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Z A P I S N I K
sa 76. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 17. lipnja 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/19, URBROJ: 2137/03-08-1 
od 13. lipnja 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. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca.
5. Dinko Borozan, dopisnik „Podravskog lista“.
6. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".

Zapisnik  sa 75. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez 
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je izmjenu 
naziva točke 16. dnevnog reda i dopunu dnevnog reda s točkom 18. koje glase:

„16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Đurđevac za darovanje vozila:

a)  N2 - teretnog automobila FAP 16 - 16 B,
b)  N2 - teretnog automobila MAN 11.192.
18. Donošenje Odluke o odabiru  ponude  za rekonstrukciju, dogradnju i 

nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi“.
                                         

Predložena točka 18. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 19.

Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
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Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio 
sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

1. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2008. 
godini.

2. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca  za programe mjesnih odbora u 2008. godini.

3. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za programe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca u 2008. godini.

4. Donošenje Odluke o kupnji prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca.
5. Donošenje Odluke o načinu realizacije prava na pomoć za podmirenje troškova 

ogrjeva u 2008. godini socijalno ugroženih građana.
6. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izvođenje asfalterskih 

radova u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu.
7. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju javne 

rasvjete u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu.
8. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za sanaciju i 

rekonstrukciju staze u Grkinskoj ulici u Đurđevcu.
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 

zemljišta u Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A).
10. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta oko Starog grada u Đurđevcu.
11. Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz 

skupine "Restorani" i "Barovi" za vrijeme održavanja "Legende o Picokima 2008."
12. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za sufinanciranje izrade 

Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Đurđevac“ u Đurđevcu.
13. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za sufinanciranje 

vodnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Đurđevca. 

14. Donošenje Rješenja o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac.

15. Donošenje Rješenja o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac.

16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Đurđevac za darovanje vozila:

a)  N2 - teretnog automobila FAP 16 - 16 B,
b)  N2 - teretnog automobila MAN 11.192.
17. Razmatranje molbe Streljačkog kluba „Radnik“ Đurđevac za novčanu 

potporu.
18. Donošenje Odluke o odabiru  ponude  za rekonstrukciju, dogradnju i 

nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi.
19. Pitanja i prijedlozi.
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Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2008. 
godini.

Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2008. 
godini članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a 
obrazložio ju je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o rasporedu sredstava za rad političkih

stranaka za  2008. godinu

Sredstva planirana Proračunom Grada Đurđevca za 2008. godinu za rad političkih 
stranaka,   rasporedit će se na način da   svakoj političkoj stranci pripadnu  sredstva 
razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću i to u iznosu od 2.600,00 kuna po 
članu Gradskog vijeća.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada pravo na dodatnih 10% iznosa iz prethodne točke.

Ukupan iznos sredstava iz stavka 1. i 2.  iznosi 39.520,00 kuna.
 

Točka 2.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca  za programe mjesnih odbora u 2008. godini.

Raspored sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca  za programe mjesnih 
odbora u 2008. godini predložio 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 programe mjesnih odbora

u 2008. godini

                                                                       I.

Za programe mjesnih odbora u 2008. godini – uređenje društvenih domova, iz 
Proračuna Grada Đurđevca odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 
65.000,00   kuna s uključenim PDV-om.
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                                                                      II.

Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:
1. Za uređenje Društvenog doma u  Suhoj Kataleni – iznos od  15.000,00 kuna.
2. Za uređenje Društvenog doma u  Severovcima – iznos od  15.000,00 kuna.
3. Za uređenje Društvenog doma u  Budrovcu – iznos od  10.000,00 kuna.
4. Za uređenje fasade na Društvenom domu u  Svetoj Ani – iznos od  5.000,00 

kuna.
5. Za uređenje Društvenog doma u  Čepelovcu – iznos od  10.000,00 kuna, a za 

uređenje objekata na nogometnom igralištu u Čepelovcu – iznos od 10.000,00 
kuna.

                                                 III.

Isplata financijskih sredstava iz točke II. ove Odluke povjerava se Upravnom 
odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, temeljem ovjerenih 
računa o izvršenim radovima koje će ovjeriti Upravni odjel za stambeno-komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, sa stavke: Tekuće i investicijsko 
održavanje – Mjesni odbori.

