ZAPISNIK
s 54. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 20. srpnja 2007. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/26, URBROJ: 2137/03-07-1
od 17. srpnja 2007. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 8,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazočnost svih članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan,
2. Josip Tomica,
3. Martin Vlahović,
4. Marijana Markešić,
5. Ivan Pleadin.
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. Marijan Blažok, predsjednik Uprave Komunalija d.o.o. Đurđevac.
6. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca.
7. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
8. Biljana Marković, dopisnica "Glasa Podravine i Prigorja".
9. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
10. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".
Zapisnik s 53. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2006.
godinu.
2. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2006. godinu.
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3. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica
o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2006.
godinu.
4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Đurđevca.
5. Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda za
izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana Gorana Kovačića,
Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića u Đurđevcu i imenovanju Stručnog povjerenstva.
6. Donošenje Odluke o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce.
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac.
8. Razmatranje prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na
javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca.
9. Razmatranje zahtjeva Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac i Strukovne
škole Đurđevac za novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju
prostora škole u Đurđevcu.
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o priključenju građevine na na
elektroenergetsku mrežu na lokaciji Radnička cesta u Đurđevcu.
11. Donošenje Zaključka o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja
realizacije investicije rekonstrukcije staze u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu i odobrenju
sredstava za sufinanciranje investicije.
12. Razmatranje molbe općina Molve i Virje za pokriće troškova natjecatelja iz
Đurđevca na 5. županijskom natjecanju orača.
13. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2006.
godinu.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočan je predsjednik Uprave Komunalija d.o.o.
Đurđevac Marijan Blažok koji je, nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena
Roštana, upoznao članove Gradskog poglavarstva s financijskim poslovanjem
Komunalija u 2006. godini, poslovnim aktivnostima koje se obavljaju putem četiri
radne jedinice (plin, voda i odvodnja, komunalne usluge i usluge prema vanjskim
naručiteljima), te stanjem daljnje organizacije Komunalija i značajnijom problematikom
Društva gdje je posebno naglasio problem neriješenih odnosa oko postojećeg crpilišta
vode Đurđevac kojim upravlja posada INA Naftaplin.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Marijana Markešić, Ivan Pleadin i
Mladen Roštan, koji su podržali podneseno Izvješće predsjednika Uprave Komunalija
Marijana Blažoka. Naglasili su da se vidi znatan napredak u organizaciji i kvaliteti
obavljanja posla te da Komunalije zaslužuju podršku od Grada Đurđevca. A što se tiče
problematike, osobito izgradnje novog vodocrpilišta, Grad će se "pozabaviti" u
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narednom razdoblju, izjavili su Mladen Roštan i Ivan Pleadin.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2006. godinu
Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i prihvaćanje.
Točka 2.
Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2006. godinu.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, Izvješće o radu i
Izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2006.
godinu podnio je predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca Marijan Ružman.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Ivan Pledin, Marijana Markešić i Mladen
Roštan, koji su izrazili zadovoljstvo s radom predsjednika Marijana Ružmana jer se
vidi kvalitetan pomak cjelokupnog rada i aktivnosti Turističke zajednice Grada
Đurđevca. Podržali su zaključke Turističkog vijeća Turističke zajednice sa sjednice
održane 12. srpnja 2007. godine koji se odnose na uređenje Starog grada u Đurđevcu, u
smislu da se Proračunom planiraju projekti vezani za otkup zemljišta oko Starog grada
te unutarnje uređenje i uređenje okoliša, a sve u cilju poboljšanja turističkih i drugih
sadržaja u Gradu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća
o financijskom poslovanju Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2006. godinu
Ova Izvješća s prijedlogom Zaključka upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i prihvaćanje.
Pored ovog Zaključka Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo i sljedeći
Z A K LJ U Č A K
u vezi zahtjeva Turističkog vijeća Turističke
zajednice Grada Đurđevca
Gradsko poglavarstvo podržava
zaključke Turističkog vijeća Turističke
zajednice Grada Đurđevca sa sjednice održane 12. srpnja 2007. godine koji se odnose
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na uređenje Starog grada u Đurđevcu, u smislu da se Proračunom Grada Đurđevca
planiraju projekti vezani za otkup zemljišta oko Starog grada te unutarnje uređenje i
uređenje okoliša, a sve u cilju poboljšanja turističkih i drugih sadržaja u Gradu
Đurđevcu.
Točka 3.
Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda
Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada
Đurđevca za 2006. godinu.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana i kratkog komentara
Marijane Markešić, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je
prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja
Grada Đurđevca za 2006. godinu
Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i prihvaćanje.
Točka 4.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Đurđevca.
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca, nakon uvodnih
napomena gradonačelnika Mladena Roštana, obrazložila je pročelnica Jasna Kovačev.
Grdsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ODLUKE
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca
Ovaj prijedlog Odluke upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

5

Točka 5.
Donošenje Odluke o provođenju postupka ograničenog prikupljanja
ponuda za izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana
Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića u Đurđevcu i
imenovanju Stručnog povjerenstva.
Prijedlog Odluke obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U Stručno
povjerenstvo predložio je Josipa Tomicu za predsjednika, Miju Robotića i Jadranku
Švaco za članove.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o provođenju postupka ograničenog prikupljanja ponuda
za izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti
i u ulicama Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i Ivana
Mažuranića u Đurđevcu i imenovanju Stručnog povjerenstva
I.
Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, MB 0438758, provest će postupak
ograničenog prikupljanja ponuda za izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i
u ulicama Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića u Đurđevcu,
redni broj nabave u Planu nabave roba, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00
kuna u 2007. godini: 6.
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. Mijo Robitić, ing., član,
3. Jadranka Švaco, dipl. iur., član,
III.
Predmet prikupljanja ponuda je izgradnja javne rasvjete na Trgu hrvatske
mladosti i u ulicama Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića u
Đurđevcu.
IV.
Planirana vrijednost nabave je cca 150.000,00 kuna.
Potrebna sredstva planirana su u Proračunu Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Način i uvjeti plaćanja regulirat će se ugovorom.
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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 6.
Donošenje Odluke o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću
ODLUKU
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
Članak 1.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji za vrijeme radnog vremena imaju pravo na naknadu plaće od Grada
Đurđevca.
Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji poslije radnog vremena tijekom noći dulje od 4 sata imaju pravo na neradne
sate u dvostrukom trajanju vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu
plaće za to vrijeme od Grada Đurđevca.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama, imaju pravo na naknadu od Grada Đurđevca.
Članak 4.
Naknada plaće i naknade dobrovoljnim vatrogascima iz članka 1., 2. i 3. Odluke
o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (u daljnjem tekstu: Odluka) za sudjelovanje
u vatrogasnoj intervenciji dužan je platiti Grad Đurđevac za sve vatrogasne intervencije
na području Grada Đurđevca temeljem popisa intervencija i zahtjeva Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac.
Članak 5.
Visina naknade po članku 1. i 2. ove Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s
radnog mjesta zbog vatrogasne intervencije ili vremena provedenog zbog potrebe za
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odmaranjem. Visina naknade po članku 3. ove Odluke jednaka je vrijednosti jedne
dnevnice u zemlji za korisnike državnog proračuna.
Članak 6.
Ova Odluka dostavit će se dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na
području Grada Đurđevca i Vatrogasnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta
u k.o. Đurđevac
U Odluci o kupnji zemljišta u k.o. Đurđevac KLASA: 022-05/06-01/08,
URBROJ: 2137/03-06-1 od 31. siječnja 2006. godine točka II. mijenja se i glasi:
"Kupnja zemljišta iz točke I. ove Odluke odobrava se na način da se od Ivana
Holera iz Đurđevca, Antuna Radića 17, otkupi njegov suvlasnički dio po cijeni od
37.250,00 kuna, a od Ljubice Maurinac, r. Holer, iz Koprivnice, Franje Gažija 25,
njezin suvlasnički dio po cijeni od 37.250,00 kuna."
Točka 8.
Razmatranje prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca.
Gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je članovima Gradskog
poglavarstva da su u materijalima za sjednicu primili, sukladno Zaključku Gradskog
vijeća s 15. sjednice održane 5. travnja 2007. godine, prijedloge Odluka o
organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada
Đurđevca, odnosno prijedlog Odluke kojom se uvodi naplata parkiranja vozila u
gradu Đurđevcu na temelju ugovora o koncesiji i prijedlog Odluke kojom poslove
korištenja i održavanja parkirališta pod naplatom vodi Grad Đurđevac.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se ova oba prijedloga Odluka
upute Gradskom vijeću na razmatranje.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 4 glasa "za" i 1 glasom "suzdržanim"
donijelo je sljedeći
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Z A K LJ U Č A K
Sukladno Zaključku Gradskog vijeća s 15. sjednice održane 5. travnja 2007.
godine Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca upućuje prijedloge Odluka o
organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada
Đurđevca Gradskom vijeću na razmatranje, i to:
- Prijedlog Odluke kojom se poslovi korištenja i održavanja parkirališta na
kojima se uvodi naplata parkiranja vozila u gradu Đurđevcu povjeravaju pravnim i
fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji,
- Prijedlog Odluke kojom poslove korištenja i održavanja parkirališta pod
naplatom vodi Grad Đurđevac.
