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Z A P I S N I K
s 91. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 19. ožujka 2009. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/09-01/07, URBROJ: 2137/03-09-1 
od 17. ožujka 2009. 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. 
Konstatirao je nazočnost većine članova  Gradskog poglavarstva.

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

Sjednici nije nazočan Ivan Pleadin (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. 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. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac,
6. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
7. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
8. Ivan Jendrašic, komunalni redar,
9. Anđela Lenhard - Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
10. Dinko Borozan, dopisnik "Podravskog lista". 
11. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca i „Glasa Podravine“.

Zapisnik s 90. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez 
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu 
dnevnog reda s točkom 32. koja glasi:

„ 32. Utvrđivanje prijedloga Odluke o poništenju natječaja za davanje u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca 
na rok od tri godine.“

Predložena točka 32. „Pitanja i prijedlozi“, postaje točkom 33.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno je prihvatilo predloženu izmenu i dopunu 
dnevnog reda.

Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio 
sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

1. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu.

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna 
Grada Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine.

3. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog 
proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.

4. Razmatranje Izvješća o ostvarenim programima i aktivnostima u 2008. godini i 
Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac 
za 2008. godinu.

5. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu.

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske 
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne građe.

7. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2008. godinu.

8. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2008. godinu.

9. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za 2008. godinu.

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti  Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Đurđevac na Cjenik usluga JVP Đurđevac.

11. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2008. godinu.
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu.
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
           14. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. 
godinu. 

15. Utvrđivanje prijedloga Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora.

16. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi 
na području Grada Đurđevca.

17. Utvrđivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

18. Utvrđivanje prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene 
sezone u 2009. godini.
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19. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. godinu.
20. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i 

o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora za 
2009. godinu.

21. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za ostvarivanje programa/projekata udruga s područja Grada Đurđevca u 
2009. godini.

22. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Ulici 
Radnička cesta u Đurđevcu.

23. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Istarskoj ulici u Đurđevcu.

24. Donošenje Odluke o odobravanju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o. 
Đurđevac za 2009. godinu.

25. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac za izradu kišnih preljeva na postojećoj kanalizaciji u gradu Đurđevcu.

26. Razmatranje problematike odvodnje oborinskih voda u gradu Đurđevcu.
27. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za organizaciju Sajma poslova u 

Đurđevcu.
28. Razmatranje ponude Gabrijele d.o.o. Podravske Sesvete u vezi uređenja ljetne 

terase u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu.
29. Razmatranje ponude PANEX MIX d.o.o. Čakovec za izradu, dopremu i 

montažu dječjih igrala na tri lokacije u prigradskim naseljima Grada Đurđevca.
30. Razmatranje ponuda Prostora d.o.o. Bjelovar za izradu projektne 

dokumentacije za izgradnju mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu.
31. Razmatranje ponuda za uređenje javne površine u gradu Đurđevcu (uz zgradu 

u Ulici Đure Basaričeka 1).
32. Utvrđivanje prijedloga Odluke o poništenju natječaja za davanje u zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca 
na rok od tri godine.

33. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2008. 
godinu obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan. BILJEŠKE uz Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada za 2008. godinu (na 37 stranica) u kojima su  obrazloženi 
planirani i ostvareni prihodi i rashodi Proračuna Grada za 2008. godinu, kao i 
potraživanja i obveze s pregledom obveza na dan 31. prosinca 2008. godine, nalaze se u 
prilogu ovog zapisnika.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 
o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca 

za 2008. godinu

Ovaj Godišnji izvještaj upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 2.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna 
Grada Đurđevca za 2008. godinu na dan 31. prosinca 2008. godine.

Obrazloženje su dali pročelnica Jasna Kovačev i gradonačelnik Mladen Roštan. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog 

O D L U K E
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna

 Grada Đurđevca za 2008. godinu 
na dan 31. prosinca 2008. godine

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

Točka 3.

Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog 
proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.

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

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 
o izvršenju Konsolidiranog proračuna 

Grada Đurđevca za 2008. godinu

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna upućuje se 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 4.

