ZAPISNIK
s 40. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 11. prosinca 2006. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/06-01/55, URBROJ: 2137/03-06-1
od 8. prosinca 2006. godine.
Sjednica je održana u sobi gradonačelnika Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 15,15 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. Josip Tomica
4. Ivan Pleadin
Sjednici nije nazočan Martin Vlahović (opravdao).
Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Ivica Djopar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
2. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
3. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode Grada Đurđevca.
4. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno- komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
5. 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. Razmatranje amandmana na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu.
2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku
Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o. na prijedlog
Odluke o raspodjeli dobiti iz 2005. godine i Odluke o povećanju temeljnog kapitala
(kupnja poslovnog prostora).
3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku
Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva "Podravina Programat" d.d. Đurđevac
na Odluku o uporabi dobiti za 2005. godinu.
4. Donošenje Odluke o kupnji poslovnog prostora za potrebe Gradske knjižnice
Đurđevac i sudjelovanje Grada Đurđevca u svojstvu kupca na javnoj dražbi za prodaju
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nekretnina stečajnog dužnika Ciglana Dominkovica.
5. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje amandmana na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu.
Amandmane na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu podnio je
Odbor za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca i
član Gradskog vijeća Siniša Plemenčić (Demokratski centar). ¸
Amandman Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo glasi:
AMANDMAN
na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca
za 2007. godinu
I. U Planu razvojnih programa Grada Đurđevca za 2007. - 2009. godinu, na
strani 7. PROJEKT 2308 IZGRADNJA MRTVAČNICE U SIROVOJ KATALENI
iznos od „ 500.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom od „250.000,00 kuna“, a u tabeli se
izostavljaju redak za 2008. i 2009. godinu.
Na stranici 11. iza Projekta 2330, dodaju se novi projekti 2331 i 2332 koji
glase:
„ 2331 IZGRADNJA MRTVAČNICE U SUHOJ KATALENI
125.000,00
kuna
4214 Ostali građevinski objekti
Godina
2008.
2009.

