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ZAPISNIK
sa 75. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 29. svibnja 2008. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/18, URBROJ: 2137/03-08-1
od 26. svibnja 2008. 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. 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. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
5. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca,
6. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.
7. Dinko Borozan, dopisnik „Podravskog lista“.
8. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
Zapisnik sa 74. 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 radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
2. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Programa
rada i financijskog plana za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.
3. Razmatranje zahtjeva Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za dodjelu
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financijskih sredstava za projekt izgradnje Športsko-rekreativnog centra „GraničarĐurđevac“.
4. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2007. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Programa
rada i Financijskog plana za 2008.godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac.
6. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008.
godinu.
7. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
8. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
9. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
10. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u
sportu na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
11. Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
12. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu.
13. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda
Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za
2007. godinu.
14. Utvrđivanje prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
15. Utvrđivanje prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene
sezone u 2008. godini.
16. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerzvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2008. godini asfalterski radovi.
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za radnike u
Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac.
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za djelatnike Centra
za kulturu Đurđevac i Gradske knjižnice Đurđevac.
19. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih odjela
i Stručne službe Grada Đurđevca.
20. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje
pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Đurđevca.
21. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za unapređenje skrbi o starijim osobama.
22. Donošenje Zaključka o odobravanju oslobađanja vraćanja studentskih kredita.
23. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

3

Točka 1.
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Mladena Roštana, Izvješće o radu i
Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2007. godinu podnio je
predsjednik Turističke zajednice Marijan Ružman.
Govoreći o Izvješću o radu Turističke zajednice za 2007. godinu Marijan Ružman
je zamolio članove Gradskog poglavarstva da razmotre mogućnost zapošljavanja jedne
osobe – profesionalca, koja bi radila u uredu Turističke zajednice, jer se s ovakvim
obimom poslova, koje sada obavlja predsjednik Turističke zajednice kao volonter, ne
može nositi jedna osoba.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Mladen Roštan i Ivan Pleadin.
Josip Tomica je predložio predsjedniku Turističke zajednice Marijanu Ružmanu
da Izvješće o radu Turističke zajednice za 2007. godinu napiše opširnije, gdje će se
spomenuti sve aktivnosti i manifestacije tijekom 2007. godine, te da se o svakoj
aktivnosti navede nekoliko značajki, kako bi u arhivi ostao pisani trag kao dokumenat
koji se trajno čuva.
Ovaj prijedlog Josipa Tomice podržao je Ivan Pleadin, dodavši da se takvo
dopunjeno i opširnije Izvješće dostavi na znanje Gradskom poglavarstvu.
Nadalje je Josip Tomica izjavio da se slaže s prijedlogom predsjednika Turističke
zajednice Marijana Ružmana o profesionalizaciji dijela Turističke zajednice, a potom je
zatražio pojašnjenje Financijskog izvješća u dijelu koji se odnosi na prihode Turističke
zajednice od sponzorstava.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je Josipu Tomici da sredstva
sponzora koja su data u materijalu ili robi nisu vidljiva u ovom Izvješću, a isto tako i
sredstva koja je Grad vodio pod stavkom Proračuna - Manifestacije.
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 2007. godinu
Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Turističke
zajednice Grada Đurđevca za 2007. godinu Broj: 44/08. od 26. svibnja 2008. godine,
koje je podnio predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca Marijan Ružman.
Ova Izvješća s prijedlogom Zaključka upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
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Točka 2.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Programa
rada i financijskog plana za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca.
Zbog opravdanih razloga predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada
Đurđevca nije nazočan sjednici pa je gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio Izvješće
o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Programa rada i Financijski plan za 2008.
godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, koji su članovi Gradskog
poglavarstva primili u materijalima za sjednicu.
U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin, Marijana Markešić, Mladen Roštan i
Josip Tomica.
