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Na temelju članka 17. Odluke o javnim

priznanjima  Grada  Đurđevca  ("Službene
novine Grada Đurđevca", broj 4/98., 2/02. i
1/03.), članka 8. i članka 15. Statuta Grada
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada
Đurđevca",  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na  8.  sjednici
održanoj 30. ožujka  2006. godine, donijelo
je

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja

Grada Đurđevca

Članak 1.

U povodu Dana  Grada  Đurđevca,  23.
travnja  2006.  godine,  dodjeljuju  se  javna
priznanja Grada Đurđevca.

Članak 2.

Javna  priznanja  dodjeljuju  se  na
slijedeći način:

  1. Javno priznanje Počasni građanin
Grada Đurđevca dodjeljuje se:

-  Gospodinu  Slavku  Kovačiću  iz

Salzburga u Austriji.
Gospodin Slavko Kovačić rođen je 14.

svibnja  1950.  godine  u  Đurđevcu,  gdje  je
završio  osnovnu  školu  i  gimnaziju,  a
diplomirao  je  na  Pedagoškoj  akademiji  u
Čakovcu. Od malena je pokazivao  sklonost
prema sportu i svestrano se i vrlo uspješno
bavio  mnogim  sportovima,  osvajajući
mnoge nagrade. 

Svoju  sportsku  nogometnu  karijeru
započeo je u domaćem nogometnom klubu
„Graničar“  u  Đurđevcu,  gdje  je  postao
najbolji strijelac kluba, ali i čitave lige. 

Sportsku  karijeru  nastavio  je  u
„Slavenu“ u Koprivnici.  Njegove kvalitete,
talenat,  upornost,  preciznost  i  okretnost
prepoznali su vrhunski nogometni stručnjaci
te je vrlo brzo postao članom „Dinama“ iz
Zagreba. 

Nakon  „Dinama“,  kao  član
drugoligaškog nogometnog kluba „Zagreb“
svojim  rezultatima  doprinio  je  plasmanu
kluba u prvu nogometnu ligu. 

Članstvo  u  Olimpijskoj
reprezentaciji  Jugoslavije,  otvorilo  mu  je
europska  nogometna  vrata  te  je  postao
članom  austrijskog  prvoligaša  „Casino
Salzburg“, gdje je i završila njegova igračka
profesionalna  nogometna  karijera.  Tada
započinje  uspješnu  trenersku  karijeru.  I
danas  živi  u  Salzburgu  i  kotrener  je
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nacionalne selekcije Austrije.
Gospodin  Slavko  Kovačić  časno  je

pronio  ime  Grada  Đurđevca,  kao  i
Republike  Hrvatske  u  svim  krajevima
Europe gdje je živio. Svaki njegov sportski
korak bio je korak naprijed u karijeri te je
uzor  mnogim sportašima u gradu  u kojem
živi,  ali  i  teško  dostižan  uzor  mladim
nogometašima  u  gradu  u  kojem  se  rodio.
Nosilac  je  brojnih sportskih odlikovanja,  a
26.  siječnja  2001.  godine  izabran  je  za
sportaša stoljeća  Grada Đurđevca.

Velika  nostalgija  za  Đurđevcom  i
rodnim  krajem  kulminirala  je  u  teškim
ratnim  danima  te  se  gospodin  Kovačić
aktivno  uključio  u  stvaranje  nove  države,
propagandom u medijima, ali i materijalnom
pomoći.

Zbog  ostvarenih  rezultata  i  uspjeha
dodjeljuje  mu se javno priznanje   Počasni
građanin Grada Đurđevca.

           2. Javno priznanje Zlatna plaketa
"Sveti Juraj" dodjeljuje se:

-  Rukometnom  klubu   Đurđevac
Lasselsberger  -  Knauf,  povodom  20
godina kontinuiranog postojanja.

Ženski  rukometni  klub  u  Đurđevcu
osnovan je  23.  prosinca  1985.  godine  pod
nazivom  Rukometni  klub  „Graničar“
Đurđevac.   U  svom  relativno  kratkom
postojanju, rukometašice Đurđevca postigle
su  više  nego  izvanredne  rezultate  od
najmanjih kategorija do prve ekipe koja se
plasirala  u  prvu  Rukometnu  ligu   godine
1993.  U  prvoj  godini  takmičenja  klub  je
zauzeo  četvrto mjesto i  ušao u polufinale
Kupa Hrvatske. Godine 1995. zauzeo je 2.
mjesto  u  prvoj  Hrvatskoj  ligi,  odmah  iza
„Podravke“ iz Koprivnice.   Najveći  uspjeh
postigao je u sezoni 1995-96. 

