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Z A P I S N I K
sa 68. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 15. veljače 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/08, URBROJ: 2137/03-08-1
od 13. veljače 2008. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 8,05 sati.

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

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

Sjednici nisu nazočni:
1. Martin Vlahović (opravdao),
2. 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, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca.
4. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog 
    poglavarstva Grada Đurđevca.
5. Zdravko Šimunić, dopisnik "Glasa Podravine ".

Zapisnik  sa 67. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

           1. Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca – osobnih
automobila Opel „Vectra“ 1,6 GL i Škoda „Favorit“ 135 LS.

2. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Udruzi Dječje glazbene igre
„Kukurjek“ Đurđevac za organizaciju festivala „Kukuriček 2008.“.

3. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za popis imovine i izvršenom popisu za
2007. godinu.

4. Pitanja i prijedlozi.



2

                        
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

           Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca osobnih
automobila Opel „Vectra“ 1,6 GL i Škoda „Favorit“ 135 LS.

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

O D L U K U
o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca -

osobnih automobila Opel "Vectra" 1,6 GL
i Škoda „Favorit“ 135 LS

I.

Prihvaćaju se ponude za kupnju osnovnog sredstva Grada Đurđevca – osobnih
automobila i to:

- ponuda Martina Horvata iz Đurđevca, Stiska 3, za kupnju  osnovnog sredstva
Grada Đurđevca - osobnog automobila Opel "Vectra" 1,6 GL - neregistriran,
godina proizvodnje 1991. po cijeni od 4.700,00 kuna,

- ponuda Ivana Petrovića iz Mičetinca, Mičetinac 69, za kupnju  osnovnog
sredstva Grada Đurđevca - osobnog automobila Škoda "Favorit" 135 LS –
registracijskih oznaka KC 730 - E, godina proizvodnje 1992. po cijeni od
1.100,00 kuna.

II.

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

III.

Martin Horvat i Ivan Petrović dužni su iznose iz točke I. ove Odluke 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
osobnih automobila iz točke I. ove Odluke.
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Točka 2.

 Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Udruzi Dječje glazbene igre
„Kukurjek“ Đurđevac za organizaciju festivala „Kukuriček 2008.“.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je  da se  Udruzi Dječje  glazbene igre
„Kukurjek“ Đurđevac za organizaciju Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2008.“
odobri 40.000,00 kuna iz Proračuna Grada sa stavke Ostali orisnici u kulturi –Tekuće
donacije u novcu po odluci Gradskog poglavarstva.

Josip Tomica svojom raspravom podržao je prijedlog gradonačelnika da se za
organizaciju Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2008.“ odobri 40.000,00 kuna.
Dodao je da bi bilo dobro predložiti Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurjek“ da za
pokriće dijela troškova organizacije Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2009.“
razmisli o uvođenju kotizacije kod prijava učesnika za sudjelovanje na festivalu u cilju
smanjenja troškova iz Proračuna Grada za te namjene.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava Udruzi
Dječje glazbene igre „Kukurjek“ Đurđevac

za organizaaciju festivala „Kukuriček 2008.“

I.

 Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurjek“ Đurđevac odobrava se 40.000,00 kuna
za organizaciju Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2008.“.

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke Ostali korisnici u kulturi – 3811 Tekuće donacije u
novcu po odluci Gradskog poglavarstva.

Točka 3.

 Razmatranje Izvješća Povjerenstva za popis imovine i izvršenom popisu za
2007. godinu.

Uvodne napomene o Izvješću Povjerenstva za popis imovine i izvršenom popisu
za 2007. godinu dao je gradonačelnik Mladen Roštan, a detaljno obrazloženje dala je
pročelnica Jasna Kovačev. Predložila je da Gradsko poglavarstvo otpiše dugovanja –
nenaplativa potraživanja za  komunalnu naknadu za poslovni i stambeni prostor, porez
na potrošnju, porez na tvrtku, zakup poslovnog prostora, najamninu stana, kao i
sumnjiva i sporna potraživanja iz ranijeg razdoblja koja se vode u Glavnoj knjizi za
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    zakup za neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada,  zateznu
kamatu za zajam po Sporazumu Grad/zajmoprimac i porez na reklame, sukladno
materijalima s popisima dužnika koje su dobili u prilogu Izvješća za sjednicu.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis 
imovine o obavljenom popisu imovine obveza i
potraživanja Grada Đurđevca za 2007. godinu

I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine o obavljenom popisu imovine
obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 2007. godinu koji je proveden od 20. prosinca
2007. do 5. siječnja 2008. godine. 

II.

1. Otpisuju se dugovanja – nenaplativa potraživanja za:
    - komunalnu naknadu za poslovni i stambeni prostor, 
    - porez na potrošnju, 
    - porez na tvrtku, 
    - zakup poslovnog prostora, 
    - najamninu stana.

2. Otpisuju se sumnjiva i sporna potraživanja iz ranijeg razdoblja koja se vode u
Glavnoj knjizi za: 

    - zakup za neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada, 
    - zateznu kamatu za zajam po Sporazumu Grad/zajmoprimac, 
    - porez na reklame.

III.
 

Izvješće iz točke I. i popis dužnika iz točke II. ovog Zaključka njegovi su sastavni
dijelovi  i nalaze se u prilogu. 

Točka 4.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda, na poticaj Marijane Markešić, rasprava je
vođena o problematici visokih rubnjaka nakon asfaltertskih radova, a time i ulaska i
izlaska iz dvorišta, u Ulici kralja Tomislava u Đurđevcu. U raspravi su sudjelovali Josip
Tomica, Mladen Roštan i Martin Mahović. Josip Tomica  predložio je da Upravni odjel
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za stambeno – komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca u dogovoru s
izvođačem radova riješi navedeni problem.

Zatim je Josip Tomica predložio da se u pripremi Izmjena i dopuna Odluke o
uređenju prometa na području Grada Đurđevca predvidi horizontalna signalizacija -
označavanje pješačkih prijelaza u Ulici kralja Tomislava kod raskrižja s Ulicom Grgura
Karlovčana i kod raskrižja s Bregovitom ulicom u Đurđevcu.

Nadalje je predložio da se u ime Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća pokuša
za određene programe Grada Đurđevca, koji su planirani i mogli bi se realizirati  u
2008. godini, zatraži sufinanciranje iz Državnog proračuna iz sredstava namijenjenih za
određene programe. 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 68. sjednicu u
9,40 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


