
Z A P I S N I K
s 29. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 20. srpnja 2006. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/36 od 18. 
srpnja 2006. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. 
Radića 1, s početkom u 14,15 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen 
Roštan i konstatirao nazočnost većine članova Poglavarstva.

Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan
2. Milica Fuček 
3. Martin Vlahović
4. Ivan Pleadin (opravdano odsutan do 15,05 sati, dolazi u 

tijeku rasprave o 
      točki 4. dnevnog reda) 

Sjednici nije nazočan Josip Tomica (opravdao).

Osim članova Gradskog 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. Mijo Robotić, 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.

5. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" 
Đurđevac.

6. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac.
7. Zdravko Šabarić, predstavnik Centra za kulturu Đurđevac.
8. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Grada Đurđevca.
9. Anđela Lenhard- Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
10. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".

Zapisnik s 28. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio 
je dopunu dnevnog reda s točkama 8., 9., 10., 11., 12. i  13. koje 
glase:

"8. Razmatranje zahtjeva Mjesnog odbora Sveta Ana za pomoć 
kod uređenja Društvenog doma.



            9. Donošenje Izmjena Plana nabave za 2006. godinu.
10. Donošene Izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i 

usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini. 
11. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 

prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih radova na 
rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.

12. Donošenje Odluke o načinu realizacije prava na pomoć za 
podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženih građana.

13. Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju 
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca".

Predložena točka 8. dnevnog reda "Pitanja i prijedlozi", postaje 
točkom 14.

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 Zaključka o usvajanju polugodišnjeg 
financijskog izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg 
financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - 
Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. 
godine.

4. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2006. godine.

6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2006. godine.

7. Razmatranje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima  i 
izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca  za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

8. Razmatranje zahtjeva Mjesnog odbora Sveta Ana za pomoć 
kod uređenja Društvenog doma.
           9. Donošenje Izmjena Plana nabave za 2006. godinu.



10. Donošene Izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i 
usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini. 

11. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih radova na 
rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.

12. Donošenje Odluke o načinu realizacije prava na pomoć za 
podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženih građana.

13. Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u 
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.

14. Pitanja i prijedlozi.
      

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

         Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju 
polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Đurđevca 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Uvodno izlaganje o polugodišnjem obračunu Proračuna Grada 
Đurđevca za 2006. godinu podnio je gradonačelnik Mladen Roštan, a 
obrazloženje svih stavki prihoda od poreza, potpora te neporeznih 
prihoda i rashoda dala je pročelnica Jasna Kovačev. Prihodi 
Proračuna za 2006. godinu planirani su u iznosu od 32.546.000,00 
kuna, a u razdoblju siječanj – lipanj ostvareni su u iznosu od 
7.523.792,89 kuna, što je 23,12% u odnosu na plan. Razlog ovako 
malog ostvarenja je taj što se nisu ostvarile planirane pomoći iz 
državnog i županijskog proračuna, prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja, čija se 
realizacija očekuje u drugom polugodištu 2006. g., obrazložila je 
pročelnica Kovačev.

U raspravi je sudjelovala Milica Fuček. Primijetila je nisko 
ostvarenje naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 
odnosu na plan, te velike razlike u ostvarenju planiranih potpora iz 
državnog i županijskog proračuna. Pritom je spomenula Centar za 
kulturu koji uopće nije ostvario planirani prihod iz županijskog 
proračuna. Stoga se Milica Fuček svojom raspravom založila za 
poboljšanje sustava naplate komunalne naknade u kvalitetnijem 
obimu u drugom polugodištu ove godine.

Pročelnica Jasna Kovačev obrazložila je Milici Fuček da se 
naplata komunalne naknade ostvaruje 98% na godišnjem nivou, tako 
da se realizacija ove stavke prihoda očekuje u drugom polugodištu 
ove godine.

Obrazlažući problematiku naplate komunalne naknade od 



građanstva – za stambene prostore, gradonačelnik Mladen Roštan 
istaknuo je problem što se obveza komunalne naknade od strane 
pravnih i fizičkih osoba ne naplaćuje na vrijeme na što utječe dio 
socijale i mentaliteta građana. Prihvatio je sugestiju Milice Fuček da 
gradske službe idu efikasnije u ažuriranje naplate komunalne 
naknade.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

ZAKLJUČKA
o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja

Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 
od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 2.

 Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju 
polugodišnjeg financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna 
Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. 
godine.

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

ZAKLJUČKA
o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja
 Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za

 razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine
 

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 3.

Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu 



- Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2006. godine.

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. 
godine, podnio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2006. godinu – Proračunske zalihe,

 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 4.

Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub 
obrazložila je Polugodišnji obračun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića 
te planirane aktivnosti za predstojeće razdoblje. Govorila je o 
popunjenosti kapaciteta vrtića, broju uposlenih, normativima te 
problematici neizvršavanja obveza pojedinih roditelja.

