetničkoj zoni A u Đurđevcu
Za izvođenje građevinskih radova na izradi cijevnog propusta u Poduzetničkoj
zoni A u Đurđevcu odobrava se 19.500,00 kuna prema troškovniku “Inženjera Branka
Međurečana” poduzeća za građevinarstvo i trgovinu iz Kalinovca, od 14. travnja
2006. godine koji je sastavni dio ove Odluke.
2) ZAKLJUČAK
Obvezuje se pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenja prostora Grada Đurđevca Mijo Robotić da za sljedeću sjednicu Gradskog
poglavarstva podnese pismeno obrazloženje ponude i troškovnika za izvođenje radova
na izradi cijevnog propusta u Poduzetničkoj
zoni A u Đurđevcu.

Točka 12.
Pitanja i prijedlozi.
Josip Tomica postavio je pitanje gradonačelniku u vezi I. faze revitalizacije
centralnog parka na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu, koja obuhvaća sadnju drveća.
Budući da je već zakasnila sadnja ovo proljeće upitao je da li će se sadnja drveća
izvršiti u jesen?
Zatim je gosp. Tomica predložio da Grad nešto poduzme, imajući u vidu širenje
bolesti ptičje gripe, da se na adekvatan način izmjeste vrane i čavke iz parka na Trgu
sv. Jurja u Đurđevcu.
U vezi revitalizacije parka na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu gradonačelnik Mladen
Roštan odgovorio je da se u uređenje još nije krenulo. Za te namjene ove godine u
Proračunu planirano je 80.000,00 kuna. Sada će se prići uređenju vodoskoka, dodao je
gradonačelnik.
Predsjednik Gradskog poglavarstva mladen Roštan zaključio je 23. sjednicu u 14,10
sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl.ing.

