
Z A P I S N I K

s 55. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 23. srpnja 2007. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/27, URBROJ: 2137/03-07-1
od 20. srpnja 2007. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 19,00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazočnost svih članova  Poglavarstva.

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

Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.     
2. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i  
           javne prihode Grada Đurđevca.
3. Mijo Robotić, 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. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
7. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
8. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,
9. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine i Prigorja".

Predsjednik  Gradskog  poglavarstva  Mladen  Roštan  predložio  je   dopunu
dnevnog reda s točkom 11. koja glasi:

"11.  Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za kupnju klima uređaja za
potrebe Grada Đurđevca."

Predložena točka 11. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 12.
Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

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

1. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog
izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007.
godine.

2. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog
izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2007. godine.

3. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007.
godine.

4. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine.

5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana i Izvješća o
intervencijama Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac  za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2007. godine.

7. Donošene Odluke o odabiru ponuđača i prodaji poslovnih udjela Grada
Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac.

8. Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca  - osobnog
automobila Zastava "Jugo" 55 Koral.

9. Donošenje Odluke o odabiru ponude za nabavu drva za ogrjev za socijalno
ugrožene građane s područja Grada Đurđevca.

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu naprava i
uređaja za dječja igrališta na području Grada Đurđevca.

11. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za kupnju klima uređaja za potrebe
Grada Đurđevca.

12. Pitanja i prijedlozi.
     

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog

izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

2007. godine.

 Polugodišnji financijski izvještaj Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Detaljno je pojasnio prihode i rashode svih proračunskih stavaka kod kojih je nastalo
veće odstupanje u odnosu na plan. Prihodi Proračuna Grada za 2007. godinu planirani
su u iznosu od 31.000.000.00 kuna, a u razdoblju siječanj - lipanj 2007. ostvareni su u
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iznosu 9.383.341,75 kuna, što je 30,27 % u odnosu na plan. Razlog ovako malog
ostvarenja, iako višem u odnosu na 2006. godinu, je taj što se  nisu ostvarile planirane
pomoći  iz  državnog  i  županijskog  proračuna,  prihodi  od  prodaje  nefinancijske
imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja, čija se realizacija očekuje  u
drugom polugodištu 2007. godine, obrazložio je,  uz ostalo, gradonačelnik Mladen
Roštan.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

Z A K LJ U Č K A

o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 

Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine  

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

Točka 2.
 

 Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog

izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja

do 30. lipnja 2007. godine.

Ggradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je polugodišnji financijski izvještaj
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2007. godine.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

Z A K LJ U Č K A

o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja 

Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca

 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007.  godine

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

Točka 3.

 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda,

izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2007. godine.

Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, ravnateljica Dječjeg
vrtića  "Maslačak"  Đurđevac  Gabrijela  Golub  obrazložila  je  Polugodišnji  obračun
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prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine. Govorila je o popunjenosti kapaciteta vrtića,
broju  uposlenih  prema  normativima  za  pojedine  dobne  skupine,  te  o  planiranim  i
realiziranim projektima Dječjeg vrtića u prvom polugodištu 2007. godine.
Martinu  Vlahoviću  odgovorila  je  koliko  djece  s  područja  drugih  općina  boravi  u
Dječjem vrtiću "Maslačak" Đurđevac.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

Z A K LJ U Č K A

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" 

Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine

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

Točka 4.

 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda,

izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

2007. godine.

Uvodno izlaganje podnio je gradonačelnik Mladen Roštan, a obrazloženje
Polugodišnjeg  obračuna  prihoda,  primitaka  i  rashoda,  izdataka  Centra  za  kulturu
Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine podnijela je ravnateljica
Centra za kulturu Edita Janković Hapavel.

Pročelnik Mijo Robotić upoznao je članove Gradskog poglavarstva o planiranim
projektima vezanim za  unutarnje uređenje i uređenje okoliša Starog grada.

Josip Tomica sugerirao je ravnateljici Centra za kulturu Edita Janković Hapavel
da planira uvođenje video nadzora na ulazu prema Galeriji  Stari  grad jer smatra da
postojeća vrata nisu dovoljna zaštita.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

Z A K LJ U Č K A

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka

 i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za

 razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine

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

Točka 5.

