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ZAPISNIK
sa 66. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 17. siječnja 2008. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/02, URBROJ: 2137/03-08-1
od 14. siječnja 2008. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 13,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazočnost većine članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan,
2. Josip Tomica,
3. Martin Vlahović,
4. Ivan Pleadin.
Sjednici nije nazočna Marijana Markešić (opravdala).
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. Vesna Makovec, direktorica URBIE d.o.o. Čakovec.
6. Branka Sršek, referent u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
7. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
8. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
9. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine ".
Zapisnik sa 65. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu
dnevnog reda s točkom 8. koja glasi:
" 8. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji rubnjaka i odvodnje površinskih voda
na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu – II. faza.“
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Predložena točka 8. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 9.
Predložena izmjena i 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 Odluke o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama odredbi za
provođenje.
2. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Ulici
Radnička cesta u Đurđevcu.
3. Razmatranje zahtjeva "JATA" d.o.o. Đurđevac za produženje roka izvođenja
radova na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2007. godini asfalterski radovi.
4. Razmatranje zahtjeva "JATA" d.o.o. Đurđevac za produženje roka izvođenja
asfalterskih radova na prostoru novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu.
5. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada
Đurđevca - osobnog automobila Opel "Vectra" 1,6 GL.
6. Razmatranje zahtjeva Radio Koprivnice d.o.o. Koprivnica za povećanje cijene
za mjesečno informiranje aktualnosti s područja Grada Đurđevca.
7. Razmatranje molbe Ive Čičin-Mašanskera iz Koprivnice za novčanu pomoć za
izdavanje knjige.
8. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji rubnjaka i odvodnje površinskih voda na
servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu – II. faza.
9. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama odredbi za
provođenje.
Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočna je Vesna Makovec, direktorica „Urbie“
d.o.o. Čakovec, koja je u ime izrađivača Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đurđevca podnijela Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, provedenoj od 5. srpnja do 19.
srpnja 2007. godine. Istaknula je da je u tijeku javne rasprave pristiglo 29 podnesaka s
ukupno 83 primjedbe i prijedloga od građana, grupa građana i pravnih subjekata. O
navedenim primjedbama i prijedlozima raspravljao je Odbor za prostorno planiranje
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komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca na sjednici
održanoj 21. studenoga 2007. godine. Od navedenih 83 prijedloga i primjedbi
predloženo je Gradskom poglavarstvu da se 50 usvoji, 8 dijelom usvoji i 16 ne usvoji,
dok se ostalih 9 podnesaka ne odnose na potrebu izmjene odredbi PPUG kakav je dan
na javnoj raspravi, stoga je za njih dano obrazloženje. U prilogu Izvješća nalaze se
odgovori na sve primjedbe i prijedloge s javne rasprave pojasnila je Vesna Makovec i
dodala da prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko poglavarstvo treba u
roku 60 dana pribaviti suglasnosti propisane zakonom.
Prvi se za raspravu javio Josip Tomica. Izrazio je zadovoljstvo time što je Grad
pristupio donošenju novog prostorno – planskog dokumenta jer se njime zacrtavaju
smjernice kako će se dalje razvijati Grad Đurđevac i prigradska naselja. Zatim je dodao
kako se na ovom dokumentu dugo radi, te da je Odbor za prostorno planiranje
komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca, kojega je on
predsjednik, raspravljao o ovom dokumentu 35 sati i da je zadovoljan učinjenim. Što se
tiče provedene javne rasprave i broja prijedloga i primjedaba Josip Tomica je naglasio
kako je izuzetno zadovoljan sudjelovanjem građana na izradi ovako važnog prostorno –
planskog dokumenta.
