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ZAPISNIK
sa 78. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 22. srpnja 2008. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/21, URBROJ: 2137/03-08-1
od 18. srpnja 2008. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 13,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazočnost većine članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan,
2. Marijana Markešić,
3. Martin Vlahović,
4. Ivan Pleadin.
Sjednici nije nazočan Josip Tomica (opravdao).
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, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
5. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
6. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac.
7. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac.
8. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac.
9. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac.
10. Dinko Borozan, dopisnik „Podravskog lista“.
11. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
Zapisnik sa 77. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu
dnevnog reda s točkama 13., 14., 15. i 16. koje glase:
„13. Donošenje Odluke o odabiru ponude za nabavu ogrjevnog drva za potrebe
socijalno ugroženih građana s područja Grada Đurđevca.
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14. Donošenje Zaključka u vezi potpisivanja Energetske povelje.
15. Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju javne rasvjete u Poslovnoj
zoni A u Đurđevcu.
16. Razmatranje prijedloga Ugovora o darovanju nekretnina Gradu Đurđevcu i
prijedloga Sporazuma o načinu korištenja Športsko rekreativnog centra „Graničar –
Đurđevac“.
Predložena točka 13. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 17.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio
sljedeći:
D N E V N I R E D:
1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac i s njima
povezanog trgovačkog društava za 2007. godinu.
2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog
izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008.
godine.
3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog
izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2008. godine.
4. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008.
godine.
5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
7. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac na
Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada
Đurđevca.
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o.
Đurđevac za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u 2008.
godini.
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o.
Đurđevac za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina na području Grada
Đurđevca u 2008. godini.
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o.
Đurđevac za održavanju čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu u 2008. godini.
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o.
Đurđevac za obavljanje poslova nabave i sadnje cvijeća te održavanja cvjetnih gredica
na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
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13. Donošenje Odluke o odabiru ponude za nabavu ogrjevnog drva za potrebe
socijalno ugroženih građana s područja Grada Đurđevca.
14. Donošenje Zaključka u vezi potpisivanja Energetske povelje.
15. Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju javne rasvjete u Poslovnoj
zoni A u Đurđevcu.
16. Razmatranje prijedloga Ugovora o darovanju nekretnina Gradu Đurđevcu i
prijedloga Sporazuma o načinu korištenja Športsko rekreativnog centra „Graničar –
Đurđevac“.
17. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac i s njima
povezanog trgovačkog društava za 2007. godinu.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočan je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac
Marijan Blažok koji je, nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana,
upoznao članove Gradskog poglavarstva s financijskim poslovanjem Komunalija u
2007. godini. Govorio je o poslovanju Komunaija prema djelatnostima i to o: prodaji
plina, prodaji vode, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, komunalnim uslugama i
uslugama za INU Naftaplin te o ostalim uslugama kao što su vođenje investicija,
izgradnja vodovodne i plinske mreže, rekonstrukcija plinske mreže i izrada priključaka
vode i plina. Izvijestio je članove Gradskog poglavarstva o aktivnostima koje su
Komunalije provele u promjeni organizacijske strukture i o najznačajnijim
investicijskim ulaganjima u 2007. godini. Na kraju je ukratko pojasnio materijale koje
su članove Gradskog poglavarstva primili o poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac,
povezanog trgovačkog društva s Komunalijama d.o.o. Đurđevac.
U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin i Marijana Markešić.
Ivan Pleadin naglasio je da se vidi znatan napredak u organizaciji i kvaliteti
obavljanja posla, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem u 2007. godini, a to znači da
postoje izuzetne rezerve u Komunalijama, koje bi trebale i nadalje nastaviti u tom
smjeru. Izrazio je zadovoljstvo time što je napravljen pomak u poslovanju tvrtke i što
Komunalije imaju mogućnost pozitivnog poslovanja te da zbog toga zaslužuju podršku
od Grada Đurđevca.
Direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok odgovorio je Marijani
Markešić zašto Komunalije u 2007. godini nisu obavljale komunalne djelatnosti za
općine Molve i Novo Virje.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac i s njima povezanog
trgovačkog društava za 2007. godinu.
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Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuju se Gradskom vijeću na
razmatranje i prihvaćanje.
Točka 2.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog
izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2008. godine.
