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Z A P I S N I K
s 90. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 5. ožujka 2009. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/09-01/06, URBROJ: 2137/03-09-1 
od 3. ožujka 2009. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana 
Radića 1, s početkom u 8,00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan. 
Konstatirao je nazočnost svih članova  Gradskog poglavarstva.

Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan,
2. Marijana Markešić,
3. Ivan Pleadin,
4. Josip Tomica,
5. Martin Vlahović.

Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
2. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i  
    javne prihode Grada Đurđevca.
3. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
    djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog 
    poglavarstva Grada Đurđevca.
5. Dinko Borozan, dopisnik "Podravskog lista". 
6. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca i „Glasa Podravine“.

Zapisnik s 89. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez 
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu 
dnevnog reda s točkom 14. koja glasi:

„ 14. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za kupnju prometnih 
znakova za potrebe Grada Đurđevca.“

Predložena točka 14. „Pitanja i prijedlozi“, postaje točkom 15.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je prihvatilo predloženu izmenu i dopunu 

dnevnog reda.

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

1. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u 2009. godini na području Grada Đurđevca:

a) čišćenja javnih površina,
b) košnje javnih zelenih površina, 
c) nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica, stabala i grmova,
d) održavanja javne rasvjete,
e) održavanja nerazvrstanih cesta,
f) čišćenja slivnika.  
2. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za financiranje izgradnje 

kovanih vrata na ulazima na Gradsko groblje u Đurđevcu.
3. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za električnu energiju.
4. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za popis imovine i izvršenom popisu za 

2008. godinu.
5. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 

za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac 
– za građevinsku sanaciju, završne radove.

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 
za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske za investicijski program: opremanje muzeja.

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o upravljanju i održavanju 
Gradske tržnice u Đurđevcu.

8. Razmatranje zahtjeva STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac za 
produljenje ugovornog roka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela 
Trga svetog Jurja, dijela Ulice Ljudevita Gaja i dijela Ulice Grgura Karlovčana u 
Đurđevcu. 

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za trihinoskopski 
pregled mesa u 2009. godini.

10. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za korištenje reklamnog 
prostora 'city light' vitrina i displeya za potrebe Grada Đurđevca tijekom 2009. godine. 

11. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava Udruzi Dječje glazbene 
igre „Kukurijek“ Đurđevac za organizaciju festivala „Kukuriček 2009.“

12. Razmatranje molbe „TERA“ vl. Ivane Hadžija iz Đurđevca za novčanu 
pomoć za sufinanciranje nastupa na 6. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane u 
Dubrovniku.

13. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za potrebe provođenja 
Programa: „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, koji provodi Klub za 
starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice.

14. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za kupnju prometnih 
znakova za potrebe Grada Đurđevca.

15. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
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Točka 1.

Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u 2009. godini na području Grada Đurđevca:

a) čišćenja javnih površina,
b) košnje javnih zelenih površina, 
c) nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica, stabala i grmova,
d) održavanja javne rasvjete,

           e) održavanja nerazvrstanih cesta,
f) čišćenja slivnika.  

Prijedlog troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje komunalnih 
djelatnosti u 2009. godini na području Grada Đurđevca: čišćenja javnih površina; košnje 
javnih zelenih površina; nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica, stabala i grmova; 
održavanja javne rasvjete; održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika, članovi 
Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Napomenuo je da će se isplata za navedene komunalne poslove izvršiti na temelju 
ovjerenog obračuna stvarno izvedenih radova od strane Upravnog odjela za stambeno - 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, a sukladno godišnjem 
Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2009. 
godinu. 

Dodatno pojašnjenje dao je pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
    djelatnosti i uređenje prostora Martin Mahović.

Za raspravu se javio Josip Tomica. Upitao je koji je razlog za povećanje cijene 
sata rada s 25,00 kuna na 35,00 kuna po satu u odnosu na 2008. godinu?