Zatim se osvrnuo na točku 7. (na stranici 9) Izvješća o provedenoj javnoj raspravi
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca. Izrazio je
svoje neslaganje s predloženim člankom 11. Izmjena i dopuna PPUG- Đurđevac kojim
se propisuje mogućnost da se na pojedinoj čestici unutar stambene zone može
graditi višestambena građevina uz određene uvjete. Josip Tomica se slaže s propisanim
uvjetima iz članka 11. s time da se doda da minimalna širina građevinske parcele za
izgradnju višestambene građevine trba biti 25,00 metara, kako se na uskim parcelama
ne bi izgradili uski, dugački i visoki objekti koji će bitno narušiti prostor.
Napomenuo je kako je Gradsko poglavarstvo uputilo izrađivaču Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, trgovačkom društvu
URBIA d.o.o. Čakovec, da ovu primjedbu (da minimalna širina građevinske parcele za
izgradnju višestambene građevine trba biti 25,00 metara) uvrsti u Nacrt prijedloga, ali je
na Odboru za prostorno planiranje komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća
Grada Đurđevca, na sjednici održanoj 21. studenoga 2007. godine, na kojoj su
razmatrane primjedbe s javne rasprave, većinom glasova usvojen prijedlog da se
veličina čestice definira s minimalnih 16,00 m x 30,00 m, sukladno definiranoj površini
minimalne građevinske čestice, što je upućeno Gradskom poglavarstvu na usvajanje.
Josip Tomica nije se složio s ovim prijedlogom, iako su mu dodatna obrazloženja davali
Vesna Makovec i Mladen Roštan, ostao je pri svojem prijedlogu uz gore navedeno
obrazloženje.
U vezi minimalne širine građevinske parcele za izgradnju višestambene građevine
u raspravi su još sudjelovali Martin Vlahović i Ivan Pleadin. Podržali su prijedlog iz
Izvješća o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo većinom glasova s 3 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržanim“
donijelo je sljedeći
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedenoj javnoj raspravi
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đurđevca i utvrđivanju konačnog prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đurđevca
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Izvješće o provedenoj javnoj
raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca,
provedenoj od 5. srpnja do 19. srpnja 2007. godine i utvrđuje konačni prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca izrađenog od trgovačkog
društva URBIA d.o.o. Čakovec.
II.
Prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko poglavarstvo
pribavit će suglasnosti propisane zakonom.
Točka 2.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u
Ulici Radnička cesta u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Ulici
Radnička cesta u Đurđevcu obrazložio je gradonačelnih Mladen Roštan. Predložio je da
se prihvati ponuda Milice Fuček za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca:
- upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
čkbr. 3380/22 Oranica i livada u Lipi sa 256 čhv,
podnesena na javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Ulici Radnička
cesta u Đurđevcu u svrhu individualne stambene izgradnje , objavljen u "Podravskom
listu " u broju od 17. prosinca 2007. godine, po kupoprodajnoj cijeni od 10,00 kuna
povrh početne cijene što ukupno iznosi 68.144,40 kuna.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu
Grada Đurđevca Milici Fuček
iz Đurđevca
I.
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Prihvaća se ponuda Milice Fuček iz Đurđevca, Ulica Antuna Radića 8a , za
kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca:
- upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
čkbr. 3380/22 Oranica i livada u Lipi sa 256 čhv,
podnesena na javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Ulici Radnička cesta u
Đurđevcu u svrhu individualne stambene izgradnje , objavljen u "Podravskom listu " u
broju od 17. prosinca 2007. godine, po kupoprodajnoj cijeni od 68.144,40 kuna.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca potpiše
ugovor o prodaji nekretnine iz točke I. ove Odluke, kojim će se regulirati međusobna
prava i obveze.
Točka 3.

Razmatranje zahtjeva "JATA" d.o.o. Đurđevac za produženje roka
izvođenja radova na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u
2007. godini - asfalterski radovi.
Zahtjev "JATA" d.o.o. Đurđevac za produženje roka do 20. travnja 2008. godine
za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u
2007. godini - asfalterski radovi, obrazložio je gradonačelnih 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 radova na održavanju nerazvrstanih cesta
i ulica u Gradu Đurđevcu u 2007. godini – asfalterski radovi
I.