Polugodišnji financijski izvještaj Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2008. godine obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Dodatno obrazloženje dala je pročelnica Jasna kovačev. Detaljno je pojasnila prihode
i rashode svih proračunskih stavaka kod kojih je nastalo veće odstupanje u odnosu na
plan. Prihodi Proračuna Grada za 2008. godinu planirani su u iznosu od
32.963.000.00 kuna, a u razdoblju siječanj - lipanj 2008. ostvareni su u iznosu
10.945.054,10 kuna, što je 37,61 % u odnosu na plan. BILJEŠKE uz Polugodišnji
financijski izvještaj Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2008. godine (na 29 stranica) u kojima su obrazloženi planirani i ostvareni
prihodi i rashodi za prvo polugodište, kao i potraživanja i obveze s pregledom obveza
na dan 30. lipnja 2008. godine, nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
Rasprava nije vođena, već je samo kratak komentar vezano uz Zakon o
proračunu dao član Gradskog poglavarstva Ivan Pleadin.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 3.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog
izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2008. godine.
Ggradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je polugodišnji financijski izvještaj
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2008. godine.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
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Z A K LJ U Č A K A
o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 4.
Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2008. godine.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, ravnateljica Dječjeg
vrtića "Maslačak" Đurđevac Gabrijela Golub obrazložila je Polugodišnji obračun
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine. Govorila je o popunjenosti kapaciteta vrtića,
broju uposlenih prema normativima za pojedine dobne skupine, te o planiranim i
realiziranim projektima Dječjeg vrtića u prvom polugodištu 2008. godine.
Zbog vidljivog povećanja materijalnih troškova (osobito troškova prehrane) u
Dječjem vrtiću u prvom polugodištu 2008. godine, ravnateljica Gabrijela Golub
zamolila je članove Gradskog poglavarstva, ukoliko se na toj stavci pojavi razlika, da
ovu činjenicu uzmu u obzir te da kod donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu imaju razumijevanja za povećanje sredstava za te namjene.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
Z A K LJ U Č A K A
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak"
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 5.
Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2008. godine.
Uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Mladen Roštan, a obrazloženje
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Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine dala je ravnateljica
Centra za kulturu Edita Janković Hapavel. Govorila je o planiranim i realiziranim
projektima Centra za kulturu u prvom polugodištu 2008. godine.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
Z A K LJ U Č A K A
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 6.
Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda,
izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2008. godine.
Nakon uvodnih napomena, gradonačelnik Mladen Roštan dao je riječ ravnateljici
Gradske knjižnice Anici Šabarić, koja je ukratko pojasnila Polugodišnji obračun
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2008. godine, a zatim je izvijestila nazočne u kojoj se fazi nalaze
planirani projekti Gradske knjižnice za prvo polugodište 2008. godine.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
Z A K LJ U Č A K A
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka
i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 7.
Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, Polugodišnji
obračun financijskog plana i Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, obrazložio je
zapovjednik JVP Marijan Kicivoj.
Rasprava nije vođena.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č A K A
o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog
plana i Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2008. godine
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 8.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
na Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području
Grada Đurđevca.
Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području
Grada Đurđevca obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i direktor Komunalija
d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac
na Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada na području Grada Đurđevca
I.
Daje se suglasnost Komunalijama d.o.o. Đurđevac na Cjenik usluga skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (BROJ: 02-2008220, od 17. srpnja 2008. godine), koji će se primjenjivati od 1. rujna 2008. godine.
II.
Cjenik iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
Točka 9.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija
d.o.o. Đurđevac za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u
2008. godini.
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Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje nerazvrstanih
cesta na području Grada Đurđevca u 2008. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac
za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Đurđevca u 2008. godini
I.
Prihvaća se Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u 2008. godini BROJ: 02-2008-219 od
17. srpnja 2008. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Isplata za obavljene poslove održavanja nerazvrstanih cesta sukladno Dodatnom
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 ptpiše I. Dodatak ugovora s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju
poslova iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 10.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija
d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina na području
Grada Đurđevca u 2008. godini.
Gradonačelnik Mladen Roštan pojasnio je Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o.
Đurđevac za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina na području Grada
Đurđevca u 2008. godini, koji su članovi Gradskog poglavarstva primili u materijalima
za sjednicu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac
za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina
na području Grada Đurđevca u 2008. godini
I.
Prihvaća se Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje
poslova košnje javnih zelenih površina na području Grada Đurđevca u 2008. godini,
Broj: 02-2008-219 od 17. srpnja 2008. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Isplata za obavljene poslove košnje javnih zelenih površna 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 Dodatnog troškovnika, zaključi I. Dodatak ugovora s Komunalijama d.o.o.
Đurđevac o obavljanju poslova iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija
d.o.o. Đurđevac za održavanju čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu u 2008.
godini.
Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanju čistoće javnih
površina u gradu Đurđevcu u 2008. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o.