Ukupno
75.000,00
50.000,00

Proračun grada
75.000,00
50.000,00

2332 IZGRADNJA MRTVAČNICE U ČEPELOVCU
125.000,00 kuna
4214 Ostali građevinski objekti
Godina
2008.
2009.

Ukupno
75.000,00
50.000,00

Proračun grada
75.000,00
50.000,00“

II. U Proračunu Grada Đurđevca za 2007. godinu na strani 30. izostavlja se
Projekat „2402 Poslovno radna zona B u iznosu od 1.000.000,00 kuna“ , a Projekt
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„2403 Poslovno-industrijska zona A u iznosu od 800.000,00 kuna“ mijenja se i glasi:
„ 2403 Projekt Poslovno-industrijska zona A
1.800.000,00 kuna
4111 Građevinsko zemljište
200.000,00 kuna
4214 Ostali građevinski objekti
1.600.000,00 kuna“.
Amandman člana Gradskog vijeća Siniše Plemenčića (DC) glasi:
AMANDMAN
na prijedlog Proračuna Grada Đurđevca
za 2007. godinu
Temeljem zahtjeva Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca i plana i
programa Demokratskog centra, predlažem da se planirana sredstva u Proračunu Grada
za 2007. godinu u Razdjelu 0300, Glava 0320 – Sport, koja se odnose na redovnu
djelatnost sportskih udruga, a koja su planirana u iznosu od 480.000,00 kn, uvećaju za
10% (za 48.000,00 kn).
Ujedno predlažem da se isti iznos (48.000,00 kn) umanji na Razdjelu 0110 –
Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo – Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve i iznosi 22.000,00 kn.
O predloženim amandmanima očitovao se gradonačelnik Mladen Roštan.
Predložio je da Gradsko poglavarstvo prihvati amandman I. koji se odnosi na izmjenu
Plana razvojnih programa Grada Đurđevca za 2007. - 2009. godinu Projekt
IZGRADNJA MRTVAČNICA uz zaključak kojim se obvezuju mjerodavna upravna
tijela Grada da izrade dugoročni program izgradnje mrtvačnica za sva prigradska naselja
na području Grada Đurđevca.
Za raspravu se javila Milica Fuček. Mišljenja je da se izgradnja mrtvačnice u
Suhoj Kataleni u 2008. godini ne može realizirati. Radi se o smanjenju sredstava za
izgradnju mrtvačnice u Sirovoj Kataleni, a projekti još nisu zaokruženi i neće se znati
koliko će to koštati, dodala je Milica Fuček.
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da je suština amandmana da se što
prije planira izgradnja mrtvačnice u Suhoj Kataleni, a troškovno će se definirati kada će
se imati točna dinamika izgradnje.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je prihvatilo amandman I. Odbora za
gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca uz sljedeći
ZAKLJUČAK
Obvezuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Đurđevca da izradi dugoročni Program izgradnje mrtvačnica za sva prigradska
naselja na području Grada Đurđevca.
Amandman II. Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo koji se odnosi
na izostavljanje Projekta Poslovno radne zone B u 2007. godini u korist Poslovnoindustrijske zone A, gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da ga Gradsko
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poglavarstvo prihvati uz zaključak kojim se obvezuju mjerodavna upravna tijela Grada
da u prvom polugodištu 2007. godine izrade i definiraju Program daljnjeg razvoja
poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu.
Josip Tomica svojom raspravom podržao je gradonačelnika Mladena Roštana, s
time da ukoliko se ukaže potreba za projekte u Poslovnoj radnoj zoni B u 2007. g. da se
ide na rebalans Proračuna, a Milica Fuček zalagala se da kod Projekta Poslovno radne
zone B ostane stavka u Proračunu u simboličnom iznosu kako se ne bi odmah moralo ići
u rebalans Proračuna u slučaju potrebe za otkup građevinskog zemljišta u toj zoni.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 3 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“
prihvatilo je amandman II. Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo
Gradskog vijeća Grada Đurđevca uz sljedeći
ZAKLJUČAK
Obvezuju se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode i Upravni
odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca da do 30.
lipnja 2007. godine izrade i definiraju program daljnjeg razvoja poduzetničkih zona u
Gradu Đurđevcu.
Amandman I. i II. Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo postaju
sastavni dio prijedloga Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu i Plana razvojnih
programa Grada Đurđevca za 2007. – 2009. godinu.
Zatim se gradonačelnik Mladen Roštan očitovao o amandmanu člana Gradskog
vijeća Siniše Plemenčića (DC). Predložio je da Gradsko poglavarstvo ne prihvati
navedeni amandman s time da ukoliko se tijekom 2007. godine ukaže potreba za
povećanje sredstava iz Proračuna Grada za Zajednicu sportskih udruga na temelju
Programa koje će prihvatiti Gradsko poglavarstvo, planirat će se sredstva za te
Programe rebalansom Proračuna.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno nije prihvatilo amandman člana Gradskog
vijeća Siniše Plemenčića (DC) uz sljedeći
ZAKLJUČAK
Ukoliko se tijekom 2007. godine ukaže potreba za povećanje sredstava iz
Proračuna Grada za Zajednicu sportskih udruga na temelju Programa koje će prihvatiti
Gradsko poglavarstvo, planirat će se sredstva za te Programe rebalansom Proračuna.
Točka 2.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