Razmatranje Izvješća o ostvarenim programima i aktivnostima u 2008. 
godini i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za 
kulturu Đurđevac za 2008. godinu.
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Budući da ravnateljica Centra za kulturu Edita Janković Hapavel iz opravdanih 
razloga nije nazočna sjednici Gradskog poglavarstva, gradonačelnik Mladen Roštan 
obrazložio je Izvješće o ostvarenim programima i aktivnostima u 2008. godini i 
Godišnji obračun prihoda i rashoda Centra za kulturu Đurđevac za 2008. godinu.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća ostvarenim programima

 i aktivnostima u 2008. godini i Godišnjeg obračuna 
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za 

kulturu Đurđevac za 2008. godinu

Ovo Izvješće i  Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 5.

Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu.

Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan. 
Sjednici je nazočna ravnateljica Gradske knjižnice Anica Šabarić, međutim nitko 

od članova Gradskog poglavarstva nije imao dodatnih pitanja ili traženja pojašnjenja 
vezano uz Izvješće o radu i Godišnji obračuna prihoda i rashoda Gradske knjižnice 
Đurđevac za 2008. godinu, već je članica Gradskog poglavarstva Marijana Markešić 
izrazila pohvalu djelatnicima Gradske knjižnice na svim aktivnostima i izuzetnom 
zalaganju i djelovanju tijekom cijele 2008. godine.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna

 prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Gradske knjižnice Đurđevac za 2008. godinu

Ovo Izvješće i  Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 6.

Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici 
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program Nabava knjižne i neknjižne 
građe.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
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Z A K Lj U Č K A
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o 

korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
za program Nabava knjižne i neknjižne građe

          
Daje se suglasnost ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić, prof. 

za potpis Ugovora br. 07-131-09 o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske (KLASA: 612-04/08-03/0239, URBROJ: 532-05-01/2-09-02 od 23. veljače 
2009. godine) na iznos od 100.000,00 kuna za program nabave knjižne i neknjižne 
građe u 2009. godini za Gradsku knjižnicu Đurđevac.

Točka 7.

Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2008. godinu.

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, ravnateljica Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub obrazložila je Godišnji obračun prihoda i 
rashoda Dječjeg vrtića za 2008. godinu. Pritom je ukratko izvijestila nazočne o radu i 
trenutnim  aktivnostima  koje  se  provode  u  Dječjem vrtiću  „Maslačak“  Đurđevac,  s 
posebnim osvrtom na Projekt dogradnje Dječjeg vrtića.

U vezi Projekta dogradnje Dječjeg vrtića u raspravi je sudjelovao Josip Tomica.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog 

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna prihoda,
 primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića

 „Maslačak“ Đurđevac za 2008. godinu

Ovaj Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 8.

Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2008. godinu.

Izvješće o radu i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za 2008. godinu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Sjednici je nazočan zapovjednik JVP Đurđevac Marijan Kicivoj, koji je dao 
dodatna pojašnjenja na pitanja Josipa Tomice i Martina Vlahovića.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
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Z A K LJ U Č K A 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna 

financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za 2008. godinu

Ovo Izvješće o radu i Godišnji obračun, s prijedlogom Zaključka upućuje se 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 9.

Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za 2008. godinu.

Izvješće o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac 
za 2008. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. U raspravi su 
sudjelovali Josip Tomica, Marijan Kicivoj i Martin Vlahović. Pritom je Martin 
Vlahović izrazio je riječi pohvale djelatnicima JVP Đurđevac na uspješnosti u 
provođenju vatrogasnih intervencija tijekom cijele 2008. godine.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim 

intervencijama Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac za 2008. godinu

                                                                                    
I.

Prihvaća se Izvješće o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac za 2008. godinu, koje je usvojilo Upravno vijeće JVP Đurđevac na sjednici 
održanoj 12. ožujka 2009. godine.

II.

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

Točka 10.

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 
Đurđevac na Cjenik usluga JVP Đurđevac.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se suglasnost na Cjenik usluga 
JVP Đurđevac dade na neodređeno vrijeme, odnosno do promjene cijene iz 
priloženog Cjenika, kako se nakon proteka godine ne bi ponovo razmatrala ova 
tematika. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo  je 
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Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi 

Đurđevac na Cjenik usluga JVP Đurđevac
                                

I.

Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac na Cjenik usluga JVP 
Đurđevac, sukladno zahtjevu JVP Đurđevac Broj: 01-23/3-2009. od 12. ožujka 2009. 
godine i Odluci koju je donijelo Upravno vijeće JVP Đurđevac na sjednici održanoj 12. 
ožujka 2009. godine.

II.

Suglasnost na Cjenik iz točke I. ovog Zaključka daje se na neodređeno vrijeme, 
odnosno do promjene cijene iz Cjenika koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Točka 11.

Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2008. godinu.

Uvodno o Izvješću o radu komunalnog redara za 2008. godinu govorio je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Sjednici Gradskog poglavarstva nazočan je komunalni redar Grada Đurđevca 
Ivan Jendrašic, koji je dodatno pojasnio Izvješće o radu za 2008. godinu.

U raspravi su sudjelovali Josip Tomica i Martin Vlahović.
Josip Tomica je skrenuo pozornost komunalnom redaru na Pravilnik o 

jednostavnim građevinama i radovima  („Narodne novine“, broj 21/09.), kojim se 
određuju jednostavne građevine i radovi koji se mogu izvoditi bez rješenja o 
uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole ili lokacijske 
dozvole. Predložio je da se prema navedenom Pravilniku uskladi Odluka o 
komunalnom redu. 

Martin Vlahović u svojoj raspravi, pored ostalog, izrazio je pohvale 
komunalnom redaru za njegov rad u 2008. godini.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

Z A K LJ U Č K A 
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog 

redara za 2008. godinu

Ovo Izvješće o radu s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 12.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu.
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Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2008. godinu, a ujedno i Izvješće o 
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 
2008. godini (točka 13. dnevnog reda), obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Dodatno obrazloženje navedenih Programa dao je pročelnik Martin Mahović. 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca za 2008. godinu

Ovo Izvješće  s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 13.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Đurđevca u 2008. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan pod 
točkom 12. dnevnog reda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Đurđevca u 2008. godini

Ovo Izvješće  s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.

Točka 14.

           Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 
2009. godinu. 

Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. godinu, 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

P L A N A  R A D A 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2009. godinu
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Ovaj Plana rada upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 15.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o održavanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora.

Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

O D L U K E
o održavanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora

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

Točka 16.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi 
na području Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi na području Grada 
Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

O D L U K E
o izmjenama Odluke  o dimnjačarskoj službi 

na području Grada Đurđevca

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

Točka 17.

Utvrđivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Đurđevca u 2009. godini.

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Đurđevca u 2009. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
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S M J E R N I C A 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Grada Đurđevca u 2009. godini

Ove Smjernice upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 18.

Utvrđivanje prijedloga Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 
površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom 
žetvene sezone u 2009. godini.

Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2009. godini, 
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

P L A N A
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina 
kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja požara tijekom žetvene sezone u 2009. godini

Ovaj Plan motrenja upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 19.

Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. 
godinu.

Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2009. godinu, koji je donio 
Savjet mladih na sjednici održanoj 20. veljače 2009. godine, obrazložio je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

Grada Đurđevca za 2009. godinu

Ovaj Program rada  s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.
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Točka 20.

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 
i o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju 
ugovora za 2009. godinu.

Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i o 
objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora za 
2009. godinu, članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a 
obrazložio ju je gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 

i  o objavi javnog natječaja za povjeravanje
 komunalnih poslova na temelju ugovora za 2009. godinu

I.

Za provedbu  javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju 
ugovora za 2009. godinu, imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

1. Mladen Roštan – predsjednik,
2. Marijana Markešić – član,
3. Josip Tomica – član,
4. Ivan Pleadin – član,
5. Martin Vlahović – član.

II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke provest će postupak javnog natječaja za 

povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada 
Đurđevca  – asfalterski radovi temeljem pisanog ugovora, prema tehničkim uvjetima i 
ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Javni natječaj objavit će se u „Podravskom listu“ i na oglasnoj ploči u zgradi 
Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac.  

IV.

Poslovi vezani uz tehničku pripremu provedbe ove Odluke – izrada troškovnika i 
ponudbene dokumentacije, povjeravaju se Upravnom odjelu za stambeno-komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
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Točka 21.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za ostvarivanje programa/projekata udruga s područja Grada 
Đurđevca u 2009. godini.