Točka 9.
Razmatranje zahtjeva Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac i
Strukovne škole Đurđevac za novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije
za dogradnju prostora škole u Đurđevcu.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
Z A K Lj U Č A K A
u vezi zahtjeva Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac
i Strukovne škole Đurđevac za novčana sredstva
za izradu projektne dokumentacije za dogradnju
prostora škole u Đurđevcu
Podržava se zahtjev Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac i Strukovne škole
Đurđevac za novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju prostora
škole u Đurđevcu.
U navedenom projektu Grad Đurđevac sudjelovat će sukladno financijskim
mogućnostima, a sredstva za tu namjenu planirat će se Izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Ovaj prijedlog Zaključka upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i
prihvaćanje.
Točka 10.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o priključenju građevine na
na elektroenergetsku mrežu na lokaciji Radnička cesta u Đurđevcu.
Prijedlog Ugovora o priključenju građevine na na elektroenergetsku mrežu na
lokaciji Radnička cesta u Đurđevcu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
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Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora HEP-ODS-a Zagreb, DP Elektre
Koprivnica, o priključenju građevine na
elektroenergetsku mrežu na lokaciji
Radnička cesta u Đurđevcu
I.
Prihvaća se Ugovor HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb,
Distribucijskog područja Elektre Koprivnica, o priključenju građevine na
elektroenergetsku mrežu na lokaciji Radnička cesta u Đurđevcu (Ugovor Broj: 400500071395-00210106).
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca potpiše
Ugovor iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za
nositelja realizacije investicije rekonstrukcije staze u Vinogradskoj ulici u
Đurđevcu i odobrenju sredstava za sufinanciranje investicije.
Prijedlog Zaključka o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za nositelja
realizacije investicije rekonstrukcije staze u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu i odobrenju
sredstava za sufinanciranje investicije, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o određivanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
za nositelja realizacije investicije rekonstrukcije
plinske mreže i nogostupa u Vinogradskoj
ulici u Đurđevcu
I.
Komunalije d.o.o. Đurđevac određuju se za nositelja realizacije investicije
rekonstrukcije plinske mreže i nogostupa u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu.
II.
Nakon što Komunalije d.o.o. Đurđevac provedu postupak javne nabave za
izvođenje radova rekonstrukcije plinske mreže i nogostupa u Vinogradskoj ulici u
Đurđevcu, između Grada Đurđevca i Komunalija d.o.o. Đurđevac zaključit će se
Sporazum kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
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Točka 12.
Razmatranje molbe općina Molve i Virje za pokriće troškova natjecatelja iz
Đurđevca na 5. županijskom natjecanju orača.
Na prijedlog
gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću
ODLUKU
o odobrenju sredstava za pokriće troškova
natjecateljima iz Đurđevca na 5. natjecanju orača
Koprivničko-križevačke županije
I.
Za sudjelovanje na 5. natjecanju orača Koprivničko-križevačke županije
održanom 6. srpnja 2007. godine u Virju, Grad Đurđevac nadoknadit će trošak svakom
natjecatelju u iznosu vrijednosti 50 litara Euro-dizel goriva, odnosno 400,00 kuna po
natjecatelju i to:
1. Tihomiru Fucaku iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 56,
2. Dragutinu Fucaku iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 54 A,
3. Petru Stanešiću iz Đurđevca, Ulica Petra Preradovića 36,
4. Marijanu Stanešiću iz Đurđevca, Ulica Petra Preradovića 36,
5. Slavku Fucaku iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 56,
6. Mariju Fucaku iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 56.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 3233 Usluge promidžbe i
informiranja.
Točka 13.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan upoznao je članove Gradskog poglavarstva o radovima koji su u tijeku na
izgradnji komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca i o predstojećim
aktualnostima u Gradu, te o točkama koje će uvrstiti u dnevni red za narednu
sjednicu Gradskog poglavarstva koja će se održati 23. srpnja 2007. godine.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 54. sjednicu u
10,40 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing.

