ZAPISNIK
s 44. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 1. veljače 2007. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/06, URBROJ:
2137/03-07-1 od 30. siječnja 2007. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 14,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazočnost većine članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan,
2. Martin Vlahović,
3. Josip Tomica,
4. Milica Fuček.
Sjednici nije nazočan Ivan Pleadin (opravdao).
Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
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. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
6. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
7. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
Zapisnik s 43. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno,
bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu
dnevnog reda s točkom 18. koja glasi:
" 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju
mjesečnih karata za prijevoz učenika srednjih škola za 2007. godinu. "
Predložena točka 18. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 19.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio
sljedeći
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D N E V N I R E D:
1. Utvrđivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
2. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar" u Đurđevcu
i imenovanju Stručnog povjerenstva.
3. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izradu Detaljnog plana uređenja "Stari kotar" ( II. dio ) i imenovanju
Stručnog povjerenstva.
4. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za trihinoskopski pregled mesa
u 2007. godini.
5. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu Grgura
Karlovčana Đurđevac u 2007. godini.
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji u
provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH za 2007. godinu.
7. Razmatranje molbe Hrvatskog autokluba Auto-kluba Đurđevac za
sufinanciranje akcije "Sigurno u prometu 2007.".
8. Razmatranje molbe Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za
novčana sredstva za opremanje učionice.
9. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za hitnu sanaciju pokrova na
unutrašnjoj strani krovišta na Starom gradu u Đurđevcu.
10. Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova
košnje javnih zelenih površina u 2007. godini na području Grada Đurđevca.
11. Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova
nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica u 2007. godini na području Grada
Đurđevca.
12. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva
kulture RH.
13. Razmatranje prijedloga Ugovora CENTAR MCS d.o.o. Zagreb za
održavanje računovodstveno-poslovnih programa Grada Đurđevca.
14. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.
15. Razmatranje Izvještaja o radu Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac za 2006. godinu.
16. Razmatranje ponude Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac za korištenje reklamnog prostora 'city light' vitrina i displeya.
17. Razmatranje molbe Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica za
potporu humanitarnoj akciji "Zajedno do CT uređaja".
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju mjesečnih
karata za prijevoz učenika srednjih škola za 2007. godinu.
19. Pitanja i prijedlozi.
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Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Utvrđivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Đurđevca u 2007. godini članovi Gradskog poglavarstva primili
su u materijalima za sjednicu, a pojasnio ih je gradonačelnik Mladen Roštan.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica i Milica Fuček.
Josip Tomica komentirajući predložene Smjernice izjavio je kako su ove
Smjernice više informativnog karaktera, te da bi za svaku eventualnu nesreću i
katastrofu trebalo imati u pripremi određene segmente za hitno djelovanje svakog
pojedinog subjekta civilne zaštite, vatrogastva, udruga građana od značaja za
zaštitu i spašavanje, te službi koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem (Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, Veterinarska stanica Đurđevac
i dr.).
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Josipu Tomici da je imenovano
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Đurđevca koje je osnovano sa svrhom
upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja
ljudskih i materijalnih resursa te da Zapovjedništvo svojim nalogom djeluje u
danom trenutku.
Milica Fuček mišljenja je da bi ove Smjernice trebale sadržavati i podatke
kome se treba obratiti, odnosno korištenje broja 112, u slučaju nastanka nekih
prirodnih nesreća i katastrofa s ciljem zaštite ljudi, dobara i okoliša na području
Grada u 2007. godini.
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da su ovim Smjernicama
obuhvaćene sve službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem u
okviru redovne djelatnosti pa tako i Služba hitne medicinske pomoći s dežurstvom
od 24 sata s kojom su povezane sve ekipe, a fiksnom telefonijom uspostavlja se
veza s centrima 112 i međusobno Đurđevac, Koprivnica i Križevci.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
SMJERNICA
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Đurđevca u 2007. godini
Ove Smjernice upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar" u
Đurđevcu i imenovanju Stručnog povjerenstva.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U Stručno
povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Milicu Fuček i Branku
Sršek za članove.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja "Centar" u Đurđevcu i osnivanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će postupak
ograničenog prikupljanja ponuda za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja "Centar" u Đurđevcu, redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i
usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 14.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, dipl. ing.