Prijedlog Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za ostvarivanje programa/projekata udruga s područja Grada Đurđevca u 
2009. godini, članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a 
obrazložio ju je gradonačelnik Mladen Roštan.

Ovaj prijedlog Odluke utvrdilo je Povjerenstvo za udruge na sjednici održanoj 10. 
ožujka 2009. godine.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Marijana Markešić i Mladen 
Roštan, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

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

Grada Đurđevca za ostvarivanje programa / projekta 
udruga s područja Grada Đurđevca u 2009. godini

I.

Za ostvarivanje programa / projekta udruga s područja Grada Đurđevca u 2009. 
godini, iz Proračuna Grada Đurđevca odobrava se svota od 167.000,00 kuna, temeljem 
prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.

II.

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

1. Lovačkoj udruzi „Jelen“ Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Regionalno natjecanje lovaca u gađanju glinenih golubova u sklopu 
manifestacije ''Picokijada''.

2. Udruzi Matice umirovljenika UP-a Koprivnica – Podružnica Đurđevac iznos od 
500,00 kuna za sufinanciranje programa: Sportska takmičenja.

3. Udruzi „Rukotvorine“ Čepelovac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Čuvajmo našu starinu.

4. Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  Đurđevac iznos od 2.000,00 
kuna za sufinanciranje programa: 
a)  Organizacija športske rekreacije i športskih natjecanja,
b) Obilježavanje spomendana Bleirbuškim žrtvama i žrtvama križnog puta,
c) Organizacija prijevoza članova udruge u bolnice i lječilišta izvan naše 

županije, 
d) Obilazak crte bojišnice 91,
e) Likovna kreativna radionica HVIDR-a.
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5. Kulturnom umjetničkom društvu „Petar Preradović“  Đurđevac iznos od 
50.000,00 kuna za sufinanciranje programa:
a) Njegovanje folklorne baštine đurđevačke Podravine,
b) Njegovanje glazbene baštine đurđevačke Podravine,
c) Međunarodni festival tradicijskih glazbala - koncert u Domu kulture, 
d) Koncerti i putovanja,
e) Seminari i naknade voditeljima,
f) Koncert i promocija nosača zvuka ''Đurđevčice'' i gosti.

6. Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac iznos od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Izložba vina ''Đurđevo 2009. 

7. Društvo multiple skleroze  Koprivničko-križevačke županije iznos od  2.000,00 
kuna za sufinanciranje programa:
a)  Terapija ultrazvukom po seltzeru,
b) Psihološke radionice za članove oboljele od multipleskleroze i članove 

njihovih obitelji.
8. Društvu za suzbijanje alkoholizma Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje programa: Stvaralaštvom protiv ovisnosti Molve 2009.
9. Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom  Đurđevac iznos od 

10.000,00 kuna za sufinanciranje programa:
a)  Osmjehom kroz život,
b) Korak po korak do samostalnosti,
c) Zajedno sretni.

10.  Društvu za uljepšanje grada i zaštitu čovjekove okoline ''Roda'' Đurđevac  iznos 
od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
a)   Đurek za Picoke,
b) Cvijetno srce Đurđevca.

11.  Udruzi Matice umirovljenika grada Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za 
sufinanciranje programa: Poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

12.  Forumu žena Đurđevac iznos od 8.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Očuvanje tradicijskog načina tkanja.

13.  Udruzi žena Suha Katalena iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Sudjelovanje na Picokijadi, očuvanje i održavanje narodnih nošnji našeg kraja.

14.  Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke i 
Virovitičko-podravske županije iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa:
a) Odlazak na obljetnicu „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.“,
b) Odlazak na obljetnicu u Pakrac „Dan branitelja Pakraca i Lipika “,
c) Sportski susreti braniteljskih udruga „Đurđevac 2009“.  

15.  Udruzi žena Budrovac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Očuvanje kulturne baštine podravskog kraja.

16.  Gradskom društvu invalida Đurđevac iznos od 30.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: 
a) Akcijski plan vijeća Europe i konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom,
b) Škola za voditelje, uposlenike i volontere udruge.
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17.  Ogranku saveza antifašističkih boraca i antifašista  Đurđevac iznos od 1.000,00 
kuna za sufinanciranje programa: Žrtve fašističkog terora i njihove obitelji.

