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ZAPISNIK
sa 69. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 6. ožujka 2008. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/09, URBROJ: 2137/03-08-1
od 4. ožujka 2008. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 14,10 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. Marijana Markešić,
4. Martin Vlahović,
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. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva Grada Đurđevca.
4. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.
5. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
6. Biljana Marković, dopisnica "Glasa Podravine ".
7. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".
Zapisnik sa 68. 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 imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i
o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora za
2008. godinu.
2. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
3. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za čišćenje slivnika na
području Grada Đurđevca u 2008. godini.
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4. Razmatranje ponude „KET“ d.o.o. Đurđevac za izgradnju nastavka javne
rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana
Kovačića u Đurđevcu.
5. Razmatranje ponude MOD d.o.o. Koprivnica za vršenje nadzora nad
izvođenjem radova na izgradnji nastavka javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u
ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana Kovačića u Đurđevcu.
6. Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.
7. Donošenje Odluke o dodjeli novčanih sredstava za 2008. godinu djeci
poginulih branitelja u Domovinskom ratu.
8. Donošenje Odluke o vremenu održavanja „Legende o Picokima 2008.“ i
imenovanju Organizacijskog odbora.
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Đurđevac na Cjenik usluga JVP za 2008. godinu.
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji između
Grada Đurđevca i Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac.
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka III. osnovnog Ugovora o
korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju
programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Dodatka Ugovora o obavljanju
poslova zimske službe.
13. Razmatranje molbe Strukovne škole Đurđevac za sponzorstvo prigodom
održavanja regionalnog natjecanja ugostiteljsko – turističkih škola sjeverozapadne i
središnje Hrvatske u Đurđevcu.
14. Razmatranje molbe Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za
novčana sredstva za realizaciju programa Međunarodne suradnje.
15. Razmatranje molbe Rukometnog kluba „Đurđevac“ za novčanu pomoć za
sudjelovanje kadetkinja na Završnom državnom prvenstvu za kadetkinje.
16. Razmatranje molbe Varaždinske biskupije za donatorsku potporu prigodom
Susreta hrvatske katoličke mladeži 2008. u Varaždinu.
17. Razmatranje molbe Foruma žena Đurđevac za sufinanciranje kupnje
ginekološkog stola za potrebe invalidnih i starijih žena u Ispostavi Doma zdravlja u
Đurđevcu.
18. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
i o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju
ugovora za 2008. godinu.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i o
objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora za
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2008. 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
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
i o objavi javnog natječaja za povjeravanje
komunalnih poslova na temelju ugovora za 2008. godinu
I.
Za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju
ugovora za 2008. 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.
Točka 2.
Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
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Nakon obrazloženja gradonačelnika Mladena Roštana i kratkih komentara koje su
dali Josip Tomica, Marijana Markešić i Ivan Pleadin, Gradsko poglavarstvo jednoglasno
je donijelo sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac
za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Đurđevca u 2008. godini
I.
Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje nerazvrstanih
cesta na području Grada Đurđevca u 2008. godini BROJ: 02-2008-35 od 22. veljače
2008. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Isplata za obavljene poslove održavanja nerazvrstanih cesta sukladno troškovniku
iz točke I. ovog Zaključka izvršit će se na temelju ovjerenog obračuna stvarno izvedenih
radova od strane Upravnog odjela za stambeno komunalne djelatnosti i uređenje
prostora Grada Đurđevca.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan da u ime Grada
Đurđevca ptpiše ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju poslova iz točke
I. ovog Zaključka.
Točka 3.
Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za čišćenje slivnika
na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
Prijedlog troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za čišćenje slivnika na
području Grada Đurđevca u 2008. godini obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac
za čišćenje slivnika na području
Grada Đurđevca u 2008. godini
I.
Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za čišćenje slivnika na

5

području Grada Đurđevca u 2008. godini BROJ: 02-2008-35 od 22. veljače 2008.
godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Isplata za obavljene poslove čišćenja slivnika, sukladno troškovniku iz točke I.
ovog Zaključka, izvršit će se na temelju ovjerenog obračuna stvarno izvedenih radova
od strane Upravnog odjela za stambeno komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada
Đurđevca.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan da u ime Grada
Đurđevca ptpiše ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju poslova iz točke
I. ovog Zaključka.
Točka 4.

Razmatranje ponude „KET“ d.o.o. Đurđevac za izgradnju nastavka javne
rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana
Kovačića u Đurđevcu.