Točka 3.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za programe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca u 2008. godini.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je, uz obrazloženje, da se za programe 
Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca  u 2008. godini – uređenje društvenih i 
vatrogasnih domova, iz Proračuna Grada Đurđevca odobri ukupno  80.000,00  kuna i to 
za:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo  Čepelovac 24.000,00 kuna,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo  Budrovac 16.000,00 kuna,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac 40.000,00 kuna.
Nakon ovoga prijedloga gradonačelnika za riječ se javio Josip Tomica. Podržao 

je prijedlog gradonačelnika o rasporedu sredstava za programe Vatrogasne zajednice 
Grada Đurđevca. Pritom je napomenuo da bi trebalo osigurati sredstva za šljunčanje 
igrališta uz Osnovnu školu u Suhoj Kataleni.

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio  je Josipu Tomici da će se pripreme za 
uređenje igrališta uz Osnovnu školu u Suhoj Kataleni pokušati riješiti u sklopu 
održavanja nerazvrstanih cesta .

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

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

Grada Đurđevca za programe Vatrogasne zajednice
Grada Đurđevca u 2008. godini
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                                                                       I.

Za programe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca  u 2008. godini – uređenje 
društvenih i vatrogasnih domova, iz Proračuna Grada Đurđevca odobravaju se 
financijska sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00  kuna s uključenim PDV-om.

                                                                    II.

Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo  Čepelovac – dogradnja objekata za 
vatrogasnu cisternu u iznosu od  24.000,00 kuna.

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo  Budrovac – uređenje  vatrogasnog doma u 
iznosu od  16.000,00 kuna.

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac – dogradnja vatrogasnog doma u 
iznosu od  40.000,00 kuna.

                                                 III.

Isplata financijskih sredstava iz točke II. ove Odluke povjerava se Upravnom 
odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca, temeljem ovjerenih 
računa o izvršenim radovima koje će ovjeriti Upravni odjel za stambeno-komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, a sredstva će se osigurati sa stavke 
„Vatrogasna zajednica Grada Đurđevaca“.

Točka 4.

Donošenje Odluke o kupnji prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se prihvati ponuda „Pismorad“ 
d.o.o. Zagreb za kupnju prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca (31 komad 
običnih prometnih znakova različitih naredbi, 1 četvrtasto zrcalo, 6 komada znakova za 
turističke sadržaje i 5 komada aluminijskih stupova), i da se za te namjene odobre 
novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna sa stavke Proračuna: Održavanje putova, 
staza i parkirališta, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na 
putovima.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo  

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

prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca
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I.

Za kupnju prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca (31 komad običnih 
prometnih znakova različitih naredbi, 1 četvrtasto zrcalo, 6 komada znakova za 
turističke sadržaje i 5 komada aluminijskih stupova), odobravaju se novčana sredstva u 
iznosu od 30.000,00 kuna, sukladno ponudi „Pismorad“ d.o.o. Zagreb.

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 
Đurđevca  za  2008.  godinu  sa  stavke  2202  Aktivnost:  Održavanje  putova,  staza  i 
parkirališta 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putovima. 

Točka 5.

Donošenje Odluke o načinu realizacije prava na pomoć za podmirenje 
troškova ogrjeva u 2008. godini socijalno ugroženih građana.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se pomoć za podmirenje troškova 
ogrjeva u 2008. godini dodjeli u naravi, na način da se korisnicima pomoći s područja 
Grada Đurđevca osigura nabava i  prijevoz drva,  a ukoliko se ne uspije za iznos od 
950,00 kuna po korisniku nabaviti 3m3  drva, predložio je da Gradsko poglavarstvo na 
jesen promijeni Odluku. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeće 
ODLUKE:

a) O D L U K U 
o načinu realizacije prava na pomoć za podmirenje 

troškova ogrjeva u 2008. godini socijalno ugroženih građana 

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca određuje da se za 2008. godinu pomoć za 
podmirenje troškova ogrjeva temeljem Zakona o socijalnoj skrbi dodjeljuje u naravi, na 
način da se korisnicima pomoći s područja Grada Đurđevca osigura nabava i prijevoz 
drva. 

II.

Za nabavu drva iz točke I. ove Odluke provest će se postupak javne nabave.
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b) ODLUKU
o početku postupka javne nabave

ogrjevnog drva za potrebe socijalno ugroženih građana
s područja Grada Đurđevca

- Predmet nabave je nabava ogrjevnog drva za potrebe socijalno ugroženih 
građana s područja Grada Đurđevca.

- 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 6.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izvođenje 
asfalterskih radova u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izvođenje asfalterskih 
radova u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu, obrazložio  je gradonačelnik Mladen 
Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

ODLUKU
o početku postupka javne nabave za izvođenje

asfalterskih radova u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu

- Predmet nabave je izvođenje asfalterskih radova u Poslovnoj zoni A u 
Đurđevcu.