Odgovarajući na ovo pitanje Josipa Tomice gradonačelnik Mladen Roštan rekao 
je da su cijene komunalnih poslova u Komunalijama d.o.o. Đurđevac znatno niže, čak 
za 50% u odnosu na Koprivnicu i Križevce. Zatim je dodao kako se sve svodi na 
učinkovitost i da se Komunalijama plaćaju samo izvedeni radovi.

Marijana Markešić govorila je kao član Nadzornog odbora u Komunalijama 
d.o.o. Đurđevac. Potvrdila je da su cijene komunalnih poslova u Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac znatno niže, čak za 50% u odnosu na Koprivnicu i Križevce, kao što je naveo 
gradonačelnik Mladen Roštan.

U raspravi vezano za povećanje cijene sata rada koju troškovnikom predlažu 
Komunalije d.o.o. Đurđevac još su sudjelovali Ivan Pleadin i Jasna Kovačev.

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći

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

za obavljanje komunalnih djelatnosti u 2009. godini
na području Grada Đurđevca

I.
Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje komunalnih 
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djelatnosti u 2009. godini na području Grada Đurđevca:
a) čišćenja javnih površina,
b) košnje javnih zelenih površina, 
c) nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica, stabala i grmova,
d) održavanja javne rasvjete,
e) održavanja nerazvrstanih cesta,
f) čišćenja slivnika.  

II.

Troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje komunalnih djelatnosti iz 
točke  I.  ovog  Zaključka  (Broj:  1-2009-44  od  23.  veljače  2009.  godine),  njegov  je 
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Isplata za obavljene poslove komunalnih djelatnosti 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.

VI.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada  Đurđevca  Mladen  Roštan  da  u  ime  Grada 
Đurđevca,  na  temelju  godišnjeg  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  na 
području Grada Đurđevca  u 2009.  godini  ("Službene novine  Grada  Đurđevca",  broj 
6/08.) i troškovnika, zaključi ugovore s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova komunalnih djelatnosti iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 2.

Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za financiranje izgradnje 
kovanih vrata na ulazima na Gradsko groblje u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se za financiranje izgradnje 
glavnog ulaza, sporednih ulaza, ulazne rampe te izrade i montaže kovanih vrata na ulazu 
na Gradsko groblje u Đurđevcu, Komunalijama d.o.o. Đurđevac odobri 46.945,00 kuna 
bez PDV-a, sukladno troškovnicima „Segrada“ d.d. Đurđevac i Strojarstva Vinković iz 
Đurđevca, a novčana sredstva da se odobre sa stavke Komunalnih djelatnosti - 
Održavanje komunalne infrastrukture (održavanje groblja i javni radovi).

Na pitanje Josipa Tomice da li su u tom iznosu sadržani i klesarski radovi 
pročelnik Martin Mahović odgovorio je da su klesarski radovi već riješeni, te da je 
ukupni iznos s klesarskim radovima iznosio oko 64.000,00 kuna.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
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O D L U K U
o odobrenju sredstava Komunalijama d.o.o.
 Đurđevac za financiranje izgradnje ulaznih

vrata na Gradsko groblje u Đurđevcu

I.

Za financiranje izgradnje glavnog ulaza, sporednih ulaza, ulazne rampe te izrade i 
montaže kovanih vrata na ulazu na Gradsko groblje u Đurđevcu Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac odobrava se 46.945,00 kuna bez PDV-a, sukladno troškovnicima „Segrada“ 
d.d. Đurđevac i Strojarstva Vinković - Proizvodno uslužne zadruge iz Đurđevca, koji se 
nalaze u prilogu ove Odluke.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke KOMUNALNE DJELATNOSTI Program: 
Održavanje komunalne infrastrukture 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan 
javnog sektora (održavanje groblja i javni radovi).

Točka 3.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za električnu energiju.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za električnu energiju 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o početku postupka javne nabave za 

električnu energiju

- Predmet nabave je opskrba električnom energijom.
- 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.
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     Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
naručitelja.

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

Točka 4.

Razmatranje Izvješća Povjerenstva za popis imovine i izvršenom popisu za 
2008. godinu.