Ponudu „KET“ d.o.o. Đurđevac za izgradnju nastavka javne rasvjete na Trgu
hrvatske mladosti i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana Kovačića u Đurđevcu
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju sredstava za izvođenje radova na
izgradnji nastavka javne rasvjete na
Trgu hrvatske mladosti i u ulicama I. Mažuranića i
I. G. Kovačića u Đurđevcu
I.
Prihvaća se ponuda "KET" d.o.o. Đurđevac za izvođenje radova na izgradnji
nastavka javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana
Gorana Kovačića u Đurđevcu i za te namjene odobrava se 72.132,50 kuna.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2307 Projekt - Izgradnja javne rasvjete.
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III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpis ugovora s ponuđačem
"KET" d.o.o. Đurđevac.
Točka 5.
Razmatranje ponude MOD d.o.o. Koprivnica za vršenje nadzora nad
izvođenjem radova na izgradnji nastavka javne rasvjete na Trgu hrvatske
mladosti i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana Kovačića u Đurđevcu.
Ponudu MOD d.o.o. Koprivnica za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji nastavka javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti i u ulicama Ivana
Mažuranića i Ivana Gorana Kovačića u Đurđevcu obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje
poslova nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
nastavka javne rasvjete na Trgu hrvatske mladosti
i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana Kovačića
u Đurđevcu
I.
Prihvaća se ponuda MOD d.o.o. Koprivnica, F. Mraza 8, za obavljanje poslova
nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nastavka javne rasvjete na Trgu hrvatske
mladosti i u ulicama Ivana Mažuranića i Ivana Gorana Kovačića u Đurđevcu (ponuda
od 25. veljače 2008. godine).
II.
Za poslove nadzora iz točke I. ove Odluke odobrava se 6.600,00 kuna + PDV,
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2307 Projekt – Izgradnja javne
rasvjete.
III.
Nakon izvedenih radova tvrtka MOD d.o.o. Koprivnica dužna je podnijeti
konačno izvješće.
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Točka 6.
Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna
Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći.
Prijedlog Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada
Đurđevca za jednokratne novčane pomoći utvrdilo je Povjerenstvo za socijalnu skrb
Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca na sjednici održanoj 5. ožujka 2008. godine.
Nakon kratkog pojašnjenja koje su dali predsjednik Povjerenstva Martin Vlahović
i gradonačelnik Mladen Roštan Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave
donijelo je
ODLUKU
o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna
Grada Đurđevca za jednokratne novčane pomoći
I.
Za jednokratne novčane pomoći samcima i obiteljima, iz Proračuna Grada
Đurđevca odobrava se iznos od 5.000,00 kuna, temeljem prijedloga Povjerenstva za
socijalnu skrb Grada Đurđevca.
II.
Iznos iz točke I. odobrava se obiteljima i samcima zbog teških materijalnih prilika
u kojima se nalaze, na sljedeći način:
1. Iliji Gariću iz Čepelovca, Planinska 81, iznos od 1.500,00 kuna,
2. Dragi Taliću iz Đurđevca, Vinogradska 54, iznos od 1.500,00 kuna,
3. Slavku Roštanu iz Đurđevca Ciglenska 8, iznos od 1.000,00 kuna,
4. Mireli Majdak iz Đurđevca, Ljudevita Gaja 4, iznos od 1.000,00 kuna.
III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i javne prihode Grada Đurđevca.
Točka 7.
Donošenje Odluke o dodjeli novčanih sredstava za 2008. godinu djeci
poginulih branitelja u Domovinskom ratu.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo jednoglasno
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i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o dodjeli novčanih sredstava za 2008. godinu
djeci poginulih branitelja u Domovinskom ratu
Djeci poginulih branitelja u Domovinskom ratu s područja Grada Đurđevca
dodjeljuju se novčana sredstva za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna iz
Proračuna Grada Đurđevca, i to:
1.000,00 kuna po djetetu prigodom uskrsnih blagdana,
1.000,00 kuna po djetetu prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana .
Točka 8.
Donošenje Odluke o vremenu održavanja „Legende o Picokima 2008.“ i
imenovanju Organizacijskog odbora.
Na prijedlog Turističke zajednice Grada Đurđevca i uz obrazloženje
gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave
donijelo je
ODLUKU
o vremenu održavanja “Legende o Picokima 2008.”
i imenovanju Organizacijskog odbora
I.
Za održavanje kulturno-zabavne i sportske manifestacije “Legende o Picokima
2008.” određuju se dani 27., 28. i 29. lipnja 2008. godine.
II.