Za raspravu se javila Milica Fuček koja je komentirajući 
prihode i rashode financijskog poslovanja Dječjeg vrtića za prvih šest 
mjeseci 2006. godine izjavila da joj se ukupno ostvareni prihodi 
prema ukupno ostvarenim rashodima čine preidealni s ostvarenim 
viškom prihoda od svega 11.837,67 kuna. Zatim je upitala 
ravnateljicu Gabrijelu Golub zašto su rashodi za plaće viši nego 
prošle godine, a broj zaposlenih je ostao isti (22 zaposlenih), zašto su 
povećani rashodi za darove, službena putovanja i nagrade 
zaposlenika (zatražila je poseban izvještaj o kakvim se nagradama 



zaposlenika radi), zašto su rashodi za materijal i energiju viši od 
prošle godine, što je napravljeno za 33.757,16 kuna kod rashoda 
investicijskog održavanja građevinskih objekata i kod investicijskog 
održavanja prostorija i opreme za 41.329,47 kuna, te na što se odnose 
rashodi reprezentacije u iznosu od 4.746,16 kuna?

Odgovarajući na tražena pojašnjenja Milici Fuček, ravnateljica 
Dječjeg vrtića Gabrijela Golub izjavila je kako misli da su brojke 
ukupno ostvarenih prihoda prema ostvarenim rashodima realno 
napravljene. Što se tiče povećanih rashoda za plaće djelatnika 
ravnateljica je odgovorila da Dječji vrtić ima 22 stalno zaposlena 
djelatnika, međutim prema potrebi se zapošljavaju djelatnici na 
Ugovor o radu na određeno vrijeme. Rashodi za darove, službena 
putovanja i nagrade, odnose se na darove zaposlenima za Božić, 
naknade za bolest duže od tri mjeseca, a službena putovanja odnose 
se na odlazak djelatnika jednom mjesečno na konzultacije u Varaždin 
i Zagreb (pritom koriste osobni automobil). Rashodi za materijal su 
povećani zbog uvođenja novih aparata u kupaonice, a na zahtjev 
sanitarnih inspekcija, te na sredstva za dezinfekciju bazena, pojasnila 
je ravnateljica i dodala da se rashodi za investicijsko održavanje 
građevinskih objekata i prostorija odnose na izmjenu kupola na 
terasama, izmjenu jednog dijela stolarije i parketa (80 m2) i unutarnje 
popravke.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka

 i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 5.

Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Polugodišnji obračun prihoda i rashoda Centra za kulturu 
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine 



obrazložio je zamjenik ravnateljice Centra za kulturu Zdravko 
Šabarić. 

Govoreći o Polugodišnjem obračunu prihoda i rashoda Centra 
za kulturu gradonačelnik Mladen Roštan posebno se osvrnuo na 
ostvarivanje prihoda Centra od vlastite djelatnosti s kojima 
gradonačelnik nije zadovoljan jer se Centar skoro 100% oslanja na 
financiranje iz Grada. Pritom je spomenuo ostvarenje niskih prihoda 
od uplata za ulaznice u Galeriju Stari grad, kino ulaznica i ostale 
prihode od ostalih poslova vlastite djelatnosti (prodaja suvenira).

I Milica Fuček smatra da bi Centar za kulturu trebao ostvariti 
više prihoda od prodaje ulaznica u Galeriji Stari grad, stoga je upitala 
gosp. Šabarića koliko je prodano ulaznica u pola godine za Galeriju i 
tko je sve oslobođen plaćanja ulaznica? Zatim je tražila pojašnjenje 
na što se odnose rashodi grafičkih i tiskarskih usluga, filma i izrade 
fotografija?

Zdravko Šabarić odgovorio je da je u proteklih 6 mjeseci 
Galeriju posjetilo 3400 posjetitelja. Za vrijeme održavanja Legende o 
Picokima Galeriju je posjetilo preko 2000 posjetitelja, a ulaznice se 
nisu naplaćivale što je glavni razlog da iz tog dijela nema više 
prihoda, rekao je gosp. Šabarić. Pojasnio je tko ne plaća ulaznice u 
Galeriju (svi učenici osnovne i srednje škole iz Đurđevca, 
sponzorirane ekskurzije), stoga nastaje nesrazmjer  broja posjetitelja i 
ostvarenih prihoda od naplaćenih ulaznica u Galeriju Stari grad. 
Rashodi grafičkih i tiskarskih usluga odnose se na tiskanje kataloga, 
odgovorio je Zdravko Šabarić Milici Fuček.

Na to je Milica Fuček izjavila kako smatra da bi u cilju 
ostvarenja viših prihoda od ulaznica u Galeriju Stari grad trebalo 
revidirati koje se posjetitelje oslobađa plaćanja ulaznice.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka

 i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 6.