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

     Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 
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- 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 početku postupka javne nabave za izgradnju javne 
rasvjete u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju javne rasvjete 
u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu, obrazložio  je gradonačelnik Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

ODLUKU
 o početku postupka javne nabave za izgradnju
javne rasvjete u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu

- Predmet nabave je izgradnja javne rasvjete u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu.
- 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).
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Točka 8.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za sanaciju i 
rekonstrukciju staze u Grkinskoj ulici u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za sanaciju i 
rekonstrukciju staze u Grkinskoj ulici u Đurđevcu, obrazložio  je gradonačelnik 
Mladen Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

ODLUKU
o početku postupka javne nabave za sanaciju i rekonstrukciju

staze u Grkinskoj ulici u Đurđevcu

- Predmet nabave je sanacija i rekonstrukcija staze u Grkinskoj ulici u Đurđevcu.
- 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 9.

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A).

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se proda građevinsko zemljište u 
Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A) - u k.o. Đurđevac, putem javnog natječaja 
po početnoj cijeni sukladno Programu razvoja poduzetničkih zona na području Grada 
Đurđevca, donesenom na Gradskom vijeću Grada Đurđevca 28. srpnja 2004. godine i 
to:

- za poduzetničku djelatnost - mali obrti i proizvodne djelatnosti                   
12,00 kuna po 1 m2,
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- za djelatnost trgovine i ugostiteljstva  150,00 kuna po 1 m2.
U navedenu cijenu nije uračunat komunalni doprinos.

Zemljište je namijenjeno za poduzetničke djelatnosti - male obrte i proizvodne 
djelatnosti  prikladne za izgradnju u vodozaštitnom području koje ne ispuštaju zagađene 
ili agresivne vode, ne koriste otrovne ili tvari koje se smatraju otrovnim i opasnim, ne 
koriste naftu i njezine derivate i za  djelatnost ugostiteljstva i trgovine, pojasnio je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A) kratko su komentirali Ivan 
Pleadin i Josip Tomica. S obzirom na nisku cijenu od 12,00 kuna po 1 m2 za 
poduzetničku djelatnost – male obrte i proizvodne djelatnosti, predložili su da se 
ugovorom odredi početak gradnje kako ne bi došlo do preprodaje zemljišta.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno  je donijelo 

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za

prodaju građevinskog zemljišta
u Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A)

I.

 Prodaje se građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni Grada Đurđevca (zona A) - 
u k.o. Đurđevac, putem javnog natječaja i to:               

a) kčbr. 3121 oranica površine 7718 m2 – oznaka prema projektu: A3
(gruntovni broj 3542 oranica u ulici S. Radića sa 1 j 468 čhv.)

b) kčbr. 3239 oranica površine 15520 m2 – oznaka prema projektu: A4
(gruntovni broj 3574 oranica u ulici S. Radića sa 2 j 1142 čhv.)

c) kčbr. 3230/1 oranica površine 8907 m2 – oznaka prema projektu: A5
(gruntovni broj 3585/1 livada u ulici S. Radića sa 1 j 641 čhv.).

II.

 Zemljište iz točke I. namijenjeno je:
 -   za poduzetničke djelatnosti - male obrte i proizvodne djelatnosti  prikladne za 
izgradnju u vodozaštitnom području koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne 
koriste otrovne ili tvari koje se smatraju otrovnim i opasnim, ne koriste naftu i njezine 
derivate,

 -  za  djelatnost ugostiteljstva i trgovine.
                                              

III.

 Početna cijena zemljišta iz točke I. iznosi:
- za poduzetničku djelatnost - mali obrti i proizvodne djelatnosti                   

12,00 kuna po 1 m2,
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- za djelatnost trgovine i ugostiteljstva  150,00 kuna po 1 m2.
Komunalni doprinos nije uračunat u cijenu.

                         
                                                                        IV.

 Natječaj će se objaviti u "Podravskom listu" i na oglasnoj ploči u zgradi Gradske 
uprave, S. Radića 1. 

Točka 10.

Donošenje Odluke o kupnji zemljišta oko Starog grada u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko poglavarstvo odobri 
kupnju  zemljišta na području katastarske općine Đurđevac, u svrhu uređenja okolišta 
Starog grada u Đurđevcu po cijeni  od 40,00  kuna/1čhv, koju je i dosada Grad plaćao 
za zemljište u toj zoni grada Đurđevca.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o kupnji  zemljišta oko Starog grada 

u Đurđevcu

I.