U Organizacijski odbor imenuju se:
1. Mladen Roštan, za predsjednika
2. Marijan Ružman, za izvršnog direktora
3. Anđela Lenhard – Antolin
4. Ivan Martinčić
5. Stevo Vilagoš
6. Verica Rupčić
7. Zdravko Patačko
8. Mijo Robotić
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9. Đuro Bobovčan
10. Damir Mujić
11. Martin Mahović
12. Mario Lončarić
13. Božidar Vinković
14. Slavica Matkov
15. Franjo Huđek
Točka 9.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Đurđevac na Cjenik usluga JVP za 2008. godinu.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, a sukladno
raspravi u kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Martin Vlahović i Ivan Pleadin,
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Đurđevac na Cjenik usluga
JVP za 2008. godinu
I.
Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac na Cjenik usluga JVP
za 2008. godinu, sukladno zahtjevu JVP Đurđevac Broj: 01-26/3-2008. od 26. veljače
2008. godine i Odluci koju je donijelo Upravno vijeće JVP Đurđevac na sjednici
održanoj 25. veljače 2008. godine.
II.
Cjenik iz točke I. ovog Zaključka primjenjuje se od 6. ožujka 2008. godine.
Točka 10.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji između
Grada Đurđevca i Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac.
Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Đurđevca i Radio
Đurđevca d.o.o. Đurđevac članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za
sjednicu, a obrazložio ga je gradonačelnik Mladen Roštan. Napomenuo je da se radi o
istim ugovornim odnosima kao i prošlih godina, predloživši da se isti prihvati.
Za raspravu se javio Ivan Pleadin. Osvrnuo se na članak 4. predloženog Ugovora
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na temelju kojega Grad daje donaciju Radio Đurđevcu d.o.o. u iznosu od 60.000,00
kuna za poslovnu suradnju u oblasti radijske djelatnosti za informiranje građana Grada
Đurđevca putem Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac, u prigodnim i redovnim emisijama.
Budući da se radi o donaciji, bezuvjetnoj usluzi, Ivan Pleadin svojom raspravom
založio se za donošenje Odluke o odobravanju donacije Radio Đurđevcu d.o.o.
Đurđevac za 2008. godinu, umjesto predloženog Ugovora za koji smatra, zbog
navedenog, da ga nije potrebno zaključivati.
U raspravi su još sudjelovai Josip Tomica, Marijana Markešić, Mladen Roštan i
ponovo Ivan Pleadin. Sukladno provedenoj raspravi Gradsko poglavarstvo jednoglasno
je donijelo sljedeću
ODLUKU
o odobravanju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o.
Đurđevac za 2008. godinu
Za pružanje usluga građanima Grada Đurđevca putem Radio Đurđevca d.o.o.
Đurđevac, u prigodnim i redovnim emisijama tijekom 2008. godine o zbivanjima,
aktualnostima i događajima s područja Grada vezano uz rad Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva, ustanova Grada, udruga i mjesnih odbora, odobrava se 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 11.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dodatka III. osnovnog Ugovora o
korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju
programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka III. osnovnog Ugovora o korištenju
sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije
odlagališta komunalnog otpada „Peski“, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Dodatka III. osnovnog Ugovora o
korištenju sredstava Fonda za neposredno
sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije
odlagališta komunalnog otpada "Peski"
I.
Prihvaća se Dodatak III. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta
komunalnog otpada "Peski" Klasa: 351-04/04-03/0100 Ur.broj: 563-03-RP-08-36
od 21. siječnja 2008. godine.
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II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da u ime Grada Đurđevca s Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu potpiše Dodatak III.
osnovnog Ugovora iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 12.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Dodatka Ugovora o obavljanju
poslova zimske službe.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i rasprave u
kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Martin Vlahović i Jasna Kovačev, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju II. Dodatka Ugovora o
obavljanju poslova zimske službe
I.
Prihvaća se II. Dodatak Ugovora o obavljanju poslova zimske službe (KLASA:
363-05/07-01/44, URBROJ: 2137/03-08-4).
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da s Komunalijama d.o.o. Đurđevac
zaključi i potpiše II. Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka.
Točka 13.
Razmatranje molbe Strukovne škole Đurđevac za sponzorstvo prigodom
održavanja regionalnog natjecanja ugostiteljsko – turističkih škola
sjeverozapadne i središnje Hrvatske u Đurđevcu.
Molbu Strukovne škole Đurđevac za sponzorstvo prigodom održavanja
regionalnog natjecanja ugostiteljsko – turističkih škola sjeverozapadne i središnje
Hrvatske u Đurđevcu, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Predložio je da se za pokriće dijela troškova održavanja regionalnog natjecanja
ugostiteljsko – turističkih škola sjeverozapadne i središnje Hrvatske, koje će se održati u
Đurđevcu, odobri 3.000,00 kuna.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
Strukovnoj školi Đurđevac za pokriće
dijela troškova održavanja regionalnog natjecanja
ugostiteljsko – turističkih škola sjeverozapadne i
središnje Hrvatske u Đurđevcu
I.