 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda,

izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja

2006. godine.
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Nakon uvodnih napomena, gradonačelnik Mladen Roštan dao je riječ ravnateljici
Gradske  knjižnice  Anici  Šabarić,  koja  je  ukratko  pojasnila  Polugodišnji  obračun
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2006. godine, a zatim je izvijestila nazočne u kojoj se fazi nalaze
planirani projekti Gradske knjižnice za 2007. godinu.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

Z A K LJ U Č K A

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka 

i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine

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

Točka 6.

 Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana i Izvješća o

intervencijama Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac  za razdoblje od 1. siječnja

do 30. lipnja 2007. godine.

Nakon  uvodnih  napomena  gradonačelnika  Mladena  Roštana,  Polugodišnji
obračun  financijskog  plana  i  Izvješća  o  intervencijama  Javne  vatrogasne  postrojbe
Đurđevac   za  razdoblje  od  1.  siječnja  do  30.  lipnja  2007.  godine,  obrazložio  je
zapovjednik JVP Marijan Kicivoj.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo  prijedlog

Z A K LJ U Č K A

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog

 plana i Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne 

postrojbe  Đurđevac  za razdoblje od 1. siječnja

 do 30. lipnja 2007. godine

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

Točka 7.

 Donošene Odluke o odabiru ponuđača i prodaji poslovnih udjela Grada

Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac.

Gradonačelnik Mladen Roštan podsjetio je članove Gradskog poglavarstva da
je   na temelju točke IV. Odluke o prodaji poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio
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Đurđevcu d.o.o. Đurđevac  Gradsko poglavarstvo 20. srpnja 2007. godine  otvorilo
pristiglu  ponudu  na  natječaj.  Otvaranju  ponude  bili  su  nazočni  su  svi  članovi
Gradskog poglavarstva.
 U roku 15 dana od objave natječaja u Podravskom listu u broju od 26. lipnja
2007. godine pristigla je jedna ponuda.

Ponudu  je  dostavio  ponuđač  PLANMEDIA  d.o.o.  za  izdavaštvo,  trgovinu,
marketing i usluge, Florijanski trg 15, Koprivnica.

Za  kupnju  dva  poslovna  udjela  Grada  Đurđevca  u  Radio  Đurđevcu  d.o.o.
Đurđevac,   koji  čini  32,65 % ukupnog temeljnog kapitala  društva,  nudi  iznos od
286.000,00 kuna, odnosno 26.000,00 kuna povrh početne cijene.

Uvidom u priloženu dokumentaciju  utvrđeno je da je ponuđač  PLANMEDIA
d.o.o.  za izdavaštvo, trgovinu,  marketing i  usluge,  Florijanski trg 15,  Koprivnica,
dostavio  svu  traženu  dokumentaciju  iz  Javnog  natječaja,  pa  je  gradonačelnik
predložio donošenje Odluke o prodaji Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U

o odabiru ponuđača i prodaji poslovnih udjela Grada Đurđevca

u Radio Đurđevcu  d.o.o. Đurđevac

I.

Prihvaća se ponuda  ponuđača PLANMEDIA d.o.o. za izdavaštvo trgovinu,
marketing i  usluge, Florijanski trg 15 Koprivnica,  za kupnju poslovnih udjela Grada
Đurđevca  u trgovačkom društvu Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac (u daljnjem tekstu:
Društvo) i to:

1 (jedan) poslovni udio od 119.000,00 kuna i
1 (jedan) poslovni udio od 54.200,00 kuna, a što predstavlja 32,65% ukupnog

temeljnog kapitala Društva,
 za iznos od 286.000,00 kuna.

II.

Sukladno članku 11. Društvenog ugovora Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac za
prijenos poslovnih udjela iz točke I. ove Odluke zatražit će se suglasnost Skupštine
Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora o prijenosu
poslovnih udjela  iz točke I. ove Odluke, nakon dobivanja suglasnosti Skupštine Radio
Đurđevca d.o.o. Đurđevac.
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Točka 8.

 Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca  - osobnog

automobila Zastava "Jugo" 55 Koral.

Gradonačelnik  Mladen  Roštan  predložio  je  da  se  prihvati  ponuda  Marijane
Krnjak za kupnju osobnog automobila Zastava "Jugo" 55 Koral, te da se ponovo objavi
natječaj za prodaju "Vectre" i Škode "Favorit".