Na  žalost,  zbog  nedostatka
financijskih sredstava klub je pao u niži rang
takmičenja  i  sada  se  takmiči  u  drugoj
Hvatskoj rukometnoj ligi Sjever. 

Klub danas okuplja 106 djevojaka i
djevojčica  koje   u  mlađim  uzrasnim
kategorijama  postižu  zapažene  rezultate  i
plasirane su u sam vrh rukometnog sporta u
Hrvatskoj.

-  Gradskoj  knjižnici  Đurđevac,
povodom  130  godina  kontinuiranog
organiziranog čitanja u Đurđevcu.

Gradska knjižnica Đurđevac ove godine
obilježava dvije značajne obljetnice. Prva se
odnosi  na  130  godina  kontinuiranog
organiziranog čitanja u  Đurđevcu,  a  druga
na 10 godina djelovanja Gradske knjižnice
Đurđevac  u novom prostoru,  te  isto  toliko
godina od osnivanja Dječjeg odjela.

Kroz dugu povijest svoga postojanja,
Gradska knjižnica neprekidno potiče interes
za knjigu  i  čitanje,  a  žiteljima Đurđevca  i
okolice  omogućava  uživanje  u  velikom
broju knjiga kojih danas u Knjižnici ima oko
35 000.  

Knjižnica je potpuno informatizirana
te pruža usluge i na Internetu. Pored redovne
djelatnosti,  Knjižnica  održava  književne  i
jezične tribine, postavlja likovne izložbe, a
na  Dječjem  odjelu  održava  radionice  i
igraonice. 

Gradska knjižnica Đurđevac spada u
red  uzornih  gradskih  ustanova  koje  su
svojim  uslugama  uvijek  dostupne
građanima,  pa  time  i  navedenim
obljetnicama zaslužuje dodjeljeno priznanje.

- Gospodinu Ivanu Frančini   iz
Đurđevca.

Gospodin  Ivan  Frančina  rođen  je
1929. godine, a svoje prve 

poduzetničke  aktivnosti  započeo  je
osnivanjem Mladih zadrugara u Đurđevcu i
Kalinovcu.  Ranih  60-tih  godina  prošlog
stoljeća  zaposlio  se  u  komunalnom
poduzeću  Đurđevac,  koje  se  povećanjem
aktivnosti i opsega poslova preregistriralo u
poduzeće „Podravina“ u kojem je gospodin
Frančina na mjestu direktora proveo najveći
dio svog radnog vijeka.

Poduzeće  „Podravina“  zapošljavalo  je
preko 1100 radnika, a radove je izvodilo u
svim republikama bivše Jugoslavije, ali i u
Njemačkoj i Mađarskoj. Za Đurđevac je to
značilo  zapošljavanje  velikog  broja  radno
sposobnog  stanovništva  te  stručnih  i
obrazovanih kadrova.

Svojim angažmanom i poznanstvima sa
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istaknutim  privrednicima,  gospodin
Frančina   utjecao  je   na  igradnju  mnogih
važnih  objekata  u  Đurđevcu.  Poslovni
rezultati  koje  je  gospodin  Ivan  Frančina
ostvario,  nepobitan  su  dokaz  kvalitetnog
rada  koje  je  utkan  u  prostore  Đurđevca  i
okolice  te  mu  se  ovim  priznanjem  Grad
Đurđevac odužuje za sve ono značajno što
je ostavio kao trajni zalog ovome kraju.

3.  Javno  priznanje  Nagrada  za
životno  djelo  dodjeljuje  se  gospodinu
Vinku Martinčiću iz Đurđevca.

Gospodin Vinko Martinčić rođen je 18.
siječnja  1931.  godine  u  Đurđevcu.  Po
završetku  četiri  razreda  osnovne  škole,
zaposlio se u općini Đurđevac kao vježbenik
davne 1944.  godine.  Uz posao  je  nastavio
daljnje  školovanje  te  je   tijekom
dugogodišnje  karijere  javnog  službenika
obavljao niz  važnih poslova,  među kojima
se  istiću  tajnik  Izvršnog  vijeća  i  tajnik
Općine Đurđevac, koju je dužnost i obavljao
1990. godine kada je otišao u mirovinu.