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Milica Fuček, ing., član,
3. Branka Sršek, član.
III.
Predmet nabave je izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
"Centar" u Đurđevcu.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 60.000,00 kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 2007.
godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.
V.
Poziv za dostavu ponuda uputit će se najmanje petorici natjecatelja i u
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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 3.
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izradu Detaljnog plana uređenja "Stari kotar" ( II.dio ) i
imenovanju Stručnog povjerenstva.
Prijedlog Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za izradu Detaljnog plana uređenja "Stari kotar" ( II.dio ) obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan. U Stručno povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu
za predsjednika, Milicu Fuček i Branku Sršek za članove.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za izradu Detaljnog plana uređenja
"Stari kotar" ( II. dio) i imenovanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će postupak
ograničenog prikupljanja ponuda izradu za Detaljnog plana uređenja "Stari kotar"
( II. dio ), redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do
200.000,00 kuna u 2007. godini: 14.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Mladen Roštan, dipl. ing.
II.
Postupak iz točke I. ove Odluke provest će Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. Josip Tomica, dipl. ing., predsjednik,
2. Milica Fuček, ing., član,
3. Branka Sršek, član.
III.
Predmet nabave je izrada Detaljnog plana uređenja "Stari kotar" ( II. dio ).
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 60.000,00 kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 2007.
godinu.
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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 4.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za trihinoskopski pregled
mesa u 2007. godini.
Odluku o odobrenju sredstava za trihinoskopski pregled mesa u 2007.
godini, koju su članovi Gradskog poglavarstva primili u materijalima za sjednicu,
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava za
trihinoskopski pregled mesa
u 2007. godini
I.
Grad Đurđevac financirat će u 2007. godini trihinoskopski pregled uzoraka
svinjskog mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje
za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća
grad Đurđevac i prigradska naselja: Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana,
Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovce.
II.
Za trihinoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se 30,00
kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 3523 Subvencije
poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.
III.
Trihinoskopski pregled financirat će se na način da davatelj usluge dostavi
do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode
Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak
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korisnika usluga za prethodni mjesec.
Točka 5.
Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za Osnovnu školu Grgura
Karlovčana Đurđevac u 2007. godini.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o rasporedu sredstava za
Osnovnu školu Grgura Karlovčana
Đurđevac u 2007. godini
I.
Za ostvarenje godišnjeg plana rada i aktivnosti u 2007. godini Osnovnoj
školi Grgura Karlovčana Đurđevac odobrava se iz Proračuna Grada Đurđevca za
2007. godinu 49.600,00 kuna sa stavke OSNOVNA ŠKOLA – Tekuće donacije u
novcu.
Participacija troškova Udruzi Lijepa naša u iznosu od 5.000,00 kuna
odobrena je posebnim Zaključkom (KLASA: 602-01/07-01/02, URBROJ:
2137/03-07-01 od 1. veljače 2007. godine).
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se sukladno Planu
financijskih potreba za 2007. godinu KLASA: 400-03-02-06-01 od 13. rujna 2006.
godine, koji je sastavni dio ove Odluke.
Točka 6.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji u
provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH za 2007. godinu.
Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u
RH za 2007. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u
provođenju međunarodnog programa Eko-škole u
Republici Hrvatskoj za 2007. godinu

8

I.
Prihvaća se Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa
Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu.
II.
Sukladno članku 7. Sporazuma odobrava se participacija troškova Udruzi
Lijepa naša sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 17a u iznosu od 5.000,00 kuna.
Novčana sredstva odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu sa
stavke Osnovna škola – Tekuće donacije u novcu.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca
potpiše Sporazum iz točke I. ovog Zaključka s Udrugom Lijepa naša.
Točka 7.
Razmatranje molbe Hrvatskog autokluba Auto-kluba Đurđevac za
sufinanciranje akcije "Sigurno u prometu 2007."