Prihvaća se I. Dodatak Ugovora o izvođenju radova na održavanju nerazvrstanih
cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2007. godini – asfalterski radovi (KLASA: 363-05/0701/08, URBROJ: 2137/03-08-5).
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.
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Točka 4.
Razmatranje zahtjeva "JATA" d.o.o. Đurđevac za produženje roka
izvođenja asfalterskih radova na prostoru novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici
u Đurđevcu.
Zahtjev "JATA" d.o.o. Đurđevac za produženje roka do 20. travnja 2008. godine
za izvođenje radova na prostoru novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu,
obrazložio je gradonačelnih 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 prostoru novoizgrađene
vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu
I.
Prihvaća se I. Dodatak Ugovora o izvođenju asfalterskih radova na prostoru
novoizgrađene vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu (KLASA: 363-05/07-01/35,
URBROJ: 2137/03-08-5).
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 5.
Donošenje Odluke o poništenju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada
Đurđevca - osobnog automobila Opel "Vectra" 1,6 GL.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva da
se Odluka o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca - osobnog automobila Opel
"Vectra" 1,6 GL, koja je donesena na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
12. listopada 2007. godine ne može sprovesti, jer se Stevo Mihoković iz Velikog
Trojstva, koji je dostavio ponudu za kupnju osobnog automobila Opel "Vectra", i
nakon upućene požurnice, nije javljao da li ostaje kod svoje ponude ili odustaje od
kupnje automobila.
Pored Odluke o poništenju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca osobnog automobila Opel "Vectra" 1,6 GL, gradonačelnik Mladen Roštan predložio je
donošenje nove Odluke o prodaji osobnih automobila Opel "Vectra" 1,6 GL i Škode
„Favorit“ 135 LS.
Nakon usaglašavanja stavova članovi Gradskog poglavarstva predložili su
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donošenje nove Odluke o prodaji osobnih automobila Opel "Vectra" 1,6 GL i Škode
„Favorit“ 135 LS, po početnoj cijeni od 4.200,00 kuna za Opel „Vectru“ i 1.000,00
kuna za Škodu „Favorit“.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE:
ODLUKU
o poništenju Odluke o prodaji osnovnog
sredstva Grada Đurđevca osobnog automobila Opel "Vectra" 1,6 GL
Poništava se Odluka o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca - osobnog
automobila Opel "Vectra" 1,6 (KLASA: 363-05/07-01/23, URBROJ:2137/03-07-4)
donesena na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca 12. listopada 2007.
godine.
i
ODLUKU
o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca –
osobnih automobila
I.
Osobni automobili:
a) Opel „Vectra“ 1,6 GL – neregistriran, godina proizvodnje 1991.
b) Škoda „Favorit“ 135 LS – registracijskih oznaka KC 730-E, godina
proizvodnje 1992.
prodaju se putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.
II.
Početna cijena osobnih automobila iznosi za automobil iz točke I. podtočke a)
4.200,00 kuna, a za automobil iz podtočke b) 1.000,00 kuna.
III.
Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića
1 Đurđevac kao i putem Radio Đurđevca.
Točka 6.
Razmatranje zahtjeva Radio Koprivnice d.o.o. Koprivnica za povećanje
cijene za mjesečno informiranje aktualnosti s područja Grada Đurđevca.
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Zahtjev Radio Koprivnice d.o.o. Koprivnica za povećanje cijene za mjesečno
informiranje aktualnosti s područja Grada Đurđevca, obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude Radio Koprivnice d.o.o.
Koprivnica za mjesečno informiranje
aktualnosti s područja Grada Đurđevca
I.
Grad Đurđevac prihvaća ponudu Radio Koprivnice d.o.o. Koprivnica za
mjesečno informiranje građana o cjelokupnom gospodarskom, kulturnom, sportskom,
turističkom i javnom životu Grada Đurđevca u emisiji „PUN POGODAK“, koja će se
emitirati svake četvrte subote u mjesecu, u trajanju od 15 minuta i za te namjene
odobrava se mjesečno, nakon emisije, 1.200,00 kuna + PDV (ponuda od 10. siječnja
2008. godine).