Tijekom  više  od  pola  stoljeća  rada,
Vinko  Martinčić  bio  je  vrlo  aktivan  na
društvenom i političkom planu, a cjelokupni
radni  vijek  posvetio  je  i  vjerno  služio
interesima žitelja đurđevačkog kraja.

Važno  je  napomenuti  angažman
gospodina  Martinčića  u  Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Đurđevac  u kojem je
aktivan  od 1953. godine, a 1988. je izabran
za  doživotnog  počasnog  predsjednika
društva. 

Teško je pobrojati mnoge dužnosti koje
je  obavljao  u  raznim  tijelima,  odborima  i
komisijama  što  govori  o  tome da  je  imao
važnu ulogu u gotovo svim zbivanjima kroz
polustoljetnu povijest općine, odnosno grada
Đurđevca. 

Prema  ocjeni  suradnika  i  mnogih
građana, gospodin Vinko Martinčić  stručna
je  i  vrlo  staložena  osoba  koja  je  rado
pomagala  mnogima,  a  posebno tzv.  malim
ljudima.

Svojim znanjem, voljom, zalaganjem i
postignutim  rezultatima  gospodin  Vinko
Martinčić ostavio je neizbrisiv trag u više od
pola stoljeća postojanja Đurđevca te mu se

Grad  Đurđevac  dodjelom  Nagrade  za
životno djelo simbolično odužuje.

4.  Javno  priznanje  Povelja  Grada
Đurđevca dodjeljuje se:

-  Gospodinu Miroslavu Mihaljeviću,
poljoprivredniku iz Suhe Katalene.

Gospodin Miroslav Mihaljević rođen je
1970.  godine u Suhoj  Kataleni.  Intenzivno
se  bavi  poljoprivredom,  ratarstvom  i
stočarstvom,  od  čega  najviše
svinjogojstvom,  u  čemu  postiže  izvrsne
rezultate. 

Osim bavljenja poljoprivredom prisutan
je  u  svim  društvenim  i  sportskim
aktivnostima  u  mjestu  Suha  Katalena,  a
ujedno  je  i  član  Mjesnog  odbora  Suha
Katalena  u  kojem  aktivno  radi  na
poboljšanju životnih uvjeta.

- Lovačkoj udruzi „JELEN“
Đurđevac, povodom 60-te obljetnice
postojanja i djelovanja.

Lovačka  udruga  „JELEN“  Đurđevac
djeluje  punih  60  godina,  što  predstavlja
značajni jubilej.

Tijekom  svih  tih  godina  članovi
Udruge  zadržali  su  radni  elan  i  početni
zanos marljivo radeći na očuvanju prirode i
zaštiti šumskih životinja. 

Udruga se ne bavi samo lovom nego i
uzgojem  divljači  čime  je  pridonijela
očuvanju  prirodnih  staništa.  Zahvaljujući  i
njihovom radu, danas se možemo pohvaliti
respektabilnim i raznovrsnim fondom divljih
životinja koje obitavaju u našem kraju, što
povoljno  utječe  na  bogatstvo  lovno-
turističke ponude đurđevačkog kraja.

- Gospodinu Zdravku Šimuniću iz
Đurđevca.

Gospodin  Zdravko  Šimunić
diplomirani je ekonomist u mirovini

koji  se  više  od  pola  stoljeća  zalaže  za
gospodarski  razvoj  našega  kraja  i  razvoj
komunalne infrastrukture.

 Do odlaska u mirovinu obavljao je
niz odgovornih dužnosti na radnim mjestima
te niz izbornih dužnosti, a bio je i  članom
brojnih  gospodarskih  tijela  u  Đurđevcu.
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Svojim  radom  dao  je  značajan  doprinos
razvoju  tadašnjih  gospodarskih  subjekata
neprestano  prateći  njihov  rad  i  predlažući
konkretne mjere za njihov napredak. 

Vrijedne  rezultate  ostvario  je  i  kao
sportaš,  odnosno  sportski  djelatnik,  a
nalazio  je  vremena  i  za  humanitarni  rad,
posebice onda kada je to bilo najpotrebnije. 

Uza  sve  to  bavio  se  i  spisateljskim
radom  pišući  poeziju  i  prozu,  drame  i
humorističke tekstove koji su objavljivani u
programima  lokalnih  radio  stanica.  Dio
njegovih  drama  doživio  je  i  filmsku
ekranizaciju.

