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Z A P I S N I K
sa 73. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 30. travnja 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/14, URBROJ: 2137/03-08-1 
od 28. travnja 2008. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 8,05 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. Marijana Markešić, 
4. Martin Vlahović,
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. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog 
    poglavarstva Grada Đurđevca.
4. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca.
5. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine.
6. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista.

Zapisnik  sa 72. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez 
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu 
dnevnog reda s točkom 20. koja glasi:

„19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovora o izvođenju 
radova na izgradnji pristupnih cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom 
površinskih voda u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.“

Predložena točka 19. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 20.

Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je 
sljedeći:
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   D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje prijedloga Ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac o preuzimanju 
distributivne plinske mreže na upravljanje i održavanje.

2. Razmatranje troškovnika za revitalizaciju parka na Trgu svetog Jurja u 
Đurđevcu.

3. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za uređenje Ulice bana 
Jelačića u Đurđevcu.

4. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske 
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske.

5. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske.

6. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za rekonstrukciju, 
dogradnju i nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi.

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

8. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za sufinanciranje djece 
polaznika Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac.

9. Donošenje Odluke o isplati naknade troškova predsjednicima mjesnih odbora u 
2008. godini.

10. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Mjesnom odboru Mičetinac za 
popravak i ugradnju  stolarije na Društvenom domu u Mičetincu. 

11. Razmatranje molbe Mjesnog odbora Sveta Ana za novčana sredstva za 
uređenje fasade na Društvenom domu u Svetoj Ani.

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovora o izradi Izmjena i 
dopuna:

   a) Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca,
   b) Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu.
13. Razmatranje ponude Studio HM d.o.o. Đurđevac za izradu projektne 

dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ Đurđevac. 

14. Razmatranje ponude Klesarstvo LD iz Bjelovara za rekonstrukciju stubišta i 
hola zgrade Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1.

15. Razmatranje ponude Vista Team d.o.o. iz Pule za božićno i novogodišnje 
uređenje grada Đurđevca.

16. Razmatranje molbe  Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za novčanu 
pomoć za naknadu troškova za sudjelovanje učenika na državnim i međuopćinskim 
natjecanjima i za tiskanje školskog lista „Jurek“.

17. Razmatranje molbe Ivane Jaklin iz Đurđevca za sponzorstvo za organizaciju 
koncerta Večer zborske glazbe u Crkvi svetog Jurja u Đurđevcu.

18. Davanje suglasnosti za sudjelovanje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac na 
međunarodnoj vježbi Balaton 2008. godine.

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova 
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na izgradnji pristupnih cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda 
u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.

20. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Razmatranje prijedloga Ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac o 
preuzimanju distributivne plinske mreže na upravljanje i održavanje.

Prijedlog Ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac o preuzimanju distributivne 
plinske mreže na upravljanje i održavanje obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju  

 distributivne plinske mreže na upravljanje 
i održavanje

I.

Prihvaća se Ugovor o preuzimanju distributivne plinske mreže na upravljanje i 
održavanje (KLASA: 363-01/08-01/14, URBROJ: 2137/03-08-2).

II.

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

III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da s  Komunalijama d.o.o. Đurđevac 

zaključi i potpiše Ugovor o preuzimanju distributivne plinske mreže na upravljanje i 
održavanje.

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

Točka 2.

Razmatranje troškovnika za revitalizaciju parka na Trgu svetog Jurja u 
Đurđevcu.

Troškovnik za revitalizaciju parka na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu obrazložili su 
gradonačelnik Mladen Roštan i stručni suradnik za investicije i projekte Martin 
Mahović.

Za raspravu se javio Josip Tomica. Upozorio je da se izvršenje ovog projekta u 
ovoj fazi provodi kompleksno, odnosno da se odmah ugrade rubnjaci, instalacije za 
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struju i odvodnju, te da se koordinira s predstavnicima crkve kako bi se utvrdilo da li od 
strane crkve ima nekih potreba u vezi ugradnje instalacija.  

Martin Mahović odgovorio je Josipu Tomici da je u  I. fazi revitalizacije parka na 
Trgu svetog Jurja u Đurđevcu predviđen projekt javne rasvjete, a gradonačelnik Mladen 
Roštan odgovorio je da je kod uređenja parka u II. fazi predviđena ugradnja vrtnih i 
cestovnih rubnjaka.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. 

