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Z A P I S N I K
sa 65. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 20. prosinca  2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/43, URBROJ: 2137/03-07-1
od 18. prosinca 2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
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. 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. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca.
4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog 
    poglavarstva Grada Đurđevca.
5. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
6. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
7. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine ".

Zapisnik  sa 64. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik  Gradskog  poglavarstva  Mladen  Roštan  predložio  je   dopunu
dnevnog reda s točkama 19,. 20., 21., 22., 23.  i 24.  koje glase:

" 19. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za izgradnju Športsko -
rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac" za 2007. godinu.

20. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju pristupnih
cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda u Industrijskoj zoni A
u Đurđevcu.

21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora o izvođenju
asfalterskih radova na dijelu izgrađene servisne ceste u Industrijskoj zoni A u
Đurđevcu (od parcele Ledinski do Nature Agro).

22. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama
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d.o.o. Đurđevac za pokretanje postupka osnivanja novog trgovačkog društva za
distribuciju plina.

23. Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskog objekta
Kavane BELLA VITA iz Đurđevca, Stjepana Radića 185 b.

24. Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekta
iz skupine "Restorani" i "Barovi" za organizaciju dočeka Nove godine."

Predložena točka 19. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 25.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je
sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

1. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu.

2. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

3. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama  Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2007.
godini.

4. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

5. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

6. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

7. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu.

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2007. godinu - Proračunske zalihe, za  mjesec listopad 2007.
godine.

9. Razmatranje Izvješća o raspodjeli pomoći za ublažavanje posljedica štete od
suše u 2007. godini.

10. Donošenje Zaključka o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca
u 2008. godini.

11. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava  za trihinoskopski pregled mesa u
2008. godini.

12. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na
području Grada Đurđevca u 2008. godini.

13. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.

14. Donošenje Rješenja o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za stambeno -
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, zbog odlaska u mirovinu.
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15. Razmatranje ponude za prodaju zemljišta u k.o. Đurđevac.
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora s CENTAR MCS d.o.o. Zagreb

za održavanje računovodstveno-poslovnih programa za potrebe upravnih tijela Grada
Đurđevca.

17. Ramatranje molbe KUD-a "Petar Preradović" Đurđevac za financijska
sredstva za isplatu II. rate autorskog honorara za postavljanje koreografije "Podravski
svati".

18. Razmatranje molbe Udruge vinogradara i voćara Đurđevac za sponzorstvo. 
19. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za izgradnju Športsko -

rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac" za 2007. godinu.
20. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju pristupnih

cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda u Industrijskoj zoni A
u Đurđevcu.

21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora o izvođenju
asfalterskih radova na dijelu izgrađene servisne ceste u Industrijskoj zoni A u
Đurđevcu (od parcele Ledinski do Nature Agro).

22. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama
d.o.o. Đurđevac za pokretanje postupka osnivanja novog trgovačkog društva za
distribuciju plina.

23. Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskog objekta
Kavane BELLA VITA iz Đurđevca, Stjepana Radića 185 b.

24. Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekta iz
skupine "Restorani" i "Barovi" za organizaciju dočeka Nove godine.

25. Pitanja i prijedlozi.
                                      
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za
2007. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu po svim
stavkama prihoda i rashoda na kojima se predlaže veće povećanje ili smanjenje u
odnosu na plan, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Kod smanjenja prihoda posebno se osvrnuo na najveće smanjenje koje je
planirano od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna i od Koprivničko-
križevačke županije za ukupno 1.269.800,00 kuna.  Smanjenje prihoda za 300.120,00
kuna na stavci - dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za
decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu, planirano je sukladno
minimalnom standardu za financiranje JVP, pojasnio je gradonačelnik.

Zatim je objasnio planirano povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od
300.120,00 kuna i od financijske imovine i to od prodaje udjela u glavnici trgovačkog
društva Radio Đurđevac u iznosu od 286.000,00 kuna.

Nakon obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
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godinu, gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je izmjene Programa pod točkama 2.,
3., 4., 5. i  6., te  Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

I Z M J E N A  I  D O P U N A
 Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu

Ovaj prijedlog  Izmjena o dopuna Proračuna upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.