 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka
 i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Nakon uvodnih napomena gradonačelnik Mladen Roštan dao je 



riječ ravnateljici Gradske knjižnice Anici Šabarić koja je ukratko 
pojasnila Polugodišnji obračun prihoda i rashoda Gradske knjižnice za 
polugodišnje razdoblje, zatim je izvijestila nazočne o radu u prvom 
polugodištu te o trenutnim aktualnostima Gradske knjižnice.

Za raspravu se javila Milica Fuček koja je izrazila pohvalu 
Gradskoj knjižnici na zalaganju za ostvarenje vlastitih prihoda.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

ZAKLJUČKA 
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka

 i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za
 razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 7.

Razmatranje Izvještaja o prihodima i rashodima, 
primicima  i izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Đurđevca  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Izvještaj o prihodima i rashodima JVP Grada Đurđevca za prvo 
polugodište 2006. godine obrazložio je zapovjednik JVP Marijan 
Kicivoj.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima

i izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca
  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 8.

 Razmatranje zahtjeva Mjesnog odbora Sveta Ana za 



pomoć kod uređenja Društvenog doma.

Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U 
o odobrenju novčanih sredstava

 za uređenje Društvenog doma u Svetoj Ani 

I.

Za uređenje Društvenog doma u Svetoj Ani odobrava se 5.000,00 
kuna, sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Sveta Ana od 27. travnja 2006. 
godine i ponudbenom troškovniku građevinskog obrta “Cikoš građenje” 
iz Virja.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu sa stavke Aktivnost Mjesni 
odbori 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Točka 9.

Donošenje Izmjena Plana nabave za 2006. godinu.

Izmjenu Plana nabave za 2006. godinu obrazložila je tajnica 
Grada Jadranka Švaco.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

IZMJENU PLANA NABAVE
za 2006. godinu

                                                                         

U Planu nabave za 2006. godinu („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 8/05.) točka II. stavak 1.  mijenja se i glasi:



 Red.broj    Predmet                                           Način nabave          
Planirana vrijednost
  nabave      nabave                                                                               
nabave (u kunama)                                                 

2.   Rekonstrukcija Basaričekove ulice
 - izgradnja rotora na raskrižju 

               ulica Basaričekove – S. Radića –
               Vinogradske                                       Javno nadmetanje              
275.000,00 

3. Izrada projektne dokumentacije za
sanaciju i početak sanacije odlaganja
komunalnog otpada                                Javno nadmetanje              
670.000,00  

4. Izgradnja objekta odmarališta 
u Prvić Luci                                            Javno nadmetanje              
970.000,00

      4. Nabava kreditnih sredstava                      Javno nadmetanje            
6.500.000,00.

Točka 10.

Donošene Izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i 
usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini. 

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 
vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2006. godini obrazložila je tajnica 
Grada Jadranka Švaco.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE
roba, radova i usluga u vrijednosti do

200.000,00 kuna u 2006. godini



I.
U Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 

kuna u 2006. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/05. i 
4/06.) u točki II. redni broj nabave 26. mijenja se i  glasi:

„ 26.  Izvođenje građevinskih radova  na rekonstrukciji
                      Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu                                  
199.000,00“,

            a iza rednog broja  30. dodaje se novi redni broj 31. i glasi:
„ 31. Nabava drva za ogrjev  za socijalno ugrožene građane       

170.000,00 „.
                                                               

II.

U točki IV. iza  rednog broja 59. dodaje se novi redni broj 60. i 
glasi:

„ 60. Stručni nadzor za rekonstrukciju Ulice kralja Tomislava.“

Točka 11.

Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog 
prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih radova na 
rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.

Obrazloženje su dali pročelnik Mijo Robotić i gradonačelnik 
Mladen Roštan koji je u Stručno povjerenstvo predložio Milicu 
Fuček, Miju Robotića i Martina Vlahovića.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U 
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja 

ponuda za izvođenje građevinskih radova na
rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava 

u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih 
radova na rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu, redni broj 



nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 
kuna u 2006. godini: 26

Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, 
dipl. ing.

II.

Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu: 

1. Milica Fuček, ing., predsjednik,  
2. Mijo Robotić, ing., član,
4. Martin Vlahović, ing., član. 

III.

Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji
Ulice kralja Tomislava u Đurđevcu.

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca  199.000,00 kuna. 
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 

2006. godinu. 
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom. 

V.

Poziv za dostavu ponuda uputit će se najmanje petorici natjecatelja 
i u njemu će se odrediti rok za dostavu ponuda. 

Obvezuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora Grada Đurđevca da izradi dokumentaciju za nabavu.

Točka 12.