Đurđevac za održavanje čistoće javnih površina
u gradu Đurđevcu u 2008. godini
I.
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Prihvaća se Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje
čistoće javnih površina u gradu Đurđevcu u 2008. godini, Broj: 02-2008-219 od 17.
srpnja 2008. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Isplata za obavljene poslove održavanja čistoće javnih površna 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 Dodatnog troškovnika, zaključi I. Dodatak ugovora s Komunalijama d.o.o.
Đurđevac o obavljanju poslova iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 12.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija
d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova nabave i sadnje cvijeća te održavanja
cvjetnih gredica na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva
Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova nabave i sadnje
cvijeća te održavanja cvjetnih gredica na području Grada Đurđevca u 2008. godini, koji
su primili u materijalima za sjednicu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatnog troškovnika Komunalija d.o.o.
Đurđevac za obavljanje poslova nabave i sadnje cvijeća te
održavanja cvjetnih gredica na području Grada
Đurđevca u 2008. godini
I.
Prihvaća se Dodatni troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje
poslova nabave i sadnje cvijeća te održavanja cvjetnih gredica na području Grada
Đurđevca u 2008. godini , Broj: 02-2008-219 od 17. srpnja 2008. godine, koji je
sastavni dio ovog Zaključka.
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II.
Isplata za obavljene poslove iz točke I. ovog Zaključka izvršit će se na temelju
ovjerenog obračuna stvarno izvedenih radova od strane Upravnog odjela za stambenokomunalne 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 Dodatnog troškovnika, zaključi I. Dodatak ugovora s Komunalijama d.o.o.
Đurđevac o obavljanju poslova iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 13.
Donošenje Odluke o odabiru ponude za nabavu ogrjevnog drva za potrebe
socijalno ugroženih građana s područja Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu ogrjevnog drva za potrebe
socijalno ugroženih građana s područja Grada Đurđevca, članovi Gradskog
poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva da
je Grad proveo otvoreni postupak javne nabave za nabavu ogrjevnog drva za potrebe
socijalno ugroženih građana s područja Grada Đurđevca, te je:
- procijenio vrijednost nabave na 132.600,00 kuna, bez PDV-a,
- dana 17. lipnja 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-16-M-120936-100708, datum slanja objave: 10.07.2008.
- otvorio ponude dana 22. srpnja 2008. godine u 9,00 sati te utvrdio da je do
roka za dostavu ponuda pristigla jedna ponuda i to:
ponuda ponuditelja HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica
Koprivnica, u iznosu od 130.707,90 kuna + PDV,
1.

- pregledom ponude ocijenio da je ponuda ponuditelja HRVATSKE
ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, u potpunosti sukladna
uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prihvatljiva, pa je gradonačelnik
Mladen Roštan predložio da se ista prihvati.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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ODLUKU
o odabiru ponude za nabavu ogrjevnog drva
za potrebe socijalno ugroženih građana
s područja Grada Đurđevca
1. Za nabavu ogrjevnog drva za potrebe socijalno ugroženih građana s
područja Grada Đurđevca, odabire se ponuda ponuditelja HRVATSKE
ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28,
Koprivnica, MBS 3631133 u iznosu od 130.707,90 kuna + PDV.
2. Naručitelj Grad Đurđevac, po konačnosti i izvršnosti ove Odluke, zaključit će
sa ponuditeljem HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica,
ugovor o nabavi.
3. Ova Odluka dostavlja se ponuditeljima s preslikom Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda, bez odgode, preporučenom poštom s povratnicom.
4. Rok mirovanja ističe u roku 5 dana od dana dostave ove Odluke.
Točka 14.
Donošenje Zaključka u vezi potpisivanja Energetske povelje.
Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da Gradsko poglavarstvo podrži
provođenje načela održive energetske politike tj. poticanje korištenja obnovljivih izvora
energije i poboljšanje energetske efikasnosti na lokalnoj i regionalnoj razini u Republici
Hrvatskoj, a time i potpisivanje Energetske povelje kao prvi korak prema boljoj i
održivoj energetskoj budućnosti gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te da mu se
dade ovlaštenje za potpis navedene Energetske povelje.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći:
Z A K Lj U Č A K
u vezi potpisivanja Energetske povelje
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava provođenje načela održive
energetske politike tj. poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanje
energetske efikasnosti na lokalnoj i regionalnoj razini u Republici Hrvatskoj, a time i
potpisivanje Energetske povelje kao prvi korak prema boljoj i održivoj energetskoj
budućnosti gradova i županija u Republici Hrvatskoj.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Energetske povelje
iz točke I. ovog Zaključka.
