ZAPISNIK
sa 62. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 20. studenoga 2007. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/07-01/37, URBROJ: 2137/0307-1 od 19. studenoga 2007. godine.
Sjednica je održana u sobi gradonačelnika Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 13,10 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan i
konstatirao nazočnost većine članova Poglavarstva.
Sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan,
2. Martin Vlahović,
3. Marijana Markešić.
Sjednici nisu nazočni:
1. Ivan Pleadin (opravdao),
2. Josip Tomica (opravdao).
Osim članova Gradskog poglavarstva sjednici su nazočni:
1. Jadranka Švaco, tajnica Grada.
2. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode Grada Đurđevca.
3. 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. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
6. Adela Sočev, dopisnica " Podravskog lista".
Zapisnik sa 61. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno,
bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je dopunu
dnevnog reda s točkama 13., 14. i 15. koje glase:
"13. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u
katastarskoj općini Đurđevac.
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o
izgradnji preostale neizgrađene kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu.
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju
izrade Glavnog projekta za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Peski"
Đurđevac s nastavkom odlaganja komunalnog otpada."
Predložena točka 13. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 16.

Predložena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je
sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o odabiru ponude za izvođenje elektroinstalaterskih
radova na objektu odmarališta u Prvić Luci.
2. Donošenje Odluke o odabiru ponude za izvođenje radova za priključenje
objekta odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja instalacija) i
kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska instalacija).
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih
kredita i utvrđivanje broja korisnika kredita.
4. Razmatranje molbe Hrvoja Herenta iz Đurđevca za odgodu otplate
studentskog kredita.
5. Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti za
zaduženje.
6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
Republike Hrvatske.
7. Donošenje Odluke o odobrenju uporabe grba i unošenje naziva Grada
Đurđevca na reklamne panoe u Đurđevcu, trgovačkom društvu Svetoivanec d.o.o.
Virovitica.
8. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon
paketa djeci za Božić 2007. godine.
9. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti
kipova i slika nastalih na Koloniji "Đurđevo 2007." i ostalih nepopisanih doniranih
slika.
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Duhanu d.d. Zagreb za
postavljanje kioska na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu.
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o načinu otplate
investicijskg kredita.
12. Razmatranje molbe Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP -a
Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije za financijsku pomoć.
13. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u
katastarskoj općini Đurđevac.
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o izgradnji
preostale neizgrađene kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu.
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izrade
Glavnog projekta za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Peski" Đurđevac s
nastavkom odlaganja komunalnog otpada.
16. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o odabiru ponude za izvođenje elektroinstalaterskih
radova na objektu odmarališta u Prvić Luci.
Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izvođenje elektroinstalaterskih radova
na objektu odmarališta u Prvić Luci obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Upućeni su pozivi za dostavu ponuda šestorici natjecatelja i to: Antu Mariću, Molve;
"Marušić", vl. Darku Marušiću, Đurđevac; Miji Grgiću, Virje; Franji Andrašiću,
Molve; Vladi Antolašu, Đurđevac i Elektroinstalater, vl. Slavku Horvatu, Čepelovac.
Po proteku roka od 8 dana od dostave poziva, pristigle su dvije ponude:
ponuda Elektroinstalater, vl. Slavko Horvat iz Čepelovca koji nudi izvođenje radova
sukladno ponudbenom troškovniku u iznosu od 128.523,00 kuna + PDV, i ponuda
"Marušić", vl. Darko Marušić iz Đurđevca koji nudi izvođenje radova sukladno
ponudbenom troškovniku u iznosu od 151.687,00 kuna + PDV.
Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuditelj "Marušić", vl. Darko Marušić
nije dostavio tražene dokaze o plaćanju obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje te poreznih obveza , pa stoga nije moguće utvrditi njegovu financijsku
sposobnost tako da njegova ponuda nije uzeta u razmatranje, pojasnio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Nakon ovog pojašnjenja gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
izvođenje elektroinstalaterskih radova
na objektu odmarališta u Prvić Luci
1. Za izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu odmarališta u Prvić
Luci, odabire se ponuda ponuđača Elektroinstalater, vl. Slavko Horvat iz Čepelovca,
Planinska 105, u iznosu od 128.523,00 kune + PDV.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s ponuđačem
Elektroinstalater, vl. Slavko Horvat iz Čepelovca.
Točka 2.
Donošenje Odluke o odabiru ponude za izvođenje radova za priključenje
objekta odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja instalacija) i
kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska instalacija).
Prijedlog Odluke o odabiru ponude za izvođenje radova za priključenje objekta
odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu mrežu (unutarnja instalacija) i kanalizacijsku
mrežu (unutarnja i vanjska instalacija) obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.