Molbu Hrvatskog autokluba Auto-kluba Đurđevac za sufinanciranje akcije
"Sigurno u prometu 2007." obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu
Auto-klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije
„Sigurno u prometu 2007.”
Za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2007.“ Hrvatskom autoklubu
Auto-klubu Đurđevac odobrava se 5.400,00 kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za
2007. godinu sa stavke OSNOVNA ŠKOLA – Tekuće donacije u novcu.
Točka 8.
Razmatranje molbe Gimnazije Dr. Ivana
novčana sredstva za opremanje učionice.

Kranjčeva Đurđevac za

Molbu Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za novčana sredstva za
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opremanje učionice obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac
za opremanje učionice
I.
Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac odobravaju se novčana sredstva u
iznosu od 5.800,00 kuna za opremanje učionice neophodnim namještajem i to
jednog centralnog stola i osam polica.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke Srednje školstvo.
Točka 9.
Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za hitnu sanaciju pokrova na
unutrašnjoj strani krovišta na Starom gradu u Đurđevcu.
O potrebi hitne sanacije pokrova na unutrašnjoj strani krovišta na Starom
gradu u Đurđevcu govorio je pročelnik Mijo Robotić. Naime, zbog olujnog
nevremena koje je nastalo u noći 18. na 19. siječnja, došlo je do oštećenja krovišta
na Starom gradu u takvim razmjerima da će u slučaju kiše doći do prokišnjavanja
pa je potrebna hitna sanacija, rekao je gosp. Robotić i dodao da je o počinjenoj
šteti napravljen zapisnik te se očekuje povrat sredstava jer je objekt osiguran.
Prijedlog Odluke o odobrenju sredstava za hitnu sanaciju pokrova na
unutrašnjoj strani krovišta na Starom gradu u Đurđevcu svojom raspravom
podržali su Josip Tomica i Milica Fuček.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE:
1) O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za nabavu
materijala za sanaciju pokrova na unutrašnjoj
strani krovišta na Starom gradu u Đurđevcu
I.
Za nabavu materijala za sanaciju pokrova na unutrašnjoj strani krovišta na
Starom gradu u Đurđevcu odobrava se 4.765,91 kuna, sukladno ponudi br.
2007/00381 od 30. siječnja 2007. godine, ponuđača Laberna d.o.o. Toplička bb,
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Kneginec Gornji.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 25 Program Gradnja i održavanje stambenih i
poslovnih objekata 2501 Aktivnost Redovno i investicijsko održavanje.
2) O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za izvođenje
radova na sanaciji pokrova na unutrašnjoj
strani krovišta na Starom gradu u Đurđevcu
I.
Za izvođenje radova na sanaciji pokrova na unutrašnjoj strani krovišta na
Starom gradu u Đurđevcu odobrava se 18.900,00 kuna + PDV, sukladno ponudi
br. 48003/07 od 26. siječnja 2007. godine, ponuđača MKG d.o.o. za graditeljstvo,
trgovinu i preradu drva, G. Karlovčana 13 Đurđevac.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 25 Program Gradnja i održavanje stambenih i
poslovnih objekata 2501 Aktivnost Redovno i investicijsko održavanje.
Točka 10.
Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje
poslova košnje javnih zelenih površina u 2007. godini na području Grada
Đurđevca.
Gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo Robotić obrazložili su
članovima Gradskog poglavarstva ponudu i troškovnik Komunalija d.o.o.
Đurđevac za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina u 2007. godini na
području Grada Đurđevca.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac
za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina
na području Grada Đurđevca u 2007. godini
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I.
Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova
košnje javnih zelenih površina na području Grada Đurđevca u 2007. godini
sukladno troškovniku s opisom poslova br. 3-2007-3 od 16. siječnja 2007. godine,
koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Isplata za obavljene poslove košnje javnih zelenih površna iz točke I. ove
Odluke izvršit će se na temelju ovjerenog obračuna stvarno izvedenih radova od
strane Upravnog odjela za stambeno komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Grada Đurđevca.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan da u ime Grada
Đurđevca na temelju godišnjih Programa održavanja i troškovnika zaključi ugovor
s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju poslova iz točke I. ove Odluke.