Desetljećima  se  bavi  novinarskim
radom  kojim  obuhvaća  teme  iz
gospodarskog  života,  osobito  s  područja
Grada  Đurđevca.  Gospodin  Zdravko
Šimunić usprkos poznim godinama ni danas
ne  posustaje  već  marljivo  radi  u  korist
zajednice u kojoj živi.

- Gospodinu Franji Pucanu,
stočaru i proizvođaču mlijeka iz 
Đurđevca.
 Gospodin Franjo Pucan rođen je 1952.
godine u Đurđevcu. Nakon završetka škole
počeo se baviti  poljoprivredom,  te tijekom
godina  razvio  uzorno  poljoprivredno
gospodarstvo.  Obrađuje  25  hektara  zemlje
čije  prinose  koristi  za  ishranu  stoke  na
svojoj  mini  –  farmi  s  koje  godišnje
isporučuje 25 000 litara mlijeka. 

Gospodarstvo  gospodina  Pucana
uzorno  je  u  svakom  pogledu,  kako  u
poljoprivrednoj  proizvodnji  tako  i  u
cjelokupnom dojmu uređenja  gospodarskih
objekata i okoliša.

- Gospodinu Vladimiru Miholeku
iz Đurđevca.

Gospodin Vladimir Miholek rodio se
1962. godine u Đuđevcu. Piše 

poeziju na đurđevačkoj kajkavštini i do sada
je objavio tri  knjige,  a  trenutno  je  u  tisku
nova zbirka poezije „Paperki i pepovje“.

Gospodin  Miholek  bavi  se
istraživanjem  đurđevačke  povijesti  te  je  u
„Podravskom  zborniku“  objavio  desetak
povijesnih tekstova iz đurđevečke prošlosti

kao  i  nekoliko  leksikografskih  u
„Podravskom  zborniku“  i  časopisu  „Kaj“.
Ujedno  je  i  član  uredništva  „Podravskog
zbornika“  od  2000.  godine.  Već  nekoliko
godina prikuplja i zapisuje stare đurđevečke
riječi, poslovice i uzrečice i sistematizira ih
za rječnik đurđevečkog govora.

Zbog  navedenog  angažmana  u
istraživanju  đurđevačke  povijesti,
prikupljanja  nepoznate  i  neobjavljivane
građe  po  arhivima   te  samozatajnog  rada
gospodinu  Vladimiru  Miholeku  dodjeljuje
se javno priznanje Povelja Grada Đurđevca.

Članak 3.

Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke
uručit  će  se  dobitnicima  na  svečanoj
sjednici, povodom Dana Grada Đurđevca. 

Članak 4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom
objave  u  "Službenim  novinama  Grada
Đurđevca".

KLASA: 060-01/06-01/02
UR.BROJ: 2137/03-06-18
Đurđevac, 30. ožujka  2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

 
      Predsjednik
  Gradskog vijeća

             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.
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Na  temelju  članka  48.  stavka  4.

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“, broj 10/97.) i članka 15.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada  Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  8.
sjednici održanoj 30. ožujka 2006. donijelo
je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića

„Maslačak“ Đurđevac
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Članak 1.

U Odluci o cijeni Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 8/02.),   članak 2.
mijenja se i glasi:

„Ekonomska  cijena  vrtića  i  jaslica  u
Dječjem  vrtiću  „Maslačak“  Đurđevac,
određuje  se  u  iznosu  od  1.200,00  kuna
mjesečno po djetetu.

Participacija  roditelja  –  korisnika
usluga  u  ekonomskoj  cijeni  navedenoj  u
stavku  1.  ovoga  članka  određuje  se  u
mjesečnim iznosima i to:

1. boravak jednog djeteta  450,00 kuna,
2. boravak drugog djeteta  300,00 kuna,
3. boravak trećeg djeteta        besplatno,
4. samohrani roditelj          300,00 kuna,
5. mala škola                      100,00 kuna,
6. igraonica                          85,00 kuna,
7. boravak školskog djeteta

                               250,00 kuna,
8. čuvanje mjesta               150,00 kuna,
9. korištenje godišnjeg odmora

     150,00 kuna.