            Odobrava se kupnja  zemljišta na području katastarske općine Đurđevac, u svrhu 
uređenja okolišta Starog grada u Đurđevcu, i to:

- Od vlasnika Slavka Tomice iz Ferdinandovca, Dravska 65, zk.ul.br. 5216:
      čkbr. 4286/2 Livada za gradom sa 996 čhv.

čkbr.  4286/15 Livada za gradom sa 46 čhv.
- Od vlasnika Ane Šimunović iz Đurđevca, Starogradska 24a i Marije 

Berta iz Đurđevca, Starogradska 24, zk.ul.br. 8695:
 čkbr. 4286/3 Livada za gradom sa 1172 čhv.

čkbr. 4286/6 Sjenokoša za gradom sa 800 čhv.
čkbr. 4286/8 Livada za gradom sa 108 čhv.
čkbr. 4286/11 Livada za gradom sa 36 čhv.
čkbr. 4286/12 Livada za gradom sa 36 čhv.
čkbr. 4286/13 Livada za gradom sa 108 čhv.
čkbr. 4286/14 Livada za gradom sa 62 čhv. 

 (nekretnine su opterećene zemljišno-knjižnim teretima)
- Od vlasnika Terezije Vinković iz Đurđevca, Starogradska 20, zk.ul.br. 

285:
     čkbr. 4285/1 Sjenokoša za gradom sa 314 čhv.

  
po cijeni  od 40,00  kuna/1čhv.
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II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora o kupnji 
nekretnina iz točke I. ove Odluke, nakon sređivanja imovinsko-pravnih odnosa na 
navedenim nekretninama i usklađivanja stvarnih površina predmetnih čestica s 
površinama u zemljišnim knjigama i katastru.

Točka 11.

Donošenje Rješenja o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz 
skupine "Restorani" i "Barovi" za vrijeme održavanja "Legende o Picokima 
2008."

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

R J E Š E N J E
o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata

 iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ za vrijeme održavanja
 „Legende o Picokima 2008.“

1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ i to:
- Ugostiteljski obrt Barbara, vl. Barbara Ivančan, Đurđevac, V. Nazora 

bb,
- Ugostiteljski obrt Piccaso, vl. Marijana Vujić, Đurđevac, Trg sv. Jurja 

1b,
- „Gabrijela“ d.o.o. Podravske Sesvete -  Pizzeria „Zebra“ Đurđevac, 

Basaričekova 6,
- Ugostiteljski obrt „Agora“, vl. Đurđica Marinković, Trg sv. Jurja bb 

Đurđevac,
- Ugostiteljski obrt „Amadeus“, vl. Bernarda Saraja, Đurđevac, Poslovni 

centar -  Caffe bar „AMADEUS“,
- Zadruga Podravsko selo Đurđevac, Trg sv. Jurja bb – Caffe bar Gradska 

kavana,
- Žiga&Žiga d.o.o. Đure Basaričeka 45, Đurđevac – Caffe bar „Moon 

river“ Starogradska 3 i Pizzeria „Xanadu“ Đure Basaričeka 45,
- Caffe bar UPSSS, vl. Zora Patačko, Đurđevac, Poslovni centar bb,
- Caffe bar „Libero“, vl. Davor Ćurković, Đurđevac, Trg sv. Jurja bb,
- Proizvodno uslužna zadruga Bella Vita, Đurđevac, S. Radića 185 b – 

kavana „Bella Vita“,
- Ugostiteljski obrt CARRERA, vl. Jelena Hrpalo, Đurđevac, S. Radića 

89,
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- Zadruga MANČI za proizvodnju, usluge i ugostiteljstvo, Čepelovac, 
Čepelovački breg 10 – Caffe bar DIEGO, Stjepana Radića 18, 
Đurđevac,

- Ugostiteljski obrt „KAKTUS“, vl. Dario Čekada, Đurđevac, Trg sv. 
Jurja,

- Restoran Dvori vl. Lidija Černeli, Đurđevac, S. Radića 185 c,
- Vava d.o.o. Đurđevac, Vinogradska 3,

za vrijeme održavanja manifestacije „Legenda o Picokima 2008. „ i to u dane 27. 
lipnja (petak) 2008. godine, 28. lipnja (subota) 2008. godine i 29. lipnja (nedjelja)
2008. godine, mogu  raditi od 0.00 do 24.00 sata.