Točka 11.
Razmatranje ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje
poslova nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica u 2007. godini na
području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnik Mijo Robotić obrazložili su
članovima Gradskog poglavarstva ponudu i troškovnik Komunalija d.o.o.
Đurđevac za obavljanje poslova nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica u
2007. godini na području Grada Đurđevca.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac
za obavljanje poslova nabave i sadnje cvijeća te
održavanja cvjetnih gredica na području Grada
Đurđevca u 2007. godini
I.
Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova
nabave i sadnje cvijeća te održavanja cvjetnih gredica na području Grada
Đurđevca u 2007. godini sukladno troškovniku s opisom poslova br. 3-2007-3 od
16. siječnja 2007. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.
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II.
Isplata za obavljene poslove iz točke I. ove Odluke izvršit će se na temelju
ovjerenog obračuna stvarno izvedenih radova od strane Upravnog odjela za
stambeno komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan da u ime Grada
Đurđevca na temelju godišnjih Programa održavanja i troškovnika zaključi ugovor
s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju poslova iz točke I. ove Odluke.
Točka 12.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture RH.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac Anici Šabarić za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva
kulture RH obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora
o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
I.
Daje se suglasnost ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić,
prf. za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH (KLASA:
612-04/06-03/0285, URBROJ: 532-05-01/2-07-02 od 1. sijećnja 2007.) na iznos
od 110.000,00 kuna za program nabave knjižne i neknjižne građe u 2007. godini
za Gradsku knjižnicu Đurđevac.
Ovaj Zaključak upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 13.
Razmatranje prijedloga Ugovora CENTAR MCS d.o.o. Zagreb za
održavanje računovodstveno-poslovnih programa Grada Đurđevca.
Prijedlog

Ugovora CENTAR MCS

d.o.o.

Zagreb

za održavanje
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računovodstveno-poslovnih programa za potrebe Grada Đurđevca obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o održavanju
računovodstveno – poslovnih programa
za potrebe Grada Đurđevca u 2007. godini
I.
Prihvaća se Ugovor 0355/07 od 29. prosinca 2006. godine o održavanju
računovodstveno – poslovnih programa za potrebe Grada Đurđevca u 2007.
godini.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora iz točke I.
ovog Zaključka s CENTAR MCS d.o.o. za trgovinu i informatički inženjering
Zagreb.
Točka 14.
Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.
Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca članovi Gradskog poglavarstva primili
su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca
I.
Osniva se Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), koje djeluje kao savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva Grada
Đurđevca za evaluaciju programa i projekata udruga od interesa za Grad
Đurđevac.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
za predsjednika:
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JASNA KOVAČEV
za članove:
ANICA ŠABARIĆ
LJUBA DOBRAVEC
SANJA SABOLIĆ
MARIJAN RUŽMAN
III.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- raspisuje javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga s
područja Grada Đurđevca,
- procjenjuje pristigle programe i projekte, predlaže Gradskom poglavarstvu
Grada Đurđevca pojedine programe i projekte udruga te visinu financijske
dotacije iz Proračuna Grada Đurđevca.
Točka 15.
Razmatranje Izvještaja o radu Đurđevačkog poduzetničkog centra
d.o.o. Đurđevac za 2006. godinu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o radu Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za
2006. godinu
Prihvaća se Izvještaj o radu Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac za 2006. godinu sa Specifikacijom obavljenih poslova prema Ugovoru o
poslovnoj suradnji KLASA: 311-01/05-01/10, URBROJ: 2137/03-06-6 od 13.
travnja 2006. godine.
Točka 16.
Razmatranje ponude Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac za korištenje reklamnog prostora 'city light' vitrina i displeya.
Ponudu Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za korištenje
reklamnog prostora 'city light' vitrina i displeya tijekom 2007. godine obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je članovima Gradskog poglavarstva
prihvaćanje ponude.
U raspravi je sudjelovala Milica Fuček. Predložila je da se u Ugovoru o
poslovnoj suradnji preciziraju obveze izvršitelja u vezi rokova izvršenja što u
nacrtu Ugovora nije vidljivo.