Đurđevac i odobrenju sredstava za revitalizaciju
parka na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu (II. faza)

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac i odobravaju sredstva za 
revitalizaciju parka na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu (II. faza) u ukupnom iznosu od 
139.771,19 kuna.

II.

Isplata za obavljene poslove revitalizaciju parka na Trgu svetog Jurja u 
Đurđevcu, sukladno troškovniku iz točke I. ovog Zaključka, 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 godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
6/07.) i troškovnika, zaključi ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 3.

Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za uređenje Ulice 
bana Jelačića u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan i stručni suradnik za investicije i projekte Martin 
Mahović obrazložili su troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za hortikulturno 
uređenje Ulice bana Jelačića u Đurđevcu.

U raspravi je sudjelovao Josip Tomica. Govoreći o predloženom troškovniku 
Komunalija za hortikulturno uređenje  Ulice bana Jelačića, koji se odnosi na pripremne 
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radove i sadnju biljnog materijala, predložio je da se sadnice drveća dobro zaštite kako 
bi se spriječilo njihovo oštećenje i uništavanje.   

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. 

Đurđevac i odobrenju sredstava za hortikulturno 
uređenje Ulice bana Jelačića u Đurđevcu

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac i odobravaju sredstva za 
hortikulturno uređenje Ulice bana Jelačića u Đurđevcu (troškovnik Broj: 2-2008-110 od 
24. travnja 2008. godine) u ukupnom iznosu od 8.738,86 kuna.

II.

Isplata za obavljene poslove hortikulturnog uređenja Ulice bana Jelačića u 
Đurđevcu, sukladno troškovniku iz točke I. ovog Zaključka, 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 godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
6/07.) i troškovnika, zaključi ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 4.

Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici 
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Prijedlog  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  ravnateljici  Gradske  knjižnice 
Đurđevac  za  potpis  Ugovora  o  korištenju  sredstava  Ministarstva  kulture  Republike 
Hrvatske 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 ravnateljici Gradske knjižnice
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava

Ministarstva kulture Republike Hrvatske
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Daje se suglasnost ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić, prof. 
za potpis Ugovora br. 07-134-08 o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske (KLASA: 612-04/07-03/0289, URBROJ: 532-05-01/1-08-02 od 26. ožujka 
2008. godine) na iznos od 110.000,00 kuna za program nabave knjižne i neknjižne 
građe u 2008. godini za Gradsku knjižnicu Đurđevac.

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

Točka 5.

Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 
za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac 
za  potpis  Ugovora  o  korištenju  sredstava  Ministarstva  kulture  Republike  Hrvatske 
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 ravnateljici Centra za kulturu
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava

Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković – 
Hapavel za potpis Ugovora br. 01-313-08 o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske (KLASA: 612-05/07-03/0918, URBROJ: 532-05-02/1-08-02 od 4. 
travnja 2008. godine) na iznos od 40.000,00 kuna za program muzejsko-galerijske 
djelatnosti (Nakladništvo): Deset godina Donacije Ivana Lackovića-Croate u Đurđevcu.

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

Točka 6.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za rekonstrukciju, 
dogradnju i nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za rekonstrukciju, 
dogradnju i nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi, obrazložio 
je gradonačelnik Mladen Roštan. Za ovlaštene predstavnike javnog naručitelja  u 
postupku javne nabave predložio je Jasnu Kovačev, Jadranku Švaco i  Martina 
Mahovića.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je  

ODLUKU 
o početku postupka javne nabave

                      za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju
                      odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi

- Predmet nabave je rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja odmarališta u Prvić 
Luci – unutarnji radovi.

-  Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja  u postupku javne nabave su:
    Jasna Kovačev
    Jadranka Švaco
    Martin Mahović

     Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 
- koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,
- javno otvaraju ponude,
- sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,
- usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi 
s postupkom javne nabave.

     Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja.

(Cjeloviti tekst Odluke s kompletnom dokumentacijom za nadmetanje nalazi se u 
prilogu ovog zapisnika).

Točka 7.

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

Prijedlog Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći utvdilo je Povjerenstva za socijalnu skrb 
Grada Đurđevca na sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine, a obrazložio ju je  
gradonačelnik Mladen Roštan.

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.
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Za jednokratne novčane pomoći samcima i obiteljima, iz Proračuna Grada 
Đurđevca odobrava se iznos od  11.000,00  kuna, temeljem prijedloga Povjerenstva za 
socijalnu skrb Grada Đurđevca.