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Točka 15.
Donošenje Odluke o odabiru ponude za izgradnju javne rasvjete u
Poslovnoj zoni A u Đurđevcu.
Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izgradnju javne rasvjete u Poslovnoj
zoni A u Đurđevcu, članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za
sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva da
je Grad proveo otvoreni postupak javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Poslovnoj
zoni A u Đurđevcu, te je
- procijenio vrijednost nabave na 495.000,00 kuna, bez PDV-a,
- dana 17. lipnja 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,
N-16-M-120890-100708, datum slanja objave: 10.07.2008.
- otvorio ponude dana 22. srpnja 2008. godine u 10,00 sati te utvrdio da su do
roka za dostavu ponuda pristigle četiri ponude i to:
1. ponuda MOD d.o.o. Koprivnica, u iznosu 384.380,00 kuna bez PDV-a,
2. ponuda ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad, u iznosu od
342.590,40 kuna bez PDV-a,
3. ponuda MONTEL d.o.o. Zagreb, u iznosu od 372.150,00 kuna bez PDV-a,
4. ponuda ZEUS Zadruga za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge,
Đurđevac, u iznosu od 327.844,00 kuna bez PDV-a.
-

pregledom ponuda ocijenio da je ponuda ponuditelja ZEUS Zadruga za
proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge, Đurđevac, u potpunosti sukladna
uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prihvatljiva te je prema kriteriju
najniže cijene ocjenjena kao najpovoljnija, pa je gradonačelnik Mladen Roštan
predložio da se ista prihvati.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponude za izgradnju javne
rasvjete u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu

1. Za izgradnju javne rasvjete u Poslovnoj zoni A u Đurđevcu, odabire se
ponuda ponuditelja ZEUS Zadruge za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge,
Đurđevac, Kralja Tomislava 11, u iznosu od 327.844,00 kune + PDV.
2. Naručitelj Grad Đurđevac, po konačnosti i izvršnosti ove Odluke, zaključit će
sa ponuditeljem ZEUS Zadruga za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge,
Đurđevac, ugovor o izvođenju predmetnih radova.
3. Ova Odluka dostavlja se ponuditeljima s preslikom Zapisnika o pregledu i
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ocjeni ponuda, bez odgode, preporučenom poštom s povratnicom.
4. Rok mirovanja ističe u roku 5 dana od dana dostave ove Odluke.
Točka 16.
Razmatranje prijedloga Ugovora o darovanju nekretnina Gradu Đurđevcu i
prijedloga Sporazuma o načinu korištenja Športsko rekreativnog centra
„Graničar – Đurđevac“.
Gradonačelnik Mladen Roštan detaljno je pojasnio članovima Gradskog
poglavarstva prijedlog Ugovora o darovanju nekretnina Gradu Đurđevcu i prijedlog
Sporazuma o načinu korištenja Športsko rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“,
koji su primili na klupe prije sjednice.
U raspravi su sudjelovali Martin Vlahović, Ivan Pleadin i Mladen Roštan.
Na prijedlog Martina Vlahovića, u tekst Sporazuma koji će se uputiti Gradskom
vijeću na razmatranje i prihvaćanje, dodat će se odredba prema kojoj će se NK
„Graničar“ obvezati da s prostorijama i objektima upravlja kao dobar domaćin i vodi
brigu o njihovom održavanju te da ih koristi sukladno namjeni.
Ovaj prijedlog Martina Vlahovića svojom raspravom podržali su Ivan Pleadin i
Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina
Gradu Đurđevcu i Sporazuma o načinu korištenja Športsko
rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“
I.
Prihvaća se Ugovor o darovanju nekretnina Gradu Đurđevcu (KLASA: 94001/08-01/03, URBROJ: 2137/03-08-6) i Sporazum o načinu korištenja Športsko
rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“ (KLASA: 940-01/08-01/03, URBROJ:
2137/03-08-7).
II.
Ugovor i Sporazum iz točke I. ovog Zaključka njegovi su sastavni dijelovi i
nalazi se u prilogu.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora o darovanju
nekretnina Gradu Đurđevcu i Sporazuma o načinu korištenja Športsko rekreativnog
centra „Graničar – Đurđevac“, nakon što tekst Ugovora i Sporazuma prihvati Gradsko
vijeće Grada Đurđevca.
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Točka 17.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan izvijestio je članove Gradskog poglavarstva u kojoj se fazi nalazi izvođenje
radova na uređenju odmarališta u Prvić Luci.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 78. sjednicu u
16,10 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Mladen Roštan, dipl. ing.