18.  Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije iznos od 6.000,00 kuna za 
sufinanciranje programa: 
a) Biti slijep na pet minuta, 
b) Upoznajmo se,
c) Snažnije slijepe žene,
d) Naši dani.

19.  Udruzi žena „Peski“ iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Legenda o Picokima.

20.  Pčelarskoj udruzi „Bagrem“ Đurđevac iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Đurđevečki medveni den (okupljanje pčelara).

21.  Odred izviđača „Picoki“ Đurđevac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: „Med Picokim 2009“ izviđačka olimpijada.

      22. Udruzi žena ''Svetojanke'' Sveta Ana iznos od  8.000,00 kuna za sufinanciranje 
            programa: Promocija Vodenice u Svetoj Ani, kukuruznog brašna i peći.
      23. Ekološkom društvu Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje 

programa: Ja volim Dravu ( Uz Dan planeta Zemlje, radionica u prirodi).
      24. Klubu uzgajatelje Hrvatske patulajaste kokoši iznos od 1.000,00 kuna za 

sufinanciranje programa: Uzgoj i revitalizacija hrvatske patuljaste kokoši (đureka 
i katičke).

25. Udruzi ''Bilogorska svitanja'' Sirova Katalena iznos od 1.000,00 kuna za 
sufinanciranje programa: Bilogorska svitanja.

26.  Breakdance klubu n.r.g. Đurđevac iznos od 500,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Orginal Stylez JAM Vol.2  i  Orginal Stylez JAM Vol.3.

27.  Udruzi mladih ''Peski'' Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Đurđevačko ljeto mladih 2009.

      28. Udruzi ratnih veterana ''Hrvatski domobran'' Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna 
za  sufinanciranje programa: Pomoć osobama s invaliditetom, starijim osobama i 

          žrtvama svih terora.
      29. Udruzi Roma Koprivničko-križevačke županije iznos od 1.000,00 kuna za 
            sufinanciranje programa : Akcijski plan za Rome.
      30. Udruzi Odgajatelja dječjih vrtića Koprivničko-križevačke županije iznos od  

1.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Stručni seminar.
 

III.

Financijska sredstva iz točke II., podtočki 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 
14.,  15.,  16.,  17.,  18.,  19.,  21.,  22.,  23.,  25.,  26.,  27.,  28.,  29.  i  30.  ove  Odluke 
odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2009.  godinu  sa  stavke:  OSTALE 
JAVNE POTREBE, pod 3811 Tekuće donacije u novcu.

Financijska  sredstva  iz  točke  II.,  podtočki  5.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz 
Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2009.  godinu  sa  stavke:  OSTALI  KORISNICI  U 
KULTURI, pod 3811 tekuće donacije u novcu po odluci Gradskog Poglavarstva.
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Financijska sredstva iz točke II., podtočki 6., 20. i 24. ove Odluke odobravaju se 
iz  Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2009.  godinu  sa  stavke:  POTICANJE 
GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA,  pod 3811 tekuće donacije u novcu.

IV.

Izvješća  o  radu  i  financijska  izvješća  za  2009.  godinu  i  izvješća  o  utrošku 
doznačenih sredstava (preslike računa) za financiranje programa / projekata iz točke II. 
ove Odluke korisnici sredstava dužni su dostaviti do 29. veljače 2010. godine.

Ukoliko  udruge  ne  dostave  tražena  izvješća  iz  stavka  1.,  njihove  prijavljene 
programe / projekte za 2010. godinu  Povjerenstvo neće razmatrati.

V.

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

Točka 22.

Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca u Ulici 
Radnička cesta u Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je pristigle ponude dostavljene na javni 
natječaj za prodaju građevinske parcele u Ulici Radnička cesta u Đurđevcu u svrhu 
individualne stambene izgradnje, objavljen u Podravskom listu od 16. veljače 2009. 
godine. Predložio je prihvaćanje ponude Ivana Šimunovića iz Ferdinandovca, koji nudi 
veći iznos povrh početne cijene u odnosu na ponuditelje Dražena i Marine Kovačić iz 
Prugovca.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca 

Ivanu Šimunoviću iz Ferdinandovca

I.
                                                                                                      

Prihvaća se ponuda Ivana Šimunovića iz Ferdinandovca, Dravska 15, za kupnju 
nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca:

- upisane u zk. ul. br. 7823 k.o. Đurđevac,
          čkbr. 3417/25 Livada u Lipi sa 189 čhv,

podnesena na javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Ulici Radnička cesta u 
Đurđevcu u svrhu individualne stambene izgradnje, objavljen u Podravskom listu u 
broju od 16. veljače 2009. godine, po kupoprodajnoj cijeni od 56.461,40 kuna.
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II.

Nalaže se računovodstvu Grada Đurđevca da ponuditeljima Draženu Kovačiću i 
Marini Kovačić iz Prugovca, Petra Preradovića 33, izvrši povrat uplaćene jamčevine u 
iznosu od 3.000,00 kuna.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca potpiše 
ugovor o prodaji nekretnine iz točke I. ove Odluke, kojim će se regulirati međusobna 
prava i obveze.

Točka 23.

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Istarskoj ulici u Đurđevcu.

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Istarskoj ulici u Đurđevcu, površine 842 m2, obrazložio je gradonačelnik 
Mladen Roštan. Predložio je da se raspiše natječaj po početnoj cijeni od 50.000,00 kuna. 

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 

zemljišta u Istarskoj ulici u Đurđevcu

Točka 24.

Donošenje Odluke o odobravanju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o. 
Đurđevac za 2009. godinu.

Prijedlog Odluke o odobravanju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac za 
2009. godinu, 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 odobravanju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o.

 Đurđevac za 2009. godinu

Za pružanje usluga građanima Grada Đurđevca putem Radio Đurđevca d.o.o. 
Đurđevac, u prigodnim i redovnim emisijama tijekom 2009. godine o zbivanjima, 
aktualnostima i događajima s područja Grada vezano uz rad Gradskog vijeća, Gradskog 
poglavarstva, gradonačelnika, ustanova Grada, udruga i mjesnih odbora, odobrava se 
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subvencija u iznosu od 60.000,00 kuna, a doznačivat će se tijekom godine u četiri 
jednaka obroka po 15.000,00 kuna tromjesečno.

Točka 25.

Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava Komunalijama d.o.o. 
Đurđevac za izradu kišnih preljeva na postojećoj kanalizaciji u gradu Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se Komunalijama d.o.o. Đurđevac 
odobri 40.658,20 kuna za izradu kišnih preljeva na postojećoj kanalizaciji u Ulici bana 
Jelačića i Radničkoj cesti u Đurđevcu, a sredstva da se odobre iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke: Održavanje putova, staza i parkirališta.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

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

Đurđevac za izradu kišnih preljeva na postojećoj 
kanalizaciji u gradu Đurđevcu 

I.
Komunalijama d.o.o. Đurđevac odobrava se 40.658,20 kuna za izradu kišnih 

preljeva na postojećoj kanalizaciji u Ulici bana Jelačića i Radničkoj cesti u Đurđevcu.
       

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke 0451 Aktivnost: Održavanje putova, staza i 
parkirališta 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na 
putovima.

Točka 26.

Razmatranje problematike odvodnje oborinskih voda u gradu Đurđevcu.

Pod ovom točkom dnevnog reda razmatran je dopis Komunalija d.o.o. Đurđevac 
od 3. ožujka 2009. godine u vezi problematike odvodnje oborinskih voda u gradu 
Đurđevcu i Zapisnik sa sastanka održanog 22. prosinca 2008. godine, održanog u 
prostorijama Grada Đurđevca na temu – Oborinska odvodnja grada Đurđevca.

Vezano uz navedenu problematiku odvodnje oborinskih voda u gradu Đurđevcu, 
na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez 
rasprave donijelo je sljedeći 

Z A K LJ U Č A K

U cilju rješavanja problema odvodnje oborinskih voda u gradu Đurđevcu 
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Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava projekt Komunalija d.o.o. Đurđevac za 
izradu Studije postojećeg stanja (kanalizacije, zacjevljenih kanala,…), kojom će se 
predložiti rješenje rekonstrukcije odvodnje postojeće kanalizacijske mreže.