Gradsko  poglavarstvo  jednoglasno  i  bez  rasprave  donijelo  je  sljedeću
ODLUKU i ZAKLJUČAK:

O D L U K U

o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca –

osobnog automobila Zastava „Jugo“ 55 Koral

I.

Prihvaća se ponuda Marijane Krnjak iz Kalinovca, Grgura Karlovčana 36, za
kupnju osobnog automobila  Zastava „Jugo“ 55 Koral – registracijskih oznaka KC 788-
E, godina proizvodnje 1990., po cijeni od 2.000,00 kuna.

II.

Kupoprodaja osobnog automobila iz točke I. vrši se po načelu viđeno - kupljeno
te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažiti.

III.

Marijana Krnjak dužna je iznos od 2.000,00 kuna uplatiti u roku od osam dana od
potpisa Ugovora o kupoprodaji, na žiro račun Grada Đurđevca.

IV.
 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis Ugovora o kupoprodaji
osobnog automobila iz točke I. ove Odluke.

Z A K LJ U Č A K

o ponovnoj objavi dijela Javnog natječaja za 

prodaju osnovnog sredstva Grada Đurđevca -

osobnih automobila

I.

Na objavljeni Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva Grada Đurđevca-
osobnih automobila na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 i putem
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Radio Đurđevca  nije pristigla nijedna ponuda za prodaju osobnih automobila :
a) Opel "Vectra" 1,6 GL - neregistriran, godina proizvodnje 1991. po početnoj

cijeni od 6.500,00 kuna , i
b) Škoda "Favorit" 135 LS - registracijskih oznaka KC 730-E, godina

proizvodnje 1992. po početnoj cijeni od 1.700,00 kuna.  

II.

Javni natječaj za prodaju osobnih automobila iz točke I. ovog Zaključka ponovo
će se objaviti na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 Đurđevac i putem
Radio Đurđevca sukladno Odluci o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca-osobnih
automobila KLASA: 363-05/07-01/23, URBROJ: 2137/03-07-1 od 18. lipnja 2007.
godine.

Točka 9.

 Donošenje Odluke o odabiru ponude za nabavu drva za ogrjev za socijalno

ugrožene građane s područja Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu drva za ogrjev za socijalno
ugrožene građane s područja Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U

o odabiru ponude za nabavu drva za ogrjev za socijalno

ugrožene građane s područja Grada Đurđevca

I.

Naručitelj Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, matični broj 0438758, u skladu
sa člankom 3. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti proveo
je postupak javnog prikupljanja ponuda broj 1. Predmet nabave je ogrjevno drvo – OTL
(hrast, brijest, javor, jasen, bagrem, kesten, trešnja) – I. klase,  u količini od cca 546 m3

–  za potrebe socijalno ugroženih građana s područja Grada Đurđevca.
Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen je u „Podravskom listu“ u broju od

2. srpnja 2007. godine.
II.

Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigla je samo jedna ponuda i to:
1. ponuda HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. Zagreb, Uprave šuma Podružnica
Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, koji nude ogrjevno drvo OTL – M I.
klase kakvoće HRN D.B5.023  s prijevozom – istovareno fco korisnik (bez
slaganja), po cijeni od 306,67 kn po 1 m3 s uključenim PDV-om, odnosno u
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količini od 546  m3  u iznosu od 167.441,82  kune s uključenim PDV-om.

                                                                    III.

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je pristigla ponuda prihvatljiva. S obzirom da
je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda, temeljem članka 5. stavka 1. točke 2.
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti izravno se ugovara
nabava ogrijevnog drva s ponuditeljem HRVATSKE ŠUMA d.o.o. Zagreb, Uprava
šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica.

Točka 10.

 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu naprava i

uređaja za dječja igrališta na području Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je da je Grad Đurđevac proveo
postupak ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu naprava i uređaja za dječja
igrališta na području Grada Đurđevca, redni  broj nabave u Planu nabave roba, radova i
usluga u vrijednosti do 200.000,00 kuna u 2007. godini: 28.

Upućeni su pozivi za dostavu ponuda sljedećim natjecateljima:
1. INVENT CO, Starčevićeva 28, Split,
2. GRADNJA PLUS d.o.o. Mihačeva Draga, Rijeka,
3. PANEX mix d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 1, Čakovec,
4. ZRINJEVAC d.o.o. Remetinečka cesta 15, Zagreb,
5. GRUPA 7 d.o.o., Carinski odvojak bb, Čakovec.