Govoreći o Programu rada i Financijskom planu za 2008. godinu Zajednice
sportskih udruga Grada Đurđevca Ivan Pleadin je primijetio da su planirani troškovi
funkcioniranja Zajednice sportskih udruga za 2008. godinu u ukupnom iznosu od
43.000,00 kuna previsoki, uz napomenu da jedino dva kluba godišnje dobivaju više
od toga iznosa, a Marijana Markešić je istaknula visok iznos od 9.000,00 kuna za
osobne usluge (knjigovodstveno-administrativne usluge) u 2007. godini.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je, zbog navedenih primjedaba, da se
od Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca zatraži očitovanje s obrazloženjem i
detaljnim pokazateljima trošenja navedenih sredstava.
Na pitanje Josipa Tomice, koje su zadnje informacije u vezi stadiona NK
Graničar Đurđevac, gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da su zaključci sa
sjednice Gradskog vijeća distavljeni Upravi NK.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
za 2007. godinu, Programa rada i financijskog plana
za 2008. godinu Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca.
Ovo Izvješće, Program rada i Financijski plan s prijedlogom Zaključka upućuju
se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Pored navedenog Zaključka, Gradsko poglavarstvo donijelo je i sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Na temelju Financijskog izvješća za 2007., Programa rada i Financijskog plana
za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, Gradsko poglavarstvo
Grada Đurđevca utvrdilo je da su planirani troškovi funkcioniranja Zajednice
sportskih udruga u 2008. godini u ukupnom iznosu od 43.000,00 kuna previsoki (uz
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napomenu da jedino dva kluba godišnje dobivaju više od toga iznosa), kao i visok
iznos za osobne usluge - knjigovodstveno-administrativne usluge u 2007. godini,
stoga se od Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca traži očitovanje s
obrazloženjem i detaljnim pokazateljima trošenja navedenih sredstava.
Točka 3.
Razmatranje zahtjeva Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za
dodjelu financijskih sredstava za projekt izgradnje Športsko-rekreativnog centra
„Graničar-Đurđevac“.
Zahtjev Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za dodjelu financijskih
sredstava za projekt izgradnje Športsko-rekreativnog centra „Graničar-Đurđevac“,
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Josip Tomica je predložio da se izgrađena rasvjeta na Športsko-rekreativnom
centru "Graničar - Đurđevac" knjiži u vlasništvo Grada Đurđevca, što je prihvatio
gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o dodjeli sredstava za izgradnju Športsko-rekreativnog
centra "Graničar - Đurđevac" za 2008. godinu
I.
Zajednici sportskih udruga Grada Đurđevca odobrava se 100.000,00 kuna za
sufinanciranje izgradnje Športsko-rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac", za
građevinske i elektromontažne radove prema specifikaciji radova koja se nalazi u
prilogu ove Odluke.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se Zajednici sportskih udruga Grada
Đurđevca iz sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu , sa stavke 1702
Projekt 0322 - Izgradnja Športsko-rekreativnog centra "Graničar - Đurđevac" 4214
Ostali građevinski objekti.
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.
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IV.
Traži se od Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada
Đurđevca da izgrađenu rasvjetu na Športsko-rekreativnom centru "Graničar - Đurđevac"
knjiži u vlasništvo Grada Đurđevca.
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2007. godinu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i kratke rasprave
u kojoj su sudjelovali Josip Tomica i Ivan Jendrašic (rasprava je vođena o suradnji
komunalnog redara i policije u vezi namjernih oštećenja raslinja na javnim površinama
od nepoznatog počinitelja), Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog
redara za 2007. godinu
Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redara za 2007. godinu, KLASA: 36304/08-01/07, URBROJ: 2137/03-08-1 od 4. travnja 2008. godine.
Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Programa
rada i Financijskog plana za 2008. godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac.