Nakon obrazloženja koje su dali gradonačelnik Mladen Roštan i pročelnica Jasna 
Kovačev, a sukladno raspravi ukojoj su sudjelovali Josip Tomica, Ivan Pleadin i Mladen 
Roštan, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis 

imovine o obavljenom popisu imovine, obveza i
potraživanja Grada Đurđevca za 2008. godinu

I. 

Prihvaća  se  Izvješće  Povjerenstva  za  popis  imovine  o  obavljenom  popisu 
imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 2008. godinu, koji je proveden od 
29. prosinca 2008. do 8. siječnja 2009. godine. 

II.

1. Otpisuju se dugovanja – nenaplativa potraživanja za:
    - komunalnu naknadu za poslovni i stambeni prostor, 
    - porez na tvrtku.

2. Otpisuje se potrošni materijal za potrebe izgradnje vodovodne mreže u gradu 
Đurđevcu i prigradskim naseljima, koji je evidentiran u knjizi nabavki materijala – 
vodovodna armatura Grada Đurđevca uskladištena u Komunalijama d.o.o. Đurđevac, na 
pročistaču otpadnih voda u Đurđevcu, koja je otuđena, u vrijednosti   9.393,39 kuna.

III. 

Izvješće iz točke I. i popis dužnika iz točke II. podtočke 1., te specifikacija 
vodovodne armature iz točke II. podtočke 2. ovog Zaključka njegovi su sastavni 
dijelovi  i nalaze se u prilogu. 

IV.

Za darovanu nekretninu prema Ugovoru o darovanju između NK „Graničar“ – 
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Đurđevac i Grada Đurđevca, evidentiranu u knjizi nefinancijske imovine s površinom iz 
ugovora koja iznosi 34.999 m2, ali zbog neobavljene procjene vrijednosti nije izvršeno 
knjiženje u Glavnoj knjizi, Grad Đurđevac će angažirati građevinskog vještaka koji će 
procijeniti vrijednost navedenog zemljišta, kako bi se izvršilo naknadno knjiženje.   

Točka 5.

Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 
za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari 
grad Đurđevac – za građevinsku sanaciju, završne radove.

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

Z A K Lj U Č K A
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu 
Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog 
dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za 

građevinsku sanaciju, završne radove 

Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković – 
Hapavel za potpis Ugovora br. 16-330-09 o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske (KLASA: 612-08/08-26/2809, URBROJ: 532-04-01/1-09-4 od 23. 
veljače 2009. godine) na iznos od 250.000,00 kuna za program zaštite kulturnog dobra: 
Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za građevinsku sanaciju, završne radove.

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

Točka 6.

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

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

Z A K Lj U Č K A
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 

kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o 
korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za

 investicijski program: opremanje muzeja
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Daje se suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac, Editi Janković – 

Hapavel za potpis Ugovora br. 14-132-09 o korištenju sredstava Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske (KLASA: 402-01/08-04/0333, URBROJ: 532-09-01-
01/2-09-2 od 5. veljače 2009. godine) na iznos od 150.000,00 kuna za investicijski 
program: opremanje muzeja.

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

Točka 7.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o upravljanju i održavanju 
Gradske tržnice u Đurđevcu.

Prijedlog Sporazuma o upravljanju i održavanju Gradske tržnice u Đurđevcu 
članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a obrazložio ga je 
gradonačelnik Mladen Roštan. 

U prilogu Sporazuma Gradskom poglavarstvu dostavljen je i Financijski izvještaj 
za Gradsku tržnicu za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine u kojemu je 
iskazan dobitak u iznosu 30.010,28 kuna. 

Vezano uz ovaj Financijski izvještaj Josip Tomica potaknuo je raspravu u vezi 
Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca donesenog na sjednici održanoj 
2006. godine, na temelju kojega su Komunalije d.o.o. Đurđevac bile dužne sav dobitak 
na kraju godine od poslovanja tržnicom koristiti za zatvaranje zabatnih zidova na 
Gradskoj tržnici u Đurđevcu. Budući da to do danas nije učinjeno predložio je da se 
ponovo u Komunalijama potakne ovo pitanje.

Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Josipu Tomici da prema njegovim 
saznanjima projektant tržnice nije dozvolio zatvaranje zabatnih zidova zbog statike. 
Stoga je predložio je da se preispita mogućnost zatvaranja zabatnih zidova na Gradskoj 
tržnici i da se u tom smislu uputi dopis Komunalijama da se očituju o tome što su do 
sada učinile u vezi projekta zatvaranje zabatnih zidova na Gradskoj tržnici u Đurđevcu, 
te da li je moguće postupiti po navedenom Zaključku. 

(Ovaj dopis Komunalijama d.o.o. Đurđevac nalazi se u prilogu zapisnika).
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o upravljanju i
održavanju Gradske tržnice u Đurđevcu

I.

Prihvaća se Sporazum o upravljanju i održavanju Gradske tržnice u Đurđevcu 
KLASA: 363-01/09-01/07, URBROJ: 2137/03-09-1. 
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II.

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

III.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada  Đurđevca  da  u  ime  Grada  Đurđevca  s 
Komunalijama d.o.o. Đurđevac zaključi i potpiše Sporazum o upravljanju i održavanju 
Gradske tržnice u Đurđevcu.

Točka 8.

Razmatranje zahtjeva STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac za 
produljenje ugovornog roka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
dijela Trga svetog Jurja, dijela Ulice Ljudevita Gaja i dijela Ulice Grgura 
Karlovčana u Đurđevcu. 

Zahtjev STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac za produljenje 
ugovornog roka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Trga svetog 
Jurja, dijela Ulice Ljudevita Gaja i dijela Ulice Grgura Karlovčana u Đurđevcu, 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da se zbog navedenih razloga 
u zahtjevu, STUDIU HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac, produži rok za izradu 
projektne dokumentacije do 1. svibnja 2009. godine.

Josip Tomica sugerirao je da se pokuša ubrzati završetak izrade projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju Trga svetog Jurja, dijela Ulice Ljudevita Gaja i dijela 
Ulice Grgura Karlovčana u Đurđevcu (po mogućnosti mjesec dana ranije od traženog), 
kako se zbog nedostatka vremena ne bi blokirali planirani radovi u 2009. godini.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju I. Dodatka Ugovora za izradu

projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela 
Trga svetog Jurja, dijela Ulice Ljudevita Gaja i

dijela Ulice Grgura Karlovčana u Đurđevcu

I.

Prihvaća se I. Dodatak Ugovora za izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Trga svetog Jurja, dijela Ulice Ljudevita Gaja i dijela Ulice Grgura 
Karlovčana u Đurđevcu (KLASA: 363-05/08-01/44, URBROJ: 2137/03-09-3), kojim se 
produžuje rok za izradu projektne dokumentacije do 1. svibnja 2009. godine.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca sa 
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STUDIOM HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac potpiše I. Dodatak Ugovora iz 
točke I. ovog Zaključka.

Točka 9.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za trihinoskopski 
pregled mesa u 2009. godini.

Nakon obrazloženja i na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću

O D L U K U
o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za 

trihinoskopski pregled mesa 
u 2009. godini

U Odluci o odobrenju sredstava za trihinoskopski pregled mesa u 2009. godini 
(KLASA: 322-02/08-01/03, URBROJ: 2137/03-08-1, od 30. prosinca 2008. godine),
točka II. mijenja se i glasi:

„Za trihinoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se 36,88 kuna 
+ PDV iz Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu sa stavke 3236 Veterinarske 
usluge - sufinanciranje u poljoprivredi“.

Točka 10.

Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za korištenje reklamnog 
prostora 'city light' vitrina i displeya za potrebe Grada Đurđevca tijekom 2009. 
godine. 