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Ovaj prijedlog Milice Fuček prihvatio je gradonačelnik Mladen Roštan,
dodavši da će konačni tekst Ugovora dati na uvid Gradskom poglavarstvu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
za korištenje reklamnog prostora
'city light' vitrina i displeya za potrebe
Grada Đurđevca tijekom 2007. godine
I.
Prihvaća se ponuda Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za
davanje usluge iznajmljivanja reklamnog prostora 'city light' vitrina i displeya za
potrebe Grada Đurđevca tijekom 2007. godine i za te namjene odobrava se
12.000,00 kuna.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke GOSPODARSTVO Program Poticanje
gospodarstva i poduzetništva 3233 Usluge promidžbe i informiranja.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora o poslovnoj
suradnji s Đurđevačkim poduzetničkim centrom d.o.o. Đurđevac s time da se u
Ugovoru preciziraju obveze izvršitelja te da se konačni tekst Ugovora dade na
uvid Gradskom poglavarstvu.
Točka 17.
Razmatranje molbe Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek"
Koprivnica za potporu humanitarnoj akciji "Zajedno do CT uređaja".
Molbu Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica za potporu
humanitarnoj akciji "Zajedno do CT uređaja" obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan. Predložio je članovima Gradskog poglavarstva da Grad Đurđevac podrži
ovu humanitarnu akciju novčanom potporom od 5.000,00 kuna.
Ovaj prijedlog gradonačelnika podržali su svi članovi Gradskog
poglavarstva i jednoglasno donijeli sljedeću
ODLUKU
o novčanoj potpori humanitarnoj akciji
„Zajedno do novog CT uređaja“
koju provodi Opća bolnica
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„Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
I.
Grad Đurđevac podržava novčanom potporom od 5.000,00 kuna
humanitarnu akciju Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica pod nazivom
„Zajedno do novog CT uređaja“.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 21 Program sufinanciranje udruga građana
vjerskih zajednica i ostalo 3811 Tekuće donacije u novcu.
Točka 18.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju
mjesečnih karata za prijevoz učenika srednjih škola za 2007. godinu.
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju mjesečnih karata za prijevoz učenika
srednjih škola za 2007. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju
mjesečnih karata za prijevoz učenika
srednjih škola za 2007. godinu
I.
Prihvaća se Ugovor o sufinanciranju mjesečnih karata za prijevoz učenika
srednjih škola za 2007. godinu KLASA: 340-01/07-01/01, URBROJ: 2137/03-072.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora iz točke I.
ovog Zaključka s „ČAZMATRANS – PRIJEVOZ“ d.o.o. Čazma.
Točka 19.
Pitanja i prijedlozi.
Josip Tomica pod ovom točkom dnevnog reda iznio je problematiku
funkcioniranja i djelovanja zdravstvenih službi u dijelu pružanja usluga prema
građanstvu. Mišljenja je da bi se pojedine usluge, kao npr. vađenje krvi za
neke nalaze, rentgensko snimanje zubi i dr. trebale organizirati u Domu
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zdravlja Đurđevac kako ljudi s područja Grada Đurđevca ne bi „šetkarali“ u
Koprivnicu. U cilju povećanja standarda zdravstvene zaštite građana s
područja Grada Đurđevca gosp. Tomica je predložio da Gradsko poglavarstvo
zauzme određeni stav i pokrene inicijativu za poboljšanje zdravstvenih usluga
prema građanstvu.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazlažući funkcioniranje sustava
zdravstvene zaštite prihvatio je prijedlog Josipa Tomice i predložio da se za
jednu od narednih sjednica Gradskog poglavarstva pripremi točka dnevnog
reda o načinu funkcioniranja zdravstvenog sustava i pružanja zdravstvenih
usluga prema građanstvu s ciljem pokretanja inicijative za poboljšanje tih
usluga za građane Grada Đurđevca.
Ovaj prijedlog jednoglasno su podržali svi članovi Gradskog
poglavarstva.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 44.
sjednicu u 16,00 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing.