Točka 2. 

 Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007.
godini.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

P R O G R A M A
o izmjenama i dopunama Programa održavanja

 komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2007. godini

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

Točka 3.

 Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda, a dodatno
pojašnjenje dala je pročelnica Jasna Kovačev.

U raspravi je sudjelovao Josip Tomica. Svojom raspravom podržao je predložene
izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
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P R O G R A M A
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata

 i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2007. godini

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

Točka 4.

 Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
kulturi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2007. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom
1. dnevnog reda.
 Za raspravu se javio Josip Tomica. Komentirajući izmjene Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2007. godini, govorio je o uređenju
pivnice u Starom gradu. Pritom je izjavio  kako postoji interes i za kvalitetnije uređenje
ulaza u Stari grad i da bi to trebalo razmotriti.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

P R O G R A M A
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
  na području Grada Đurđevca u 2007. godini

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

Točka 5.

 Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2007. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan
pod točkom 1. dnevnog reda.
 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

P R O G R A M A
o izmjenama i dopunama Programa javnih 

potreba u sportu  na području 
Grada Đurđevca u 2007. godini
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Ovaj prijedlog Programa  upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.

Točka 6.

 Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2007. godini obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.
 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

P R O G R A M A
o izmjenama i dopunama Programa javnih

 potreba u socijalnoj skrbi  na području
 Grada Đurđevca u 2007. godini

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

Točka 7.

 Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu.

Prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan pod točkom 1. dnevnog reda.
 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

I Z M J E N A  I  D O P U N A
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca 

za 2007. godinu

Ovaj prijedlog Izmjena  i dopuna Konsolidiranog proračuna upućuje se
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 8.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu - Proračunske zalihe, za  mjesec
listopad 2007. godine.
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu - Proračunske zalihe, za  mjesec listopad 2007. godine
obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu

- Proračunske zalihe, za  mjesec listopad 2007. godine
          

I.

Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu - Proračunske zalihe, za  mjesec listopad  2007. godine.

II.

Izvješće  iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Točka 9.

 Razmatranje Izvješća o raspodjeli pomoći za ublažavanje posljedica štete od
suše u 2007. godini.

Izvješće o raspodjeli pomoći za ublažavanje posljedica štete od suše u 2007.
godini, članovima Gradskog poglavarstva podnio je gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o raspodjeli 

pomoći za ublažavanje posljedica štete 
od suše u 2007. godini

          
I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca  prihvaća  Izvješće o raspodjeli pomoći za
ublažavanje posljedica štete od suše u  2007. godini, koje je podnijelo Gradsko
povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području Grada Đurđevca.
  

II.

Izvješće  iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Točka 10.



8

 Donošenje Zaključka o isplati naknade rodiljama s područja Grada
Đurđevca u 2008. godini.

Prijedlog Zaključka o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca u
2008. godini, članovi Gradskog pogrlavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a 
obrazložio ga je  gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K LJ U Č A K
o isplati naknade rodiljama 
s područja Grada Đurđevca

I.

Proračunom Grada Đurđevca za 2008. godinu planirana su sredstva u svoti od
100.000,00 kuna, za naknadu i pomoć rodiljama s područja Grada Đurđevca u 2008.
godini.

II.

Sukladno točki III. stavku 1. alineji 4. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2008. godinu ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj
6/07.), odobrava se isplata jednokratne naknade u svoti od 1.000,00 kuna po djetetu,
rodilji koja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca.

III.

Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu za isplatu na temelju priloženog
Rodnog lista djeteta i dokaza o prebivalištu djeteta i majke.

Točka 11.

 Donošenje Odluke o odobrenju sredstava  za trihinoskopski pregled mesa u
2008. godini.

Prijedlog Odluke o odobrenju sredstava  za trihinoskopski pregled mesa u 2008.
godini obrazložili su  gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnica Jasna Kovačev.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju sredstava za 

trihinoskopski pregled mesa 
u 2008. godini
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I.

Grad  Đurđevac  financirat  će  u  2008.  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 2008. godinu sa stavke 3236 Veterinarske usluge -
sufinanciranje u poljoprivredi.