Obrazlažući prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Đurđevačkim 
poduzetničkim centrom d.o.o. Đurđevac, koji su članovi Gradskog poglavarstva primili 
u materijalima za sjednicu, gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se prihvati 
ponuda Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za davanje usluge 
iznajmljivanja reklamnog prostora 'city light' vitrina i displeya za potrebe Grada 
Đurđevca tijekom 2009. godine i da se za te namjene odobri se 15.000,00 kuna + PDV,
a novčana sredstva da se odobre sa stavke GOSPODARSTVO Program: Poticanje 
gospodarstva i poduzetništva - Usluge promidžbe i informiranja. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava

za korištenje reklamnog prostora
'city light' vitrina i displeya za potrebe
Grada Đurđevca tijekom 2009. godine 
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I.

Prihvaća  se  ponuda  Đurđevačkog  poduzetničkog  centra  d.o.o.  Đurđevac  za 
davanje  usluge  iznajmljivanja  reklamnog  prostora  'city  light'  vitrina  i  displeya  za 
potrebe Grada Đurđevca tijekom 2009. godine i za te namjene odobrava se 15.000,00 
kuna + PDV. 

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 
Đurđevca  za  2009.  godinu  sa  stavke  GOSPODARSTVO  Program  Poticanje 
gospodarstva i poduzetništva 3233 Usluge promidžbe i informiranja. 

III.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada  Đurđevca  za  potpis  Ugovora  o  poslovnoj 
suradnji s Đurđevačkim poduzetničkim centrom d.o.o. Đurđevac. 

Točka 11.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava Udruzi Dječje 
glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac za organizaciju festivala „Kukuriček 2009.“

Nakon obrazloženja i na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeću

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava Udruzi

Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac
za organizaciju festivala „Kukuriček 2009.“

I.
 Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac odobrava se 40.000,00 kuna 
za organizaciju osmog Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2009.“, koji će se 
održati 18. travnja 2009. godine u Đurđevcu.

II.
Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 

Đurđevca za 2009. godinu sa stavke Ostali korisnici u kulturi – 3811 Tekuće donacije u 
novcu po odluci Gradskog poglavarstva.

Točka 12.

Razmatranje molbe „TERA“ vl. Ivane Hadžija iz Đurđevca za novčanu 
pomoć za sufinanciranje nastupa na 6. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane u 
Dubrovniku.
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Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je članovima Gradskog poglavarstva da 
se udovolji molbi Ivane Hadžija iz Đurđevca, vlasnice „TERA“ – Izrada unikatne 
keramike, proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta, za 
sufinanciranje troškova nasupa na 6. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane u 
Dubrovniku koji će se održati od 27. do 29. ožujka 2009. godine, te da joj se za te 
namjene odobri 1.500,00 kuna, sa stavke Proračuna: Poticanje gospodarstva i 
poduzetništva - Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava Ivani Hadžija iz Đurđevca 
za sufinanciranje nastupa na 6. Mediteranskom 

sajmu zdrave prehrane u Dubrovniku

I.

Ivani Hadžija iz Đurđevca, Ulica mladosti 15, vlasnici „TERA“ – Izrada unikatne 
keramike, proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta, za 
sufinanciranje troškova nasupa na 6. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane u 
Dubrovniku koji će se održati od 27. do 29. ožujka 2009. godine, odobrava se 1.500,00 
kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 14 Program Poticanje 
gospodarstva i poduzetništva 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 
malim i srednjim poduzetnicima.

Točka 13.

Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za potrebe provođenja 
Programa: „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, koji provodi Klub 
za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice.

Gradonačelnik Mladen Roštan, obrazlažući molbe Kluba za starije osobe 
„Mariška“ i Doma za starije i nemoćne osobe iz Koprivnice, predložio je da se za 
kupnju alata za potrebe provođenja Programa: „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim 
osobama“, koji provodi Klub za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice, te za troškove 
prijevoza korisnika Programa s područja Grada Đurđevca prigodom susreta kojeg 
organizira Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica 3. travnja 2009. godine u 
Koprivnici, odobri 3.500,00 kuna iz Proračuna Grada sa stavke: Socijalne pomoći.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
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O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za potrebe provođenja

 Programa: „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“,
koji provodi Klub za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice.

 
I.