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

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

Točka 12.

Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za sufinanciranje izrade 
Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Đurđevac“ u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se za sufinanciranje izrade 
Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Đurđevac“ u Đurđevcu, Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac odobri 63.139,95 kuna sa stavke Proračuna: Projekt - Vodocrpilište 
Đurđevac.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava Komunalijama d.o.o. Đurđevac

 za sufinanciranje izrade Elaborata zaštitnih 
zona izvorišta „Đurđevac“ u Đurđevcu

I.

 Komunalijama d.o.o. Đurđevac odobrava se 63.139,95 kuna za sufinanciranje 
izrade Elaborata zaštitnih zona izvorišta „Đurđevac“ u Đurđevcu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2329 Projekt: Vodocrpilište Đurđevac.
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Točka 13.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za sufinanciranje 
vodnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda grada Đurđevca. 

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se za sufinanciranje vodnog 
doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Đurđevca, prema Rješenju Hrvatskih voda, Komunalijama d.o.o. Đurđevac odobri 
63.058,78 kuna stavke Proračuna: Projekt - Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje 
biološki dio.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava Komunalijama d.o.o. Đurđevac

 za plaćanje vodnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Đurđevca

I.

 Komunalijama d.o.o. Đurđevac odobrava se 63.058,78 kuna za plaćanje vodnog 
doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Đurđevca, prema Rješenju Hrvatskih voda Klasa: UP/I-325-08/08-01/0001439, Urbroj: 
374-3205-1-08-2 od 22. veljače 2008. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2304 Projekt: Rekonstrukcija uređaja za 
pročišćavanje biološki dio.

Točka 14.

Donošenje Rješenja o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac.

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

R J E Š E NJ E
o imenovanju zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Đurđevac 
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Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac imenuje se MARIJAN 

KICIVOJ, s danom 19. srpnja 2008. godine, na vrijeme od četiri godine.

Točka 15.

Donošenje Rješenja o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac.

Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju zamjenika zapovjednika 
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 

                                                                          
Za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac imenuje se 

IVAN TOMAŠEK, s danom 19. srpnja 2008. godine, na vrijeme od četiri godine.

Točka 16.

16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Đurđevac za darovanje vozila:

a) N2 - teretnog automobila FAP 16 - 16 B,
b) N2 - teretnog automobila MAN 11.192.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Đurđevac dade suglasnost za darovanje  vozila N2 - teretnog automobila  FAP 16 -16 B, 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lovas i vozila N2 - teretnog automobila  MAN 
11.192, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Županja, sukladno njihovom zahtjevu i 
Odluci koju je donijelo Upravno vijeće.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

a)
Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Đurđevac za darovanje vozila
N2 - teretnog automobila FAP 16 - 16 B

                                                    
I.

                             
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za darovanje  vozila N2 

- teretnog automobila  FAP 16 -16 B, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lovas, 
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sukladno zahtjevu JVP Đurđevac Broj: 01-83/2-2008. od 16. lipnja 2008. godine i 
Odluci koju je donijelo Upravno vijeće JVP Đurđevac na sjednici održanoj 16. lipnja 
2008. godine.

II.

Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za darovanje  vozila N2 - teretnog automobila  FAP 16 
-16 B,  KLASA: 214-01/07-01/12, URBROJ: 2137/03-07-1 od 12. listopada 2007. 
godine.

b)
Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Đurđevac za darovanje vozila
N2 - teretnog automobila MAN 11.192

                                                                                
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za darovanje  vozila N2 

- teretnog automobila  MAN 11.192, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Županja, 
sukladno zahtjevu JVP Đurđevac Broj: 01-84/2-2008. od 16. lipnja 2008. godine i 
Odluci koju je donijelo Upravno vijeće JVP Đurđevac na sjednici održanoj 16. lipnja 
2008. godine.

Točka 17.

Razmatranje molbe Streljačkog kluba „Radnik“ Đurđevac za novčanu 
potporu.

Molbu Streljačkog kluba „Radnik“ Đurđevac za novčanu potporu za organizaciju 
proslave 60. godišnjice djelovanja i postojanja kluba, obrazložio je  gradonačelnik 
Mladen Roštan.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju novčane potpore 

Streljačkom klubu „Radnik“ Đurđevac

I.

 Streljačkom klubu „Radnik“ Đurđevac odobrava se novčana potpora u iznosu od 
4.000,00 kuna za organizaciju proslave 60. godišnjice djelovanja i postojanja 
Streljačkog kluba „Radnik“ Đurđevac.
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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.