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 korisnika usluga za prethodni
mjesec.

Točka 12.

 Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na
području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području
Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja

 goveda na području Grada Đurđevca u 2008. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje goveda u 2008. godini
poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca, na način da se onim
vlasnicima goveda kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje
sjemenom uzgojno vrijednih - elitnih bikova sufinancira iznos od 200,00 kuna po
govedu, a osjemenjivanje s ostalim sjemenom u iznosu od 180,00 kuna po govedu.

II.
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Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačit će se poljoprivrednim proizvođačima
temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu
dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba
navesti vlasnika goveda, njegov JMBG, broj njegovog žiro ili tekućeg računa, ime i
matični broj goveda te ime i matični broj bika od kojeg se koristi sjeme.

Točka 13.

 Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazlažući prijedlog Odluke o odobrenju
financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći,
napomenuo je članovima Gradskog poglavarstva da je prijedlog Odluke, koju su primili
u materijalima za sjednicu, utvrdilo Povjerenstvo za socijalnu skrb.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna

 Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći

I.

Za jednokratne novčane pomoći samcima i obiteljima, iz Proračuna Grada
Đurđevca odobrava se iznos od 3.000,00 kuna, temeljem prijedloga Povjerenstva za
socijalnu skrb Grada Đurđevca.

II.

Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:
1. Katici Plazek iz Mičetinca 38,  iznos od 1.000,00 kuna, zbog teških

materijalnih prilika u kojima se  nalazi. Ujedno se Katica Plazek upućuje u Centar za
socijalnu skrb Đurđevac, gdje će biti upoznata s pravima iz socijalne skrbi koja može
ostvariti. 

2. Ljiljani Čajkulić iz Sirove Katalene 77, iznos od 2.000,00 kuna,  zbog teških
materijalnih prilika uvjetovanih bolešću i smrću majke.

III.

Pored iznosa navedenog u točki I. ove Odluke odobrava se iznos od 10.000,00
kuna Klubu za starije osobe "Mariška " iz Koprivnice, Trg Eugena Kumičića 17, u
svrhu sufinanciranja programa Pomoć u kući osobama starije životne dobi, koji se
provodi i na području Grada Đurđevca.

IV.
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Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i
javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 14.

 Donošenje Rješenja o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za stambeno
- komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, zbog odlaska u
mirovinu.

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

R J E Š E NJ E
 o razrješenju pročelnika Upravnog odjela 

za stambeno - komunalne djelatnosti i uređenje prostora 
Grada Đurđevca

MIJO ROBOTIĆ iz Đurđevca, razrješuje se dužnosti pročelnika Upravnog odjela
za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, s danom 30.
prosinca 2007. godine, na vlastiti zahtjev, zbog odlaska u mirovinu.

Točka 15.

 Razmatranje ponude za prodaju zemljišta u k.o. Đurđevac.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave  donijelo je sljedeću
 

O D L U K U 
o kupnji zemljišta na području 

k. o. Đurđevac pored Gradske tržnice

I.

Odobrava se  kupnja  zemljišta na području  k.o. Đurđevac u svrhu uređenja
zemljišta oko Gradske tržnice u Đurđevcu, i to:

- Od vlasnika Vladimira Nikše iz Đurđevca, Istarska 3a:
 čkbr. 4195/2 Sjenokoša za gradom sa 595 čhv. (zk. ul. br. 10071) i
- Od suvlasnika Marije Maletić iz Đurđevca, Kralja Tomislava 73 i Ane

Šignjar iz Šemovaca, S. Radića 106:
 čkbr. 4196/2 Sjenokoša za gradom sa 470 čhv. (zk. ul. br. 8532)

 po cijeni od 80,00 kuna/1čhv.



12

II.

Zemljište se kupuje prema podacima upisanim u zemljišnim knjigama.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora o kupnji
nekretnina iz točke I. ove Odluke.

Točka 16.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora s CENTAR MCS d.o.o.
Zagreb za održavanje računovodstveno-poslovnih programa za potrebe upravnih
tijela Grada Đurđevca.