Upućeni su pozivi za dostavu ponuda petorici natjecatelja i to: Montaža Fancev, vl.
Mladenu Fancevu iz Virja; Ivanu Mezinu iz Kalinovca; Ivanu Lovraku iz Đurđevca;
"Segradu" d.d. Đurđevac i Komunalijama d.o.o. Đurđevac.
Po proteku roka od 8 dana od dostave poziva, pristigla je jedna ponuda
"Montaža Fancev", vl. Mladena Fanceva iz Virja, Mitrovica 182, koji nudi izvođenje
radova prema ponudbenom troškovniku u iznosu od 55.260,30 kuna + PDV.
Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je ponuda prihvatljiva. Gradonačelnik
Mladen Roštan predložio je prihvaćanje ove ponude.
Nakon ovog pojašnjenja gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponude za izvođenje radova za priključenje
objekta odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu
mrežu (unutarnja instalacija) i kanalizacijsku mrežu
(unutarnja i vanjska instalacija)
S obzirom da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda ponuđača "Montaža
Fancev", vl. Mladena Fanceva iz Virja, Mitrovica 182, u iznosu od 55.260,30 kuna +
PDV, odnosno sveukupno 67.417,56 kuna, temeljem članka 5. stavka 1. točke 2.
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti izravno se
ugovaraju radovi za priključenje objekta odmarališta u Prvić Luci na vodovodnu
mrežu (unutarnja instalacija) i kanalizacijsku mrežu (unutarnja i vanjska instalacija).
Točka 3.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih
kredita i utvrđivanje broja korisnika kredita.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
studentskih kredita i utvrđivanje broja korisnika kredita
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca raspisuje javni natječaj za dodjelu
studentskih kredita za školsku godinu 2007./08.
II.
Javni natječaj objavit će se u "Podravskom listu" i na oglasnoj ploči u zgradi
Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac i putem Radio Đurđevca.

III.
Za školsku godinu 2007./08. utvrđuje se deset korisnika studentskog kredita.
Točka 4.
Razmatranje molbe Hrvoja Herenta iz Đurđevca za odgodu otplate
studentskog kredita.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednogladno i bez rasprave donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Hrvoju Herentu iz Đurđevca, Ciglenska ulica 2c, odgađa se vraćanje
studentskog kredita na vrijeme od godinu dana.
Točka 5.
Razmatranje zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac za davanje
suglasnosti za zaduženje.
Zahtjev Komunalija d.o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti za zaduženje
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za zaduživanje
Komunalijama d.o.o. Đurđevac
Komunalijama d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, daje se suglasnost za
zaduživanje na iznos od 1.000.000,00 kuna, na rok od jedne godine za financiranje
tekuće likvidnosti, sukladno zahtjevu Komunalija d.o.o. Đurđevac Ur. Broj: 12007-1 od 14. studenoga 2007. godine.
Točka 6.
Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednogladno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog

Z A K Lj U Č K A
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske
knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
Daje se suglasnost ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić,
prof. za potpis Ugovora br. 14-355-07 o korištenju sredstava Ministarstva kulture
Republike Hrvatske (KLASA: 402-01/07-02/0039, URBROJ: 532-09-01/1-07-02 od
25. listopada 2007. godine) na iznos od 200.000,00 kuna za nabavu opreme za novi
stručno - znanstveni odjel Gradske knjižnice Đurđevac.
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Točka 7.
Donošenje Odluke o odobrenju uporabe grba i unošenje naziva Grada
Đurđevca na reklamne panoe u Đurđevcu, trgovačkom društvu Svetoivanec
d.o.o. Virovitica.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju uporabe grba i unošenje
naziva Grada Đurđevca na reklamne panoe
u Đurđevcu, trgovačkom društvu Svetoivanec d.o.o.
Virovitica
I.
Trgovačkom društvu Svetoivanec d.o.o. Virovitica, Sveti križ 29, odobrava se
uporaba grba Grada Đurđevca i unošenje naziva Grada Đurđevca na reklamnim
panoima za potrebe Poljoprivredne zadruge Prvča, koji će se postaviti na raskrižju
Ulice Stjepana Radića i Vinogradske ulice u Đurđevcu.
II.
Uporaba grba i naziva Grada Đurđevca iz točke I. ove Odluke odobrava se bez
naknade.
Točka 8.
Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon
paketa djeci za Božić 2007. godine.