Za kupnju alata za potrebe provođenja Programa: „Dnevni boravak i pomoć u 
kući starijim osobama“, koji provodi Klub za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice, 
Trg Eugena Kumičića 17, te za troškove prijevoza korisnika Programa s područja Grada 
Đurđevca prigodom susreta kojeg organizira Dom za starije i nemoćne osobe 
Koprivnica 3. travnja 2009. godine u Koprivnici, odobravaju se novčana sredstva u 
ukupnom iznosu od 3.500,00 kuna.

II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 

Đurđevca za 2009. godinu sa stavke 2001 Aktivnost: Socijalne pomoći.

Točka 14.

Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za kupnju prometnih 
znakova za potrebe Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je članovima Gradskog poglavarstva da 
se za kupnju prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca (različitih naredbi), odobre 
novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna i  to s  predviđene stavke u Proračunu 
Grada  za  te  namjene:  Održavanje  putova,  staza  i  parkirališta  -  Usluge  tekućeg  i 
investicijskog održavanja. 

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

I.
Za kupnju prometnih znakova za potrebe Grada Đurđevca (različitih naredbi), 

odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

II.
Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada 

Đurđevca  za  2009.  godinu  sa  stavke  2202  Aktivnost:  Održavanje  putova,  staza  i 
parkirališta 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putovima. 
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Točka 15.

Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda Josip Tomica potaknuo je raspravu u vezi 
prijedloga Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova iz prosinca 2008. 
godine, kojim se predlaže da se na području Koprivničko-križevačke županije osnuje 
Prekršajni sud u Koprivnici koji bi, osim važeće nadležnosti, pokrivao područja 
općina i gradova koji su sada u nadležnosti prekršajnih sudova u Križevcima i 
Đurđevcu. 

Josip Tomica je izjavio da za navedeno pripajanje prekršajnih sudova nema 
nikakvih opravdanih razloga jer se time neće postići niti financijske, niti prostorne 
uštede, već bi takvo pripajanje prouzročilo dodatne prijevozne troškove djelatnika i 
putne troškove stranaka, osobito staračkih domaćinstava ili stanovništva koje nema 
vlastiti prijevoz, budući da bi između pojedinih mjesta i Prekršajnog suda u 
Koprivnici postojale znatno veće udaljenosti nego što su to sada u odnosu na 
Đurđevac. 

Stoga je Josip Tomica predložio da se u ime Gradskog poglavarstva Grada 
Đurđevca s ove sjednice uputi dopis u Koprivničko-križevačku županiju i saborskim 
zastupnicima, kako bi se pokušao zadržati Prekršajni sud u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan složio se s prijedlogom Josipa Tomice i obećao 
da će u tom smislu uputiti dopis saborskim zastupnicima s područja Koprivničko-
križevačke županije Zvonimiru Mršiću i Stjepanu Milinkoviću, potpredsjedniku 
Hrvatskoga sabora Josipu Friščiću,  potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske 
Damiru Polančecu, županu Koprivničko-križevačke županije Darku Korenu i 
državnom tajniku u Ministarstvu pravosuđa Draženu Bošnjakoviću. 

(Ovi dopisi nalaze se u prilogu zapisnika).
Potom je gradonačelnik Mladen Roštan upoznao  nazočne o svojim saznanjima 

u vezi prijedloga Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, kojim se 
predlaže da se na području Koprivničko-križevačke županije osnuje Prekršajni sud u 
Koprivnici koji bi pokrivao područja općina i gradova koji su sada u nadležnosti 
prekršajnih sudova u Križevcima i Đurđevcu. Posebno je istaknuo problem što Grad 
Đurđevac ima do 10.000 stanovnika, a reforma se provodi i prema kriteriju broja 
stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave, bez obzira na tradiciju, broj 
predmeta i ažurnost  pojedinog prekršajnog suda.

Na kraju sjednice, vezano uz izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja  za Grad Đurđevac, na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je zaključilo da će Grad Đurđevac u koordinaciji 
s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije 
dogovoriti ovlaštenika za izradu  Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
za Grad Đurđevac.

 
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 90. sjednicu u 

10,00 sati.



15

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