Traži se od Komunalija d.o.o. Đurđevac da nakon izrade Studije dostave Gradu 
Đurđevcu prijdlog rješenja rekonstrukcije odvodnje koji će riješiti postojeće probleme u 
kanalizacijskoj mreži i dati cjelokupno i kvalitetno rješenje odvodnje oborinskih voda u 
gradu Đurđevcu.

Točka 27.

Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za organizaciju Sajma poslova u 
Đurđevcu.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se pokriće dijela troškova 
organizacije Sajma poslova, koji će se održati 24. ožujka 2009. godine u Sportskoj 
dvorani Strukovne škole u Đurđevcu, odobri do 10.000,00 kuna i to sa stavke 
Proračuna: GOSPODARSTVO Poticanje gospodarstva i poduzetništva.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava za organizaciju 

Sajma poslova u Đurđevcu

I.

Za  pokriće  dijela  troškova  organizacije  Sajma  poslova,  koji  će  se  održati  24. 
ožujka 2009. godine u Sportskoj dvorani Strukovne škole u Đurđevcu, odobrava se do 
10.000,00 kuna.

Sajam  poslova  organizira  Hrvatski  zavod  za  zapošljavanje,  Područna  služba 
Križevci, Ispostava Đurđevac i Ispostava Koprivnica, a partneri u organizaciji su Grad 
Đurđevac, Grad Koprivnica i Grad Križevci.

Sajam  poslova  namijenjen  je  nezaposlenim  osobama,  tražiteljima  zaposlenja, 
poslodavcima, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih škola, te 
osobama koje žele graditi svoju karijeru.

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 28.

Razmatranje ponude Gabrijele d.o.o. Podravske Sesvete u vezi uređenja 
ljetne terase u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu.
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Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je ponudu Gabrijele d.o.o. Podravske 
Sesvete u vezi uređenja ljetne terase u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu.

U raspravi je sudjelovao Josip Tomica. Predložio je da Gradsko poglavarstvo 
prihvati ponudu Gabrijele d.o.o. Podravske Sesvete u vezi uređenja ljetne terase i to 
na način da se Gabrijela d.o.o. obveže da će urediti cijeli prostor javne površine 
ispred zgrade Hrvatskih šuma, sadnjom ukrasnog grmlja i ljetnica na cvjetnoj gredici 
te košnjom trave, a nakon demontaže montažnih drvenih elemenata s javne površine 
da taj prostor stave u prvobitno stanje.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Gabrijele d.o.o. 

Podravske Sesvete o uređenju privremene ljetne 
terase u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđrevca prihvaća ponudu Gabrijele d.o.o. 
Podravske Sesvete od 3. veljače 2009. godine o uređenju privremene ljetne terase u 
Basaričekovoj ulici u Đurđevcu (na desnoj strani ispred zgrade Hrvatskih šuma u 
širini dva metra gledajući od nogostupa, površine 2 x 7 metara), na način da se 
Gabrijela d.o.o. obvezuje urediti cijeli prostor javne površine ispred zgrade Hrvatskih 
šuma i to sadnjom ukrasnog grmlja i ljetnica na cvjetnoj gredici te košnjom trave, a 
sve u dogovoru s Komunalijama d.o.o. Đurđevac.

Uređenje privremene ljetne terase i održavanje javne površine neposredno uz 
terasu odobrava se za 2009. godinu.

II.
Umjesto naplate korištenja javne površine Gabrijela d.o.o. Podravske Sesvete 

dužna je urediti i održavati javnu površine neposredno uz terasu sukladno točki I. 
ovog Zaključka.

Gabrijela d.o.o. Podravske Sesvete dužna je izvršiti demontažu montažnih 
drvenih elemenata s javne površine najkasnije do 31. listopada 2009. godine i taj 
prostor staviti u prvobitno stanje.

III.

Ukoliko se Gabrijela d.o.o. Podravske Sesvete neće pridržavati svojih obveza 
navedenih u točkama I. i II. ovog Zaključka komunalni redar Grada Đurđevca poduzet 
će radnje u cilju uklanjanja postavljene privremene terase.