II.

Iznos iz točke I. odobrava se na sljedeći način:
1. Marici Jalžabetić iz Đurđevca, Basaričekova 51, iznos od 1.000,00 kuna, zbog 

teških materijalnih prilika uzrokovanih bolešću i nesposobnošću za 
privređivanje.

2. Đuri Horvatu iz Đurđevca, Stiska 18, iznos od 6.000,00 kuna za naknadu štete 
uzrokovane požarom na kući. Sredstva će se doznačiti temeljem dostavljenih 
računa za materijal i izvedene radove i to direktno na račun trgovine, odnosno 
ovlaštenog izvođača radova. Sredstva  se odobravaju sa stavke „Naknada šteta 
fizičkim osobama“.

3. Mariji i Martini Rođak iz Đurđevca, učenicama VII. d razreda Osnovne škole 
Grgura Karlovčana iznos od ukupno 4.000,00 kuna za troškove završne 
ekskurzije učenika sedmih razreda, koje zbog teške materijalne situacije u 
obitelji nisu u mogućnosti financirati.

III.

Učenicima sedmih razreda Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac:  Mišelu 
Ivkoviću, Danijelu Petriću, Lidiji Plazek, Ivani Bogdan, Ivani Djak, Manueli Bogdan i 
Darku Horvatu nije odobrena financijska pomoć, budući je Centar za socijalnu skrb 
Đurđevac za njih  već odobrio pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za financiranje završne 
ekskurzije.

IV.

U svezi zamolbe Župnog Caritasa Župe sv. Jurja Đurđevac  radi ostvarivanja 
financijske potpore, upućuje se navedena udruga da se sa svojim programima javi na 
objavljeni poziv za financiranje rada udruga s područja Grada Đurđevca za narednu 
godinu, budući je raspored sredstava za 2008. godinu već završen.

Ukoliko postoje potrebe za pomoć župljanima, udruga može dostaviti podatke o 
obiteljima i samcima kojima je financijska pomoć potrebna, o čemu će Gradsko 
poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb donijeti pojedinačne odluke 
temeljem dostavljene dokumentacije o njihovom materijalnom statusu.

 
                                                         V.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
financije i javne prihode Grada Đurđevca.
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Točka 8.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za sufinanciranje 
djece polaznika Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac.

Obrazloženje  je dao gradonačelnik Mladen Roštan. 
Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava za 

sufinanciranje troškova polaznika Dječjeg vrtića 
„Košutica“ Ferdinandovac

Za sufinanciranje troškova za Patricka Mihaljeva iz Đurđevca, Ulica Antuna 
Radića 28, polaznika Dječjeg vrtića „Košutica“ Ferdinandovac, za razdoblje od 1. 
travnja do 30. travnja 2008. godine odobrava se 900,00 kuna iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu.

Točka 9.

Donošenje Odluke o isplati naknade troškova predsjednicima mjesnih 
odbora u 2008. godini.

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

O D L U K U
o isplati naknade troškova predsjednicima

mjesnih odbora u 2008. godini

                                                                 I.

Za naknadu troškova predsjednicima mjesnih odbora u 2008. godini, odobrava se 
jednokratna isplata iznosa od 1.000,00 kuna neto, svakom predsjedniku mjesnog odbora 
s područja Grada Đurđevca.

                                                                II.

Isplata navedenog iznosa povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
financije i javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 10.
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Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Mjesnom odboru Mičetinac za 
popravak i ugradnju  stolarije na Društvenom domu u Mičetincu. 

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazlažući prijedlog Odluke predložio je da se za 
popravak i ugradnju stolarije na Društvenom domu u Mičetincu odobri se 10.000,00 
kuna, prema ponudi Stolarskog obrta PANON DRVO vl. Marijana Levačića iz 
Mičetinca.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za 
popravak i ugradnju stolarije na 
Društvenom domu u Mičetincu 

I.

Za popravak i ugradnju stolarije na Društvenom domu u Mičetincu odobrava se 
10.000,00 kuna, sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Mičetinac i ponudi Stolarskog obrta 
PANON DRVO vl. Marijana Levačića iz Mičetinca (ponuda od 15. ožujka 2008. 
godine).

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 1201 Aktivnost: Mjesni odbori.

Točka 11.