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca sa stavke 3233 Usluge promidžbe i informiranja.
Točka 7.
Razmatranje molbe Ive Čičin-Mašanskera iz Koprivnice za novčanu pomoć
za izdavanje knjige.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se Ivanu Čičin-Mašanskeru odobre
novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za izdavanje knjige tekstova i fotografija,
kojom je obuhvaćen Grad Đurđevac i Đurđevački pijesci s vizualnim podsjetnikom na
ljude i događaje u Gradu Đurđevcu i Podravini u zadnjih 50 godina.
Za riječ se javio Ivan Pleadin. Rekao je kako je skloniji opciji da Grad otkupi
određeni broj knjiga za odrađeni iznos, nego da se samo daje novčana potpora.
Na to je gradonačelnik Mladen Roštan predložio da Grad Đurđevac, pored
određenog broja knjiga koji se u molbi nudi kao reciprocitet udjelu odobrenih
sredstava, dodatno po izlasku iz tiska otkupi određeni broj knjiga, a o čemu će Gradsko
poglavarstvo naknadno donijeti odluku.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za izdavanje
knjige Ivana Čičin-Mašanskera
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I.
Ivanu Čičin-Mašanskeru iz Koprivnice, Ulica Ivana Meštrovića 17/V, odobravaju
se novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za izdavanje knjige tekstova i
fotografija, kojom je obuhvaćen Grad Đurđevac i Đurđevački pijesci s vizualnim
podsjetnikom na ljude i događaje u Gradu Đurđevcu i Podravini u zadnjih 50 godina.
Pored određenog broja knjiga, koji se nudi kao reciprocitet udjelu od odobrenih
1.000,00 kuna, Grad Đurđevac voljan je dodatno otkupiti određeni broj knjiga o čemu
će Gradsko poglavarstvo naknadno donijeti odluku.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 0313 OSTALI KORISNICI U KULTURI 3811
Tekuće donacije u novcu po odluci Gradskog poglavarstva.
Točka 8.
Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji rubnjaka i odvodnje površinskih
voda na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu –II. faza.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana i kratkog komentara
Josipa Tomice, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje
poslova nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
rubnjaka i odvodnje površinskih voda na servisnoj cesti
u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu – II. faza
I.
Prihvaća se ponuda Borisa Sršeka, ovlaštenog inženjera građevinarstva iz
Đurđevca za obavljanje poslova nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
rubnjaka i odvodnje površinskih voda na servisnoj cesti u Industrijskoj zoni A u
Đurđevcu II. faza (ponuda od 15. siječnja 2008. godine).
II.
Za poslove nadzora iz točke I. ove Odluke odobrava se 15.180,00 kuna + PDV, a
što ukupno iznosi 18.519,00 kuna.

10

III.
Nakon izvedenih radova nadzorni inženjer dužan je podnijeti konačno izvješće.
Točka 9.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda član Gradskog poglavarstva Martin Vlahović
predložio je da mjerodavna upravna tijela Grada apeliraju kod trgovačkog društva
„Sloge“ d.o.o. Đurđevac da postave zaštitnu ogradu uz opskrbni put uz Robnu kuću
u centru Đurđevca, jer predstavlja opasnost za živote građana.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan odgovorio je Martinu
Vlahoviću da je upoznat s problemom koji on navodi te da je u postupku rješavanje
postavljanja zaštitne ograde i uređenje toga prostora.
Zatim je podsjetio članove Gradskog poglavarstva da su u prilogu materijala
za sjednicu primili prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca, pa
je predložio da istu prouče, jer će se uvrstiti na jednu od narednih sjednica Gradskog
poglavarstva.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 66. sjednicu u
15,00 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Mladen Roštan, dipl. ing.