Iznimno od stavka 2.  ovog članka,  za
roditelje  –  korisnike  usluga  Dječjeg  vrtića
„Maslačak“   Đurđevac  koji  imaju
prebivalište  na  području  jedinica  lokalne
samouprave  koje  ne  sufinanciraju  boravak
djece  u  Dječjem  vrtiću  „Maslačak“
Đurđevac do ekonomske cijene, utvrđuje se
participacija  –  cijena  vrtića  i  jaslica   u
iznosu  razlike  između  ekonomske  cijene  i
cijene  koju  uplaćuje  jedinica  lokalne
samouprave  po djetetu.“.

Članak 2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom
objave  u  „Službenim  novinama  Grada
Đurđevca“,  a  primjenjuje  se  od  1.  travnja
2006. godine.

KLASA: 602-01/06-01/12
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

 
     Predsjednik

                        Gradskog vijeća
             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.

30
Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada

Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.)  i  članka  5.
Sporazuma  o  izmjenama  i  dopunama
Sporazuma o  osnivanju  Javne ustanove  za
odlaganje  komunalnog  i  neopasnog
tehnološkog  otpada  sjeverozapadne
Hrvatske  od  20.  prosinca  2005.  godine,
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  8.
sjednici održanoj 30. ožujka 2006. donijelo
je 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Upravnog vijeća

Javne ustanove za odlaganje komunalnog
i neopasnog tehnološkog otpada 

sjeverozapadne Hrvatske 

I.

Za  člana  Upravnog  vijeća  Javne
ustanove  za  odlaganje  komunalnog  i
neopasnog  tehnološkog  otpada
sjeverozapadne  Hrvatske  imenuje  se
MILICA FUČEK u ime Grada Đurđevca.

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA: 080-01/06-01/04
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 30. ožujka 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

 
                     Predsjednik

                         Gradskog vijeća
             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.

31
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Na temelju  članka  15.  i  69.  stavka 2.
Statuta Grada Đurđevca (“Službene novine
Grada  Đurđevca”,  broj  8/01.  i  1/06.),
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  8.
sjednici održanoj 30. ožujka 2006. donijelo
je 
 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja Uprave

 o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac
 i Izvještaja Nadzornog 
odbora o stanju Društva

1. Prihvaća se Izvještaj Uprave o stanju
Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj:  1-2006-
35 od 21. ožujka 2006. godine.

2.  Prihvaća  se  Izvještaj  Nadzornog
odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac o stanju
Društva, od 22. ožujka 2006. godine.

3.  Podržava  se  Zaključak  Nadzornog
odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac od 21.
ožujka  2006.  godine  kojim  se  predlaže
Skupštini  Društva  da  pokrene  postupak
opoziva člana Uprave i putem natječaja, a na
osnovi  ponuđenih programa  zainteresiranih
kandidata,  oformi  Upravu  i  time  još
kadrovski ojača Društvo, kako bi se ubrzao
proces  njegovog  konsolidiranja  i  daljnjeg
razvoja. 

4.  Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u
“Službenim novinama Grada Đurđevca” .

KLASA: 363-01/06-01/10 
URBROJ: 2137/03-06-3
Đurđevac, 30. ožujka 2006.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

                            Predsjednik
                        Gradskog vijeća
             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.

32
Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada

Đurđevca(„Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06),  Gradsko

vijeće  Grada  Đurđevca  na  8.  sjednici
održanoj 30. ožujka 2006. donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu 

komunalnog redara za 2005. godinu

I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  radu
komunalnog  redara  za  2005.  godinu,
KLASA:  363-04/06-01/11,  URBROJ:
2137/03-06-1 od 20. 

II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA: 363-04/06-01/11
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 30. ožujka 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

      Predsjednik 
                                 Gradskog vijeća 

    Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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S A D R Ž A J

28 Odluka o dodjeli javnih priznanja
     Grada Đurđevca                 1
29 Odluka o izmjeni Odluke o cijeni
     Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac     4
30 Rješenje o imenovanju člana Uprav-
     nog vijeća Javne ustanove za odlaga-
     nje komunalnog i neopasnog tehno-
     loškog otpada sjeverozapadne
     Hrvatske    5
31 Zaključak o prihvaćanju Izvještaja
     Uprave o stanju Komunalija d.o.o.
     Đurđevac i Izvještaja Nadzornog 
     odbora o stanju Društva                          5
32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
     radu komunalnog redara za 2005.
     godinu          6
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"Službene novine Grada Đurđevca" izdaje Grad Đurđevac, ulica Stjepana Radića 1.
Glavna i odgovorna urednica Marica Popović, tel. (048) 811-052, 811-106, fax (048) 

811-009. Grafička priprema i tisak: Grad Đurđevac.