Po proteku roka od 8  dana od dostave poziva, pristigle su  dvije   ponude, i to:
1. Ponuda PANEX mix d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 1, koji nude izradu,
dopremu i montažu dječjih igrala sukladno dostavljenom pozivu, po cijeni od
42.000,00  kuna + PDV, odnosno sveukupno 51.240, 00 kuna. 
2. Ponuda GRUPA 7 d.o.o. Čakovec, Carinski odvojak bb, , koji nude izradu,
dopremu i montažu dječjih igrala sukladno dostavljenom pozivu, po cijeni od
46.650,00 kuna + PDV, odnosno sveukupno 56.913,00 kuna. 

Uvidom u priloženu dokumentaciju članovi Stručnog povjerenstva utvrdili su da
su dostavljene ponude prihvatljive, a prema kriteriju najniže cijene predložili su
Gradskom poglavarstvu prihvaćanje ponude ponuđača PANEX mix d.o.o. Čakovec,
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Mijo Robotić i Josip Tomica
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
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o odabiru najpovoljnije  ponude  za

nabavu naprava i uređaja za dječja igrališta na

 području Grada Đurđevca 

1. Za nabavu naprava i uređaja za dječja igrališta na području Grada Đurđevca
odabire se ponuda ponuđača PANEX mix d.o.o. Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 1, u
iznosu od 42.000,00  kuna + PDV, odnosno sveukupno
 51.240, 00 kuna. 

2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s ponuđačem
PANEX mix d.o.o. Čakovec. 

Točka 11.

 Donošenje Odluke o odobrenju sredstava za kupnju klima uređaja za

potrebe Grada Đurđevca.

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

1)  O D L U K U

o odobrenju sredstava  za kupnju klima uređaja

za potrebe Grada Đurđevca 

I.

Za kupnju klima uređaja za gradsku vijećnicu, ured gradonačelnika i hodnik
prema sobama broj: 29, 30, 32 i 34 u zgradi Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1 u
Đurđevcu, odobrava se 21.850,20 kuna sukladno ponudi PERICA d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Đurđevac, I. G. Kovačića 27 (ponuda broj: 70720 od 20. srpnja 2007.
godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 1102 Aktivnost 4223 Oprema za održavanje i
zaštitu. 

2)  O D L U K U

o odobrenju sredstava  za uslugu montaže 

klima uređaja za potrebe Grada Đurđevca 

I.

Za uslugu montaže klima uređaja za gradsku vijećnicu, ured gradonačelnika i
hodnik prema sobama broj: 29, 30, 32 i 34 u zgradi Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
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Radića 1 u Đurđevcu, odobrava se 6.588,00 kuna sukladno ponudi PERICA d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i usluge Đurđevac, I. G. Kovačića 27 (ponuda broj: 70721 od 20.
srpnja 2007. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke 1101 Aktivnost 3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja.

Točka 12.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen
Roštan upoznao je članove Gradskog poglavarstva s dopisom Zajednice sportskih
udruga u vezi problematike realizacije projekta izgradnje Športsko - rekreativnog
centra "Graničar -  Đurđevac".  Predložio je  da Gradsko poglavarstvo uputi  dopis
Nogometnom klubu "Graničar" Đurđevac u cilju rješavanja ove problematike.

Gradsko poglavarstvo nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Mladen Roštan,
Martin Vlahović i Ivan Pleadin jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

U svrhu daljnjeg ulaganja Grada Đurđevca i Hrvatskog olimpijskog odbora u
projekt  izgradnje  Športsko-rekreativnog  centra  "Graničar  -  Đurđevac",  Gradsko
poglavarstvo traži  od Nogometnog kluba "Graničar"  Đurđevac da prema ranijim
dogovorima održi Skupštinu kluba i donese odluke o prijenosu vlasništva nekretnina
na  Grad  Đurđevac,  kako  bi  se  pristupilo izradi  Glavnog projekta  i  pribavljanju
građevinske dozvole za realizaciju navedenog projekta,  sporazumnom rješavanju
međusobnih  prava i  obveza,  kao  i  daljnjem financiranju  rada  NK "Graničar"  iz
sredstava Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 55. sjednicu u
21,30 sati.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva

        Mladen Roštan, dipl. ing.