Prijedlog Ugovora s CENTAR MCS d.o.o. Zagreb za održavanje
računovodstveno-poslovnih programa za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca 
obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o održavanju 

računovodstveno - poslovnih programa 
za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca 

u  2008. godini

I.

Prihvaća se  Ugovor 0355/2008 / Golden, o održavanju računovodstveno -
poslovnih programa za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca u 2008. godini.

II.

Ugovor iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca, s
CENTAR MCS d.o.o. za trgovinu i informatički inženjering Zagreb,  potpiše Ugovor  iz
točke I. ovog Zaključka. 
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Točka 17.

 Ramatranje molbe KUD-a "Petar Preradović" Đurđevac za financijska
sredstva za isplatu II. rate autorskog honorara za postavljanje koreografije
"Podravski svati".

Molbu KUD-a "Petar Preradović" Đurđevac za financijska sredstva za isplatu II.
rate autorskog honorara za postavljanje koreografije "Podravski svati", obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava 
Kulturno - umjetničkom društvu 

"Petar Preradović" Đurđevac
za isplatu II. rate autorskog honorara za

 postavljanje koreografije "Podravski svati"

I.

 Kulturno  -  umjetničkom  društvu  "Petar  Preradović"  Đurđevac  odobrava  se
16.000,00 kuna za  isplatu II.  rate  autorskog honorara  Andriji  Ivančanu,  postavljaču
koreografije folklornih pjesama i plesova pod nazivom "Podravski svati".

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke Proračunska zaliha.

Točka 18.

 Razmatranje molbe Udruge vinogradara i voćara Đurđevac za sponzorstvo. 

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

O D L U K U
o odobrenju novčanih  sredstava 

 Udruzi  vinogradara i voćara Đurđevac

I.

 Za  sufinanciranje  troškova organiziranja  proslave prigodom Martinja  na  Trgu
svetog Jurja u Đurđevcu, Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac odobrava se 2.500,00
kuna. 
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II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke OSTALE JAVNE POTREBE  3811 Tekuće
donacije u novcu.

Točka 19.

 Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za izgradnju Športsko -
rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac" za 2007. godinu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se Zajednici sportskih udruga
Grada Đurđevca odobri iz sredstava Proračuna Grada, sa stavke 1702 Projekt 0322 -
Izgradnja Športsko-rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac", 120.000,00 kuna za
sufinanciranje izgradnje Športsko-rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac" za
2007. godinu.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o dodjeli sredstava za izgradnju Športsko-rekreativnog

centra "Graničar - Đurđevac" za 2007. godinu

I.

Zajednici  sportskih  udruga  Grada  Đurđevca  odobrava  se  120.000,00  kuna  za
sufinanciranje izgradnje Športsko-rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac" za 2007.
godinu.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se Zajednici sportskih udruga Grada
Đurđevca iz sredstava Proračuna Grada Đurđevca, sa stavke 1702 Projekt 0322 -
Izgradnja Športsko-rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac".

III.

Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, Zajednica sportskih udruga Grada
Đurđevca, treba utrošiti namjenski i potvrditi u pisanoj formi (priložiti račune,
obračunske situacije i potvrde o isplati istih). Neutrošena sredstva nakon devet mjeseci 
 Zajednica sportskih udruga dužna je vratiti na žiro - račun Grada Đurđevca.

Točka 20.
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 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju
pristupnih cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda u
Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju pristupnih cesta s
parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda u Industrijskoj zoni A u
Đurđevcu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. 

Odluka o objavi javnog nadmetanja objavljena je u Oglasniku javne nabave RH u
broju 49 od 3. prosinca 2007. godine. U roku određenom javnim nadmetanjem pristigle
su dvije ponude i to:

1. ponuda "JATA" d.o.o. Đurđevac, po cijeni od 739.291,14 kuna + PDV.
2.  ponuda "BISTRA" d.o.o. Đurđevac, po cijeni od 698.999,96 kuna + PDV.
Stručno povjerenstvo obje ponude ocijenilo je prihvatljivima, a prema kriteriju

"prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom",  predložilo je Gradskom poglavarstvu
prihvaćanje ponude ponuditelja "BISTRA" d.o.o. Đurđevac, pojasnio je gradonačelnik
Mladen Roštan.