Donošenje Odluke o načinu realizacije prava na pomoć za 
podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženih građana.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, 
a sukladno raspravi u kojoj su sudjelovali Milica Fuček, Jadranka 
Švaco, Mladen Roštan, Ivan Pleadin, Jasna Kovačev i Martin 
Vlahović, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće 
ODLUKE:



1)  O D L U K U 
o načinu realizacije prava na pomoć za podmirenje 

troškova ogrjeva u 2006. godini socijalno ugroženih građana 

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca određuje da se za 2006. 
godinu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva temeljem Zakona o 
socijalnoj skrbi dodjeljuje u naravi, na način da se korisnicima pomoći s 
područja Grada Đurđevca osigura nabava i prijevoz drva. 

II.

Za nabavu drva iz točke I. ove Odluke objavit će se Javno 
prikupljanje ponuda temeljem Uredbe o postupku nabave roba, radova i 
usluga male vrijednosti.

2)  O D L U K U
o objavi javnog prikupljanja ponuda za nabavu drva

za ogrjev za socijalno ugrožene građane s područja Grada Đurđevca
i osnivanju Stručnog povjerenstva

I.

Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će 
postupak javnog prikupljanja ponuda za nabavu drva za ogrjev za 
socijalno ugrožene građane s područja Grada Đurđevca, redni broj 
nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 
kuna u 2006. godini: 31. 

Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, 
dipl. ing.

II.

Postupak iz točke I ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u 
sastavu:
               1. Jadranka Švaco, dipl. iur., predsjednik,
                        2. Martin Vlahović, ing., član,
                        3. Marica Popović, ing.,  član.

III.



Predmet nabave je ogrjevno drvo - OTL (hrast, brijest, javor, jasen, 
bagrem, kesten, trešnja) – I. klase, u količini cca 546 m3, fco korisnik – 
istovareno.

IV.

Planirana vrijednost nabave je cca  170.000,00  kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 

2006 godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.

V.

Javno prikupljanje ponuda objavit će se u „Podravskom listu“.

Točka 13.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju 
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan izvijestio je članove 
Poglavarstva da se na raspisan javni natječaj za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, koji se nalazi u 
prizemlju objekta Stari grad u Đurđevcu, ukupne površine 394,00 m2, 
nitko nije javio za zakup navedenog prostora. Bilo je zainteresiranih, 
međutim zbog visoke cijene zakupnine nitko od zainteresiranih nije 
se javio na raspisani natječaj. Budući da se 27. srpnja 2006. godine 
održava sjednica Gradskog vijeća, a naredna sjednica će biti tek 
krajem rujna ili početkom listopada, gradonačelnik je predložio da 
Gradsko poglavarstvo utvrdi prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, na 
način da se snizi početna visina zakupnine s 30,00 kuna /m2 za 
ugostiteljski prostor u Starom gradu i istu uputi Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje, kako bi se ušlo u proceduru ponovnog 
raspisivanja natječaja i uređenju toga prostora do zime.

Ivan Pleadin upitao je da li u prizemlju Starog grada baš mora 
biti ugostiteljski objekt. Mišljenja je da bi se možda navedeni prostor 
mogao iskoristiti u kulturnom smislu.

Milica Fuček predložila je da se iznimno za ugostiteljski 
prostor koji se nalazi u prizemlju Starog grada snizi početna visina 
zakupnine na 20,00 kuna/m2 zbog velike kvadrature (394 m2), dok za 



ostale poslovne prostore u vlasništvu Grada za djelatnosti 
ugostiteljstva, trgovina i banaka da početna visina zakupnine ostane 
nepromijenjena, odnosno 30,00 kuna/m2. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

O D L U K E
o dopuni Odluke o davanju u zakup

poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Đurđevca

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/98. i 8/01.) 
u članku 11. iza trećeg stavka dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„ Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovog članka za ugostiteljski 
prostor koji se nalazi u prizemlju objekta Stari grad u Đurđevcu, 
određuje se početna visina zakupnine od 20,00 kuna po m2.“.

   

Točka 14.

Pitanja i prijedlozi.

Gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je članovima 
Poglavarstva da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. 
lipnja 2006.g. odgođeno donošenje Odluke o gradskim porezima 
zbog predložene visine poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište, 
pa je predložio članovima Poglavarstva da razmisle o novom 
prijedlogu visine toga poreza i eventualno izostavljanju oporezivanja 
neizgrađenog građevinskog zemljišta koji se nalazi u II. zoni.

Ivan Pleadin upozorio je Miju Robotića da kod izgradnje 
neizgrađene kanalizacije u gradu Đurđevcu, koja je sada i planu, vodi 
brigu da se korisnici na vrijeme priključe kako se naknadno ne bi 
trgala prometnica.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio 
je 29. sjednicu u 17,00 sati.

                                                                                                       
Predsjednik 



                                                                                               Gradskog 
poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing. 