Prijedlog Odluke o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon paketa
djeci za Božić 2007. godine obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju financijskih sredstava
za nabavu poklon paketa djeci za Božić 2007. godine
I.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00 kuna po djetetu, za
kupnju poklon paketa djeci poljoprivrednika i nezaposlenih osoba s područja
Grada Đurđrevca, do 12 godina starosti, za Božić 2007. godine.
II.
Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke doznačit će se Dječjem vrtiću
"Maslačak" Đurđevac koji se zadužuje za kompletiranje poklon paketa u iznosu od
100,00 kuna po paketu te za organizaciju oko njihove podjele.
Točka 9.
Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti
kipova i slika nastalih na Koloniji "Đurđevo 2007." i ostalih nepopisanih
doniranih slika.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za procjenu vrijednosti kipova i slika
nastalih na Koloniji "Đurđevo 2007." i ostalih
nepopisanih doniranih slika
I.
U Povjerenstvo za procjenu vrijednosti kipova i slika nastalih na Koloniji
"Đurđevo 2007." i ostalih nepopisanih doniranih slika imenuju se:
za predsjednicu:
JADRANKA ŠVACO

za članove:
DRAGO BEŠENIĆ
ZDRAVKO ŠABARIĆ
II.
Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je da izvrši popis i procjenu
vrijednosti kipova i slika nastalih na Koloniji "Đurđevo 2007." i ostalih
nepopisanih doniranih slika, kako bi se iste uvrstile u popis imovine Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
Točka 10.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Duhanu d.d. Zagreb za
postavljanje kioska na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu.
Zahtjev Duhana d.d. Zagreb za davanje suglasnosti za postavljanje kioska
na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Duhanu d.d. Zagreb
za postavljanje kioska na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđrevca suglasno je da Duhan d.d. Zagreb,
Draškovićeva 27, Poslovnica Varaždin iz Varaždina, Zagrebačka ulica 5, postavi
privremeni montažni objekt - kiosk na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu.
II.
Traži se od Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Đurđevca da kod izdavanja Rješenja o korištenju javne površine za
postavljanje privremenog montažnog objekta - kioska na Trgu svetog Jurja u
Đurđevcu, propiše da je Duhan d.d. Zagreb dužan predati Gradu Đurđevcu javnu
površinu, stavljenu u prvobitno stanje, u slučaju potrebe da se navedena javna
površina privodi namjeni sukladno DPU-u CENTAR.
Točka 11.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o načinu otplate
investicijskg kredita.
Prijedlog Sporazuma s Ivom Miler r. Maletić iz Kapele, Novi Skucani 54a, o

načinu otplate investicijskog kredita, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan, a
dodatno obrazloženje dala je pročelnica Jasna Kovačev.
U kratkoj raspravi sudjelovali su Martin Vlahović i Marijana Markešić. Nisu
imali primjedaba na predloženi Sporazum, već ih je zanimalo da li prema Gradu
Đurđevcu ima još dužnika investicijskih kredita primljenih od Fonda za gospodarski
razvitak Općine Đurđevac iz 1992. godine?
Pročelnica Jasna Kovačev i tajnica Grada Jadranka Švaco upoznale su članove
Gradskog poglavarstva koje dužnike i s kojim iznosima Grad Đurđevac još ima od
primljenih investicijskih kredita od Fonda za gospodarski razvitak Općine Đurđevac
iz 1992. godine.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma s Ivom Miler r. Maletić
o načinu otplate investicijskog kredita
I.
Prihvaća se Sporazum s Ivom Miler r. Maletić iz Kapele, Novi Skucani 54a, o
načinu otplate investicijskog kredita (Sporazum KLASA: 940-01/07-01/20,
URBROJ: 2137/03-07-1).
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca s Ivom
Miler potpiše Sporazum iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 12.
Razmatranje molbe Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP -a
Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije za financijsku
pomoć.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je
O D L U KU
o odobrenju novčanih sredstava
Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije
I.
Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja

Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije odobravaju se novčana
sredstva u svoti od 1.000,00 kuna za pokriće dijela troškova za odlazak u Vukovar
povodom "Dana sjećanja na žrtve Vukovara".
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu sa stavke GLAVA 0360 OSTALE JAVNE POTREBE
3811 Tekuće donacije u novcu.
Točka 13.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u
katastarskoj općini Đurđevac.
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca u
katastarskoj općini Đurđevac (pored obilaznice Grada Đurđevca) obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan. U raspravi su sudjelovali Martin Vlahović,
Marijana Markešić, Mijo Robotić, Jasna Kovačev i Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca
u katarskoj općini Đurđevac
I.
Prodaje se zemljište u k.o. Đurđevac (pored obilaznice Grada Đurđevca),
putem javnog natječaja i to.
- čkbr. 828/7 oranica u Lopušinci sa 678 čhv. (zk. ul. br. 9813)
- čkbr. 828/11 livada u Lopušincima sa 539 čhv. (zk. ul. br. 9813) i
- čkbr. 828/14 oranica u Lopušincima sa 776 čhv. (zk. ul. br. 9813).
II.
Namjena zemljišta iz točke I. ove Odluke određena je Prostornim planom
uređenja Grada Đurđevca.
Za eventualnu izgradnju na zemljištu iz točke I. investitor je dužan ishoditi
svu potrebnu dokumentaciju, izvesti priključke na komunalnu infrastrukturu te
pribaviti potrebne suglasnosti Hrvatskih cesta i drugih institucija.
III.
Početna cijena zemljišta iz točke I. iznosi 720.000,00 kuna.
Komunalni doprinos nije uračunat u cijenu.

IV.
Natječaj za prodaju zemljišta objavit će se u "Glasu Podravine i Prigorja" i
na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac.
Točka 14.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o izgradnji
preostale neizgrađene kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu.
II. Dodatak Sporazuma o izgradnji preostale neizgrađene kanalizacijske mreže
u Gradu Đurđevcu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o
izgradnji preostale neizgrađene kanalizacijske
mreže u Gradu Đurđevcu
I.
Prihvaća se II. Dodatak Sporazuma o izgradnji preostale neizgrađene
kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu KLASA: 363-05/07-01/06 URBROJ:
2137/03-07-4 kojim se određuju međusobna prava i obveze Grada Đurđevca kao
naručitelja i Komunalija d.o.o. Đurđevac kao nositelja investicije izgradnje preostale
neizgrađene kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu.
II.
II. Dodatak Sporazuma 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
potpiše II. Dodatak Sporazuma s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o izgradnji
preostale neizgrađene kanalizacijske mreže u Gradu Đurđevcu.
Točka 15.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izrade
Glavnog projekta za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Peski"
Đurđevac s nastavkom odlaganja komunalnog otpada.

Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju izrade Glavnog projekta za sanaciju
odlagališta komunalnog otpada "Peski" Đurđevac s nastavkom odlaganja
komunalnog otpada, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izrade
Glavnog projekta za sanaciju odlagališta komunalnog
otpada "Peski" Đurđevac s nastavkom odlaganja
komunalnog otpada
I.
Prihvaća se Sporazum o sufinanciranju izrade Glavnog projekta za sanaciju
odlagališta komunalnog otpada "Peski" Đurđevac s nastavkom odlaganja
komunalnog otpada KLASA: 363-01/07-01/22, URBROJ: 2137/03-07-2 kojim se
određuju međusobna prava i obveze Grada Đurđevca kao naručitelja i Komunalija
d.o.o. Đurđevac kao nositelja investicije izrade Glavnog projekta za sanaciju
odlagališta komunalnog otpada "Peski" Đurđevac s nastavkom odlaganja
komunalnog otpada.
II.
Sporazum iz točke I. ovog Zaklučka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca potpiše
Sporazum s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o izradi Glavnog projekta za sanaciju
odlagališta komunalnog otpada "Peski" Đurđevac s nastavkom odlaganja
komunalnog otpada.
Točka 16.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Roštan podsjetio je
članove Gradskog poglavarstva da su u prilogu materijala za ovu sjednicu primili
zapisnik sa Skupštine Nogometnog kluba "Graničar" Đurđevac, Financijsko
izvješće NK za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2007. godine i Financijski
plan za 2008. godinu. Komentirajući ove materijale gradonačelnik Mladen Roštan
najavio ja da će se o istima još sastati Gradsko poglavarstvo.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 62.

sjednicu u 14,30 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Mladen Roštan, dipl. ing.