Razmatranje molbe Mjesnog odbora Sveta Ana za novčana sredstva za 
uređenje fasade na Društvenom domu u Svetoj Ani.

Gradonačelnik Mladen Roštan  predložio je da se za izradu fasade i postavljanje 
novih žljebova na Društvenom domu u Svetoj Ani odobre novčana sredstva u iznosu do 
25.000,00 sa stavke Proračuna Grada: Mjesni odbori.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za sufinanciranje 

izrade fasade i postavljanje novih žljebova  
 na Društvenom domu u Svetoj Ani 

I.

Za izradu fasade i postavljanje novih žljebova na Društvenom domu u Svetoj Ani 
odobrava se 25.000,00 kuna, sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Sveta Ana od 8. 
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travnja 2008. godine.

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 1201 Aktivnost: Mjesni odbori.

Točka 12.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovora o izradi Izmjena i 
dopuna:

   a) Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca,
   b) Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan  predložio je da se zbog opravdanih razloga koje u 
svojem zahtjevu navodi "Urbia" d.o.o. Čakovec, izrađivač Prostornog plana uređenja 
Grada Đurđevca i Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, produže rokovi izrade 
te da se u tom smislu zaključi Dodatak Ugovora o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Đurđevca i Dodatak Ugovora o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeće 
ZAKLJUČKE:

a)
Z A K Lj U Č A K

o prihvaćanju Dodatka Ugovora o 
izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Đurđevca

I.

Prihvaća se Dodatak Ugovora o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Đurđevca KLASA: 350-02/06-01/01, URBROJ: 2137/03-08-12.
 

II.

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

b)
Z A K Lj U Č A K

o prihvaćanju Dodatka Ugovora o 
izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja „Centar“ u Đurđevcu
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I.

Prihvaća se Dodatak Ugovora o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja „Centar“ u Đurđevcu KLASA: 350-02/07-01/04, URBROJ: 2137/03-08-5.
 

II.

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

Točka 13.

Razmatranje ponude Studio HM d.o.o. Đurđevac za izradu projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića 
„Maslačak“ Đurđevac. 

Ponudu Studia HM d.o.o. Đurđevac za izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan i predložio da se ista prihvati i odobri 
avansna isplata 50% iznosa, te da se između Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac i 
STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac zaključi ugovor kojim će se 
regulirati međusobna prava i obveze.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za 

izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
 i prenamjenu tavanskog prostora

 Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

I.

Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog 
prostora Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac odobravaju se sredstva u iznosu od 
46.360,00 kuna, sukladno ponudi STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac, 
Đure Basaričeka 86 (ponuda br.100-04/2008. od 8. travnja 2008.). 

Odobrava se avansna isplata 50% iznosa iz prethodnog stavka.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke PREDŠKOLSKI ODGOJ 1804 Projekt Sanacija 
krovišta.
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III.

Između Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac i STUDIA HM graditeljstvo i 
usluge d.o.o. Đurđevac zaključit će se ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i 
obveze.

Točka 14.

Razmatranje ponude Klesarstvo LD iz Bjelovara za rekonstrukciju stubišta i 
hola zgrade Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1.

Nakon obrazloženja ponude Klesarstvo LD iz Bjelovara za rekonstrukciju 
stubišta i hola zgrade Grada Đurđevca, koje  je dao  gradonačelnik Mladen Roštan, 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za 

rekonstrukciju stubišta i hola zgrade Grada
Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1

I.

Prihvaća se ponuda Klesarsko-zidarskog obrta „LD“ vl. Dragutina Ledinskog  iz 
Bjelovara, Milana Šuflaya 25, za rekonstrukciju stubišta i hola zgrade Grada Đurđevca, 
Ulica Stjepana Radića 1 i za te namjene odobrava se 42.176,57 kuna. 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Točka 15.

Razmatranje ponude Vista Team d.o.o. iz Pule za božićno i novogodišnje 
uređenje grada Đurđevca.

Ponudu Vista Team d.o.o. iz Pule za božićno i novogodišnje uređenje grada 
Đurđevca obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i stručni suradnik za investicije i 
projekte Martin Mahović.

Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava 

za nabavu ukrasa za božićnu i novogodišnju 
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dekoraciju grada Đurđevca

I.

Za nabavu ukrasa za božićnu i novogodišnju dekoraciju grada Đurđevca 
odobrava se 16.676,42 kune, sukladno ponudi Vista Team d.o.o. iz Pule, Marsovo Polje 
12, (ponuda od 19.ožujka 2008. godine).