Izvješće o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Program rada i Financijski
plan za 2008. godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac, obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o financijskom
poslovanju za 2007. godinu, Programa rada i
Financijskog plana za 2008. godinu
Zajednice tehničke kulture Đurđevac
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju za 2007. godinu, Program rada i
Financijski plan za 2008. godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac, BROJ: 5/2008
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od 24. travnja 2008. godine.
Ovo Izvješće, Program rada i Financijski plan s prijedlogom Zaključka upućuje
se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 6.
Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za
2008. godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu po svim
stavkama prihoda i rashoda na kojima se predlaže veće povećanje ili smanjenje u
odnosu na plan, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan, a detaljno obrazloženje u
pisanom obliku članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu.
Josipu Tomici je pojasnio zašto je za projekt i kupnju zemljišta za izgradnju
Doma za starije osobe planirano 100.000,00 kuna, jer je Josip Tomica smatrao da to nije
dostatan iznos za te namjene.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
IZMJENA I DOPUNA
Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu
Ovaj prijedlog Izmjena o dopuna Proračuna upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 7.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008.
godini.
Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
PROGRAMA
o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2008. godini
Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
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Točka 8.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
PROGRAMA
o izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2008. godini
Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 9.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
kulturi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
PROGRAMA
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Đurđevca u 2008. godini
Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 10.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u
sportu na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
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PROGRAMA
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Grada Đurđevca u 2008. godini
Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 11.
Utvrđivanje prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
Prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
PROGRAMA
o izmjeni Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca u 2008. godini
Ovaj prijedlog Programa upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 12.
Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2008.
godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
IZMJENA I DOPUNA
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca
za 2008. godinu
Ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna upućuje se
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 13.
Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda
Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
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Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je Izvješće Državnog ureda za reviziju
Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ZAKLJUČKA
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja Grada
Đurđevca za 2007. godinu
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2007. godinu,
koja je obavljena od 8. veljače do 17. travnja 2008. godine.
Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 14.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
otpada.
Prijdlog Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće
u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Obrazlažući prijedlog Odluke napomenuo je članovima Gradskog
poglavarstva da je Gradsko poglavarstvo na sjednici održanoj 7. travnja 2008. godine
već utvrdilo prijdlog Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada i uputilo ga
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Budući da su sudionici rasprave na sjednici Gradskog vijeća imali različita
stajališta (uz obrazloženje), o tome na koji način propisati tko je dužan utvrditi
početak korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada, Gradsko vijeće je
odgodilo donošenje Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada i vratilo
Gradskom poglavarstvu na doradu da ponovo razmotri i utvrdi tko je dužan utvrditi
početak korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada, da li su to Komunalije, ili
je vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan podnositi pisanu obavijest
Komunalijama o početaku korištenja komunalne usluge, pojasnio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin, Josip Tomica i Marijana Markešić.
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Komentirali su predloženu Odluku, ali nisu imali prijedloga za izmjenu predloženog
teksta Odluke koju su primili u materijalima za sjednicu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
ODLUKE
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje
i odvoz komunalnog otpada
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 15.
Utvrđivanje prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone u 2008. godini.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2008. godini,
članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga
je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
PLANA
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2008. godini
Ovaj prijedlog Plana upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 16.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerzvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u 2008.
godini - asfalterski radovi.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Gradsko poglavarstvo na 69.
sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora za
2008. godinu, temeljem koje je u „Podravskom listu“ u broju od 17. ožujka 2008.
godine objavljen Javni natječaj za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na
održavanju nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi.
U ostavljenom roku pristigle su tri ponude to:
1. Ponuda JATTA d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49, koji izvođenje

12

radova sukladno ponudbenom troškovniku nude u iznosu od 389.362,50
kuna + PDV, odnosno sveukupno 475.022,25 kuna.
2. Ponuda Ceste d.o.o. Bjelovar, Josipa Jelačića 2, koji izvođenje radova
sukladno ponudbenom troškovniku nude u iznosu od
404.117,50 kuna + PDV, odnosno sveukupno 493.023,35 kuna.