predstavniku Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Radio Đurđevac
d.o.o. na prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2005. godine i Odluke o povećanju
temeljnog kapitala (kupnja poslovnog prostora).
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Prijedlog Zaključka članovi Gradskog poglavarstva primili su na klupe prije
sjednice. Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je svaku pojedinu točku Zaključka i
predložio da Gradsko poglavarstvo prihvati ovaj Zaključak i uputi ga Gradskom vijeću
na razmatranje i donošenje.
U kratkoj raspravi sudjelovali su Josip Tomica, Milica Fuček, Mladen Roštan i
Ivan Pleadin. Podržali su predloženi Zaključak u vezi davanja prethodne suglasnosti
predstavniku Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o. na
Odluku o raspodjeli dobiti iz 2005. godine i Odluku o povećanju temeljnog kapitala.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
u svezi davanja prethodne suglasnosti predstavniku
Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva
RADIO ĐURĐEVAC d.o.o. na Odluku o raspodjeli dobiti
iz 2005. godine i Odluku o povećanju temeljnog kapitala
I.
Daje se prethodna suglasnost predstavniku Grada Đurđevca u Skupštini
trgovačkog društva RADIO ĐURĐEVAC d.o.o. Đurđevac da glasuje za donošenje
Odluke o raspodjeli dobiti iz 2005. godini na način kako je to predloženo u Pozivu za
Skupštinu RADIO ĐURĐEVCA d.o.o. od 8. prosinca 2006. godine.
II.
Grad Đurđevac nije suglasan s predloženom Odlukom o povećanju temeljnog
kapitala kupnjom poslovnog prostora od strane članova Društva te se predstavnik Grada
Đurđevca obvezuje na zauzimanje takvog stava na Skupštini.
III.
Grad Đurđevac zainteresiran je za prodaju svojeg poslovnog udjela u Radio
Đurđevcu d.o.o. te se obvezuje Gradsko poglavarstvo da pripremi odgovarajuće akte u
cilju prodaje poslovnog udjela Grada Đurđevca koji iznosi 32,65%.
IV.
Obvezuje se predstavnik Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva RADIO
ĐURĐEVAC d.o.o. Đurđevac da izvIjesti Gradsko vijeće o održanoj Skupštini.
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
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Točka 3.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
predstavniku Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva "Podravina
Programat" d.d. Đurđevac na Odluku o uporabi dobiti za 2005. godinu.
Prijedlog Zaključka članovi Gradskog poglavarstva primili su na klupe prije
sjednice. Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je predloženi zaključak i predložio
članovima Gradskog poglavarstva prihvaćanje istog.
U vezi Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Grada Đurđevca
u Skupštini trgovačkog društva „Podravina Programat“ d.d. Đurđevac kratka
pojašnjenja od gradonačelnika tražili su Milica Fuček i Ivan Pleadin, međutim nisu
imali prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog Zaključka.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o davanju prethodne suglasnosti predstavniku
Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva
„Podravina Programat“ d.d. na
Odluku o uporabi dobiti za 2005. godinu
I.
Daje se prethodna suglasnost predstavniku Grada Đurđevca u Skupštini
trgovačkog društva „Podravina Programat“ d.d. Đurđevac da glasuje za donošenje
Odluke o uporabi dobiti za 2005. godini na način kako je to predloženo u Pozivu za
Glavnu skupštinu objavljenom u „Narodnim novinama“ u broju 121/06. od 8. studenoga
2006. godine.
II.
Obvezuje se predstavnik Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva
„Podravina Programat“ d.d. Đurđevac da izvijesti Gradsko vijeće o održanoj Skupštini.
Točka 4.
Donošenje Odluke o kupnji poslovnog prostora za potrebe Gradske
knjižnice Đurđevac i sudjelovanje Grada Đurđevca u svojstvu kupca na javnoj
dražbi za prodaju nekretnina stečajnog dužnika Ciglana Dominkovica.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeću
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ODLUKU
o sudjelovanju Grada Đurđevca u svojstvu
kupca na javnoj dražbi za prodaju imovine stečajnog
dužnika Ciglana Dominkovica u stečaju
I.
U svrhu proširenja prostora za potrebe Gradske knjižnice Đurđevac, Grad
Đurđevac sudjelovat će u svojstvu kupca na javnoj dražbi za prodaju imovine stečajnog
dužnika Ciglana Dominkovica u stečaju i to: u podulošku 38, lokal oznake L 34 na
prvom katu, površine 69,69 m2 koji se nalazi u Poslovnom centru u Đurđevcu, Trg sv.
Jurja bb, sagrađenom na čkbr. 4324/5, zk.ul.br. 10321 k.o. Đurđevac.
II.
Početna cijena predmetnog poslovnog prostora iznosi 3.000,00 kuna po m2, a
javna dražba održat će se u Trgovačkom sudu u Bjelovaru, soba broj 5, dana 21.
prosinca 2006. godine.
III.
Nalaže se računovodstvu da do 20. prosinca 2006. godine uplati na račun
Trgovačkog suda u Bjelovaru osiguranje u visini od 10% od vrijednosti predmetnog
poslovnog prostora.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za kupnju navedene nekretnine po
početnoj cijeni.
Točka 5.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 40. sjednicu u
15,55 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
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Mladen Roštan, dipl. ing.