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2201 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete.

Točka 16.

Razmatranje molbe  Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za novčanu 
pomoć za naknadu troškova za sudjelovanje učenika na državnim i 
međuopćinskim natjecanjima i za tiskanje školskog lista „Jurek“.

Molbu  Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za novčanu pomoć za naknadu 
troškova za sudjelovanje učenika na državnim natjecanjima u Eko kvizu, iz hrvatskog 
jezika, povijesti i matematike, na Međuopćinskom natjecanju Lidrano i za tiskanje 
školskog lista „Jurek“, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan i predložio da se ista 
prihvati i odobri 10.000,00 kuna sa stavke SREDNJE ŠKOLSTVO.

Rasprava nije vođena. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava Gimnaziji 

Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za naknadu troškova 
za sudjelovanje učenika na državnim i međuopćinskim 

natjecanjima i za tiskanje školskog lista „Jurek“

I.

Za naknadu troškova za sudjelovanje učenika Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva 
Đurđevac na državnim natjecanjima u Eko kvizu, iz hrvatskog jezika, povijesti i 
matematike, na Međuopćinskom natjecanju Lidrano i za tiskanje školskog lista „Jurek“ 
odobrava se 10.000,00 kuna. 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke SREDNJE ŠKOLSTVO – 3811 Tekuće donacije u 
novcu.
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Točka 17.

Razmatranje molbe Ivane Jaklin iz Đurđevca za sponzorstvo za organizaciju 
koncerta Večer zborske glazbe u Crkvi svetog Jurja u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan  predložio je da se za sufinanciranje troškova 
organizacije koncerta Večer zborske glazbe u Crkvi svetog Jurja u Đurđevcu, koji će se 
održati 18. svibnja 2008. godine u organizaciji Ivane Jaklin iz Đurđevca, kao 
zborovođe, glazbene pedagoginje, crkvene glazbenice, solo pjevačice i diplomantice 
Vokalne akademije, odobri 3.000,00 kuna, sa stavke Proračuna: Manifestacije.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava 

za sufinanciranje troškova organizacije koncerta 
Večer zborske glazbe u Crkvi svetog Jurja u Đurđevcu

I.

Za sufinanciranje troškova organizacije koncerta Večer zborske glazbe u Crkvi 
svetog Jurja u Đurđevcu, koji će se održati 18. svibnja 2008. godine u organizaciji Ivane 
Jaklin iz Đurđevca, kao zborovođe, glazbene pedagoginje, crkvene glazbenice, solo 
pjevačice i diplomantice Vokalne akademije, odobrava se 3.000,00 kuna. 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 1002 Aktivnost: Manifestacije 3299 Ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja.

Točka 18.

Davanje suglasnosti za sudjelovanje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 
na međunarodnoj vježbi Balaton 2008. godine.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je da
Gradsko poglavarstvo na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za 
vatrogastvo, izda suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za sudjelovanje s 
dva vatrogasna vozila i vatrogascima na međunarodnoj vatrogasnoj vježbi „Balaton 
2008.“ koja će se održati 14. svibnja 2008. godine.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave dalo je 

s u g l a s n o s t
za sudjelovanje Javne vatrogasne postrojbe

Đurđevac na međunarodnoj vatrogasnoj vježbi 
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„Balaton 2008.“

Grad Đurđevac kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac daje suglasnost 
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za sudjelovanje s dva vatrogasna vozila i 
vatrogascima na međunarodnoj vatrogasnoj vježbi „Balaton 2008.“.

Točka 19.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovora o izvođenju 
radova na izgradnji pristupnih cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom 
površinskih voda u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu.

Dodatak Ugovora o izvođenju radova na izgradnji pristupnih cesta s 
parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

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

izvođenju radova na izgradnji ptistupnih 
cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih 

 voda u Industrijskoj zoni A u Đurđevcu

I.

Prihvaća se Dodatak Ugovora o izvođenju radova na izgradnji ptistupnih 
cesta s parkiralištima, stazom i odvodnjom površinskih voda u Industrijskoj zoni A u 
Đurđevcu KLASA: 363-05/07-01/42, URBROJ: 2137/03-08-8.
 

II.

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

Točka 20.

Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ.  

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 73. sjednicu u 
9,15 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta



17

        Mladen Roštan, dipl. ing.