3. Ponuda Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar, Bilogorska bb, koji izvođenje
radova sukladno ponudbenom troškovniku nude u iznosu od 400.132,50
kuna + PDV, odnosno sveukupno 488.161,65 kuna.
Razmatrajući pristigle ponude, članovi Povjerenstva sukladno
kriterijima iz članka 28. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu
("Službene novine Grada Đurđevca", br. 6/05. i 8/06.) , a to su: reference ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova (oprema, broj i struktura djelatnika), ponuđena cijena te
uvjeti plaćanja, ocijenili su da je ponuda ponuđača „JATA“ d.o.o. Đurđevac, Petra
Preradovića 49 s obzirom na navedene kriterije najpovoljnija, te su Gradskom
poglavarstvu i Gradskom vijeću predložili prihvaćanje iste, pojasnio je gradonačelnik
Mladen Roštan i predložio da se ista prihvati.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ODLUKE O IZBORU
osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2008. godini –
asfalterski radovi
1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u
Gradu Đurđevcu u 2008. godini – asfalterski radovi, odabire se:
„JATA“ d.o.o. Đurđevac, Petra Preradovića 49, Đurđevac po cijeni od
389.362,50 kuna + PDV, odnosno sveukupno 475.022,25 kuna, prema ponudi
od 31.03. 2008. godine.
2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke utvrdit će se
ugovorom s izvođačem.
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 17.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za radnike u
Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana i kratkih komentara
Ivana Pleadina i Josipa Tomice Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o odobrenju zaključenja Kolektivnog ugovora
za radnike u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac
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I.
Odobrava se zaključenje Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću
„Maslačak“ Đurđevac (KLASA: 022-05/08-01/01, URBROJ: 2137/58-08-1 od 23.
svibnja 2008. godine), između Grada Đurđevca, Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac i
Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Republike Hrvatske, koji je
sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da s Dječjim vrtićom „Maslačak“
Đurđevac i Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Republike
Hrvatske, zaključi Kolektivni ugovor za radnike u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac
iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 18.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za djelatnike
Centra za kulturu Đurđevac i Gradske knjižnice Đurđevac.
Kolektivni ugovor za djelatnike Centra za kulturu Đurđevac i Gradske knjižnice
Đurđevac obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o odobrenju zaključenja Kolektivnog ugovora
za djelatnike Centra za kulturu Đurđevac
i Gradske knjižnice Đurđevac
I.
Odobrava se zaključenje Kolektivnog ugovora za djelatnike Centra za kulturu
Đurđevac i Gradske knjižnice Đurđevac (Broj: 66/08. i Broj: 43/08. od 23. svibnja
2008. godine), između Grada Đurđevca, Centra za kulturu Đurđevac, Gradske knjižnice
Đurđevac i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Sindikalne podružnice Centra za
kulturu Đurđevac, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da s Centrom za kulturu Đurđevac,
Gradskom knjižnicom Đurđevac i Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi,
Sindikalnom podružnicom Centra za kulturu Đurđevac, zaključi Kolektivni ugovor iz
točke I. ovog Zaključka.
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Točka 19.
Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih
odjela i Stručne službe Grada Đurđevca.
Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana i kratkog komentara
Josipa Tomice, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
PRAVILNIK O IZMJENI
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih odjela i
Stručne službe Grada Đurđevca
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnih odjela i Stručne službe Grada
Đurđevca KLASA: 022-05/97-01/269, URBROJ: 2137/03-97-1 od 24. studenoga 1997.
godine, KLASA: 022-05/97-01/269, URBROJ: 2137/03-98-2 od 25. ožujka 1998.
godine, KLASA: 022-05/97-01/269,URBROJ:2137/03-01-3 od 20. prosinca 2001.
godine i KLASA: 022-05/97-01/269, URBROJ: 2137/03-02-4 od 25. veljače 2002.
godine i KLASA: 120-01/07-01/02, URBROJ: 2137/03-07-1 od 29. ožujka 2007.
godine, u članku 7., stavku 1. kod radnog mjesta pod brojem 1. Pročelnik, kod uvjeta za
prijam, riječi „ili VŠS“ se briše.