Nakon ovog pojašnjenja gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo  je

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude za

izgradnju pristupnih cesta s parkiralištima, 
stazom i odvodnjom površinskih voda u 

Industrijskoj zoni A u Đurđevcu

1. Za izgradnju  pristupnih cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom
površinskih voda u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu odabire se ponuda ponuđača
"BISTRA" d.o.o. Đurđevac, Antuna Radića 8c, Đurđevac, u iznosu od 698.999,96 kuna
+ PDV.

2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s ponuđačem 
"BISTRA" d.o.o. Đurđevac.

Točka 21.

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora o izvođenju
asfalterskih radova na dijelu izgrađene servisne ceste u Industrijskoj zoni A u
Đurđevcu (od parcele Ledinski do Nature Agro).

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

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora o 

izvođenju asfalterskih radova na dijelu izgrađene 
servisne ceste u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu
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(od parcele Ledinski do Nature Agro)

I.

Prihvaća se I. Dodatak Ugovora o izvođenju asfalterskih radova na dijelu
izgrađene servisne ceste u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu (od parcele Ledinski do
Nature Agro) KLASA: 363-05/07-01/09, URBROJ: 2137/03-07-4.
 

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca  s
"Jata" d.o.o. Đurđevac potpiše I. Dodatak  Ugovora  iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 22.

 Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama
d.o.o. Đurđevac za pokretanje postupka osnivanja novog trgovačkog društva za
distribuciju plina.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za
pokretanje postupka osnivanja novog trgovačkog društva za distribuciju plina
obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

Z A K LJ U Č K A
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac 
za pokretanje postupka osnivanja novog trgovačkog 

društva za distribuciju plina

Komunalijama d.o.o. Đurđevac daje se suglasnost za pokretanje postupka
osnivanja novog trgovačkog društva za distribuciju plina, radi usklađenja sa Zakonom o
tržištu plina.

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

Točka 23.

 Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskog
objekta Kavane BELLA VITA iz Đurđevca, Stjepana Radića 185 b.

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

R J E Š E NJ E
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 o određivanju radnog vremena ugostiteljskog 
objekta Kavane BELLA VITA iz Đurđevca, 

Stjepana Radića 185 b

1. Za potrebe održavanja prigodne proslave povodom rođenja djeteta,
odobrava se Kavani BELLA VITA iz Đurđevca, Stjepana Radića 185 b, produženje
radnog vremena do 4.00 sata ujutro.

2. Prigodna proslava održat će se u razdoblju između 22. prosinca 2007.
godine i 1. siječnja 2008. godine.

3. Kavana BELLA VITA dužna je s korisnikom usluge zaključiti pismeni
ugovor te isti na zahtjev nadležne inspekcije predočiti, kao i osigurati noćni mir
građana.

Točka 24.

 Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekta
iz skupine "Restorani" i "Barovi" za organizaciju dočeka Nove godine.

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

R J E Š E NJ E
o određivanju radnog vremena ugostiteljskih
 objekta iz skupine "Restorani" i "Barovi"

 za organizaciju dočeka Nove godine

1. Ugostiteljskim objekta iz skupine "Restorani" i "Barovi",  za organizaciju
dočeka Nove godine, određuje se radno vrijeme dana 1. siječnja 2008. godine od 0.00
- 24.00 sata.

2. Ugostiteljski objekti iz točke 1. ovog Rješenja obvezni su osigurati nočni
mir građana, te nisu u obvezi zaključenja pismenog ugovora iz točke 6. stavka 3.
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca, s korisnicima
usluge.

3. Ovo Rješenje dostavit će se Turističkoj zajednici Grada Đurđevca,
Državnom inspektoratu, Ispostavi u Koprivnici i Udruženju obrtnika Đurđevac. 

Točka 25.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan pozvao je članove Gradskog poglavarstva i sve nazočne, da u nedjelju 23.
prosinca dođu na Novogodišnji koncert, koji će se održati u organizaciji Grada
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Đurđevca i Turističke zajednice Grada Đurđevca  u Sportskoj dvorani u Đurđevcu.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 65. sjednicu u
14,40 sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