Točka 29.

Razmatranje ponude PANEX MIX d.o.o. Čakovec za izradu, dopremu i 
montažu dječjih igrala na tri lokacije u prigradskim naseljima Grada Đurđevca.
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Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je da se za izradu, dopremu i montažu 
dječjih igrala na tri lokacije u prigradskim naseljima Grada Đurđevca: Svetoj Ani, 
Budrovcu i Mičetincu, odobri se 49.715,00 kuna, sukladno ponudi PANEX MIX d.o.o. 
Čakovec, a novčana sredstva da se odobre iz Proračuna Grada za 2009. godinu sa 
stavke: Opremanje dječjih igrališta na području Grada Đurđevca.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava za izradu, dopremu 
i montažu dječjih igrala na tri lokacije u 
prigradskim naseljima Grada Đurđevca

I.

Za izradu, dopremu i montažu dječjih igrala na tri lokacije u prigradskim 
naseljima Grada Đurđevca: Svetoj Ani, Budrovcu i Mičetincu, odobrava se 49.715,00 
kuna, sukladno ponudi PANEX MIX d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 1, (ponuda 
broj 018 od 11. veljače 2009. godine).

                                                         II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke: 1805 Projekt Opremanje dječjih igrališta na 
području Grada Đurđevca.

Točka 30.

Razmatranje ponuda Prostora d.o.o. Bjelovar za izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu.

Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo jednoglasno 
i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju sredstava za izradu projektne
dokumentacije za izgradnju mrtvačnica u

Suhoj Kataleni i Čepelovcu

I.

Za izradu projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekat) za izgradnju 
mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu odobrava se:

- do 10.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice 
u Suhoj Kataleni,
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- do 10.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice 
u Čepelovcu,

sukladno ponudi Prostora d.o.o. Bjelovar (ponude broj 26/2009. i 27/2009. od 5. 
veljače 2009. godine).

                                                         II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke: 2331 Projekt Izgradnja mrtvačnice u Suhoj 
Kataleni i 2332 Projekt Izgradnja mrtvačnice u Čepelovcu.

Točka 31.

Razmatranje ponuda za uređenje javne površine u gradu Đurđevcu (uz 
zgradu u Ulici Đure Basaričeka 1).

Ponude za uređenje javne površine – nogostupa u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu 
(između parka Osnovne škole i zgrade Basaričekova 1), obrazložili su pročelnik Martin 
Mahović i gradonačelnik Mladen Roštan, a u kratkoj raspravi sudjelovao je Josip 
Tomica.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za uređenje javne 

površine – nogostupa u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu 
(između parka Osnovne škole i zgrade Basaričekova 1)

I.

Prihvaća se ponuda „Segrada“ d.d. Đurđevac za uređenje javne površine – 
nogostupa u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu (između parka Osnovne škole i zgrade 
Basaričekova 1) i za te namjene odobrava se 47.269,14 kuna (ponuda od 11. ožujka 
2009. godine).        

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu sa stavke 0451 Aktivnost: Održavanje putova, staza i 
parkirališta 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putovima. 

Točka 32.

Utvrđivanje prijedloga Odluke o poništenju natječaja za davanje u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Đurđevca na rok od tri godine.
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Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva da 
je Gradsko vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine 
donijelo je Odluku  o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Đurđevca na rok od tri 
godine. 

Nakon provedenog postupka pristigle su tri ponude, a od Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zatražena je suglasnost na provedeni 
postupak.

Budući je u međuvremenu donesen novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, 
kojim se propisuje postupak davanja u zakup zemljišta u državnom vlasništvu, 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja svojim dopisom od 17. ožujka 
2009. godine, uputilo nas je na primjenu novog Zakona, stoga se zbog navedenog 
predlaže poništenje Odluke, pojasnio je gradonačelnik.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

O D L U K E 
o poništenju natječaja za davanje u zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Đurđevca na rok od tri godine

Poništava se Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Đurđevca na rok od tri 
godine, KLASA: 320-01/08-01/07, URBROJ: 2137/03-08-1  koju je Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca donijelo na 25. sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine.
        

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

Točka 33.

Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ.
 
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 91. sjednicu u 

16,25 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