Točka 20.
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje
pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenje prostora Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice
Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada
Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice
Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti
i uređenje prostora Grada Đurđevca
I.
Za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca raspisat će se javni natječaj, sukladno
uvjetima određenim Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih
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odjela i Stručne službe Grada Đurđevca.
II.
Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice iz točke I. ove Odluke objavit će se
u „Narodnim novinama“.
Točka 21.
Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za unapređenje skrbi o starijim osobama.
Na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za unapređenje skrbi o starijim
osobama na području Grada Đurđevca
I.
Osniva se Povjerenstvo za unapređenje skrbi o starijim osobama na području
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sa zadaćom analize stanja i
utvrđivanja određenih prioriteta te predlaganje, poticanje i usklađivanje aktivnosti i
mjera vezanih za skrb o starijim osobama na području Grada Đurđevca.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
za predsjednika:
LJUBA DOBRAVEC
za članove:
KATARINA KONČAR
KATARINA BIRTA
JADRANKA ŠVACO
JOSIP TOMICA
MIRJANA MIŠULIN
Točka 22.
Donošenje Zaključka o odobravanju oslobađanja vraćanja studentskih
kredita.
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Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva
da studentski krediti koji su odobravani od školske godine 1993./1994 – 1999./2000.,
odobravani su s mogućnošću oslobođenja povrata pod uvjetima zapošljavanja na
području Koprivničko-križevačke županije kroz vrijeme koje ne može biti kraće od
vremena kroz koje je kredit priman te završetka studija u roku propisanom aktima
visokog učilišta, odnosno fakulteta.
Gradonačelnik je predložio da Gradsko poglavarstvo donese zaključak kojim će
se odobriti oslobođenje vraćanja kredita onim studentima koji su se zaposlili i izvan
područja Koprivničko-križevačke županije i onim studentima koji su završili fakultet u
roku propisanom pravilima fakulteta te u narednom roku od osamnaest mjeseci, a još se
uvijek vode u potraživanjima Grada Đurđevca.
Za studente koji nisu završili fakultet, odnosno nisu ga završili u roku propisanom
pravilima fakulteta te u narednom roku od osamnaest mjeseci, gradonačelnik je
predložio da se istima uputi prijedlog Sporazuma o obročnim otplatama dugovanja.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ZAKLJUČAK
o odobravanju oslobođenja vraćanja
studentskih kredita
I.
Studentski krediti koji su odobravani od školske godine 1993./1994 –
1999./2000., odobravani su s mogućnošću oslobođenja povrata pod uvjetima:
zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije kroz vrijeme koje ne može
biti kraće od vremena kroz koje je kredit priman te završetka studija u roku propisanom
aktima visokog učilišta, odnosno fakulteta.
II.
Budući da se neki studenti unatoč traženju zaposlenja na području Koprivničkokriževačke županije nisu uspjeli tu zaposliti, već su se zaposlili izvan tog područja,
odobrava se oslobođenje vraćanja kredita onim studentima koji su završili fakultet u
roku propisanom pravilima fakulteta te u narednom roku od osamnaest mjeseci, a još se
uvijek vode u potraživanjima Grada Đurđevca.
III.
Onim studentima koji nisu završili fakultet, odnosno nisu ga završili sukladno
rokovima iz točke II. ovog Zaključka, uputit će se prijedlozi Sporazuma o obročnim
otplatama dugovanja.
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Točka 23.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan izvijestio je nazočne da će se naredna sjednica Gradskog vijeća održati 5. lipnja
2008. godine s istom tematikom koja je raspravljana na današnjoj sjednici Gradskog
poglavarstva.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 75. sjednicu u
16,30 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Mladen Roštan, dipl. ing.