Donošenje Odluke o odabiru  ponude  za rekonstrukciju, dogradnju i 
nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva da 
je Grad proveo  otvoreni postupak javne nabave za  rekonstrukciju, dogradnju i 
nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi, te je

- procijenio vrijednost nabave na 1.400.000,00 kuna, bez PDV-a,
- dana 30. travnja 2008. godine donio Odluku o početku postupka javne nabave,
- izradio dokumentaciju za nadmetanje,
- objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama, broj: N-02-V-
109105-070508, datum slanja objave 7.05.2008.

- javno otvorio ponude dana 17. lipnja 2008. godine u 10,00 sati te utvrdio da je 
do roka za dostavu ponuda pristigla samo jedna ponuda i to:

1. ponuda Segrada d.d. Đurđevac, Radnička cesta 63, MB 3532780, u iznosu od 
1.188.141,00 kuna + PDV,

-   pregledom ponude ocijenio da je ponuda ponuditelja Segrad d.d. Đurđevac u 
potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Gradonačelnik je predložio Gradskom poglavarstvu da se ista prihvati, s time da 
se u ugovoru navede da će se obračun izvedenih radova vršiti prema stvarno izvedenim 
količinama.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odabiru  ponude  za rekonstrukciju, dogradnju i 

nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – unutarnji radovi

1. Za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju odmarališta u Prvić Luci – 
unutarnji radovi, odabire se ponuda ponuditelja Segrad d.d. Đurđevac, Radnička cesta 
63, MB 3532780, u iznosu od 1.188.141,00 kuna + PDV.

2. Naručitelj Grad Đurđevac, po konačnosti i izvršnosti ove Odluke, zaključit će 
sa Segradom d.d. Đurđevac, ugovor o izvođenju predmetnih radova.

3. Ova Odluka dostavlja se ponuditelju  s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda, bez odgode,  preporučenom poštom s povratnicom.

4. Rok mirovanja ističe u roku 12 dana od dana dostave ove Odluke.
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Točka 19.

Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog poglavarstva 
Mladen Roštan komentirao je materijale koje su članovi Gradskog poglavarstva 
primili na znanje u prilogu materijala za ovu sjednicu, i to:

- Dopis Turističke zajednice Grada Đurđevca u vezi opomene Ministarstva 
financija – Porezne uprave, Područnog ureda Koprivnica – Ispostave 
Đurđevac, za plaćanje  kazne za prekršaj, koju je dužna platiti Turistička 
zajednica Grada Đurđevca,

- Zaključak Gradskog vijeća Grada Đurđevca upućen Gradskom 
poglavarsstvu vezano uz Izvješće o radu i Izvješće o financijskom 
poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2007. godinu 
(mogućnost zapošljavanja jedne osobe profesionalca u TZ),

- Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, kojima se 
utvrđuje da Kapela Žalosne Gospe u Mičetincu i Kapela svete Elizabete u 
Čepelovcu imaju svojstvo kulturnog dobra,

- Zahvalu obitelji Švraka iz Đurđevca na odobrenoj novčanoj pomoći Grada 
Đurđevca za troškove školovanja u Sjedinjenim američkim državama njihove 
kčerke Doroteje Švraka, koja je preko Foruma za slobodu odgoja Zagreb 
izabrana za stipendisticu American Secondary Schools for International 
Students and Teachers iz Sjedinjenih američkih država.

Vezano uz dopis Turističke zajednice Grada Đurđevca u vezi opomene 
Ministarstva financija – Porezne uprave, Područnog ureda Koprivnica – Ispostave 
Đurđevac, za plaćanje 158.311,01 kuna kazne za prekršaj, koju je dužna platiti 
Turistička zajednica Grada Đurđevca, gradonačelnik je predložio da se Turističkoj 
zajednici uputi dopis kojim će se zatražiti konkretne podatke s obrazloženjem kako i 
zbog čega je nastao prekršaj, te svu dokumentaciju o tome predmetu, kako bi 
Gradsko poglavarstvo moglo donijeti odgovarajući zaključak vezano uz dopis od 1. 
lipnja 2008. godine. 

Na kraju sjednice gradonačelnik Mladen Roštan govorio je o programu „Legende 
o Picokima 2008.“ koja će se održati 27., 28. i 29. lipnja. Pozvao je sve članove 
Gradskog poglavarstva da prisustvuju  priredbama i da se kao domaćini maksimalno 
uključe oko svih događanja prigodom ove manifestacije.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 76. sjednicu u 
15,25 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