Za pokriće dijela troškova održavanja regionalnog natjecanja ugostiteljsko –
turističkih škola sjeverozapadne i središnje Hrvatske, koje će se održati u Đurđevcu,
Strukovnoj škole Đurđevac odobrava se 3.000,00 kuna.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke SREDNJE ŠKOLSTVO – 3811 Tekuće donacije u
novcu.
Točka 14.
Razmatranje molbe Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za
novčana sredstva za realizaciju programa Međunarodne suradnje.
Molbu Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za novčana sredstva za
realizaciju programa Međunarodne suradnje obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
Predložio je da se za realizaciju programa Međunarodne suradnje u 2008. godini s
Hrvatskom dopunskom školom Stuttgart iz Njemačke, Osnovnoj školi Grgura
Karlovčana Đurđevac odobri 2.000,00 kuna.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac za
realizaciju programa Međunarodne suradnje
I.
Za realizaciju programa Međunarodne suradnje u 2008. godini s Hrvatskom
dopunskom školom Stuttgart iz Njemačke, Osnovnoj školi Grgura Karlovčana
Đurđevac odobrava se 2.000,00 kuna.
II.
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Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke stavke OSNOVNA ŠKOLA – 3811 Tekuće
donacije u novcu.
Točka 15.
Razmatranje molbe Rukometnog kluba „Đurđevac“ za novčanu pomoć
za sudjelovanje kadetkinja na Završnom državnom prvenstvu za kadetkinje.
Molbu Rukometnog kluba „Đurđevac“ za novčanu pomoć za sudjelovanje
kadetkinja na Završnom državnom prvenstvu za kadetkinje obrazložio je gradonačelnik
Mladen Roštan.
Sukladno raspravi u kojoj su sudjelovali Josip Tomica, Ivan Pleadin, Martin
Vlahović i Mladen Roštan predloženo je da se za pokriće dijela troškova za
sudjelovanje kadetkinja Rukometnog kluba „Đurđevac“ na Završnom državnom
prvenstvu za kadetkinje, koji se održava od 6. do 9. ožujka 2008. godine u Umagu,
odobri 10.000,00 kuna.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
Rukometnom klubu „Đurđevac“ za
sudjelovanje kadetkinja na
Završnom državnom prvenstvu za kadetkinje
I.
Za pokriće dijela troškova za sudjelovanje kadetkinja Rukometnog kluba
„Đurđevac“ na Završnom državnom prvenstvu za kadetkinje, koji se održava od 6. do 9.
ožujka 2008. godine u Umagu, odobrava se 10.000,00 kuna.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2101 Aktivnost – 38114 Tekuće donacije
udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.
Točka 16.
Razmatranje molbe Varaždinske biskupije za donatorsku potporu
prigodom Susreta hrvatske katoličke mladeži 2008. u Varaždinu.
Na prijedlog gradonačelnika Mladena Roštana Gradsko poglavarstvo
jednoglasno i bez rasprave donijelo je
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ODLUKU
o odobrenju donatorske potpore
Varaždinskoj biskupiji
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca odobrava donatorsku potporu u iznosu od
2.000,00 kuna Varaždinskoj biskupiji za organizaciju i realizaciju Susreta hrvatske
katoličke mladeži 2008., kojim se svake druge godine okupljaju mladi vjernici iz
Hrvatske te Hrvati koji žive u inozemstvu, a održat će se 26. i 27. travnja 2008. godine u
Varaždinu pod geslom „Bijahu postojani“.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2101 Aktivnost – 38114 Tekuće donacije
udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.
Točka 17.
Razmatranje molbe Foruma žena Đurđevac za sufinanciranje kupnje
ginekološkog stola za potrebe invalidnih i starijih žena u Ispostavi Doma
zdravlja u Đurđevcu.
Molbu Foruma žena Đurđevac za sufinanciranje kupnje ginekološkog stola za
potrebe invalidnih i starijih žena u Ispostavi Doma zdravlja u Đurđevcu obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava
za sufinanciranje kupnje ginekološkog stola
za potrebe invalidnih i starijih žena u
Ispostavi Doma zdravlja u Đurđevcu
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca podržava humanitarnu akciju Foruma
žena Đurđevac „za ginekološki stol“.
II.
Za sufinanciranje kupnje ginekološkog stola prilagođenog potrebama invalidnih i
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starijih žena – pacijentica u Ispostavi Doma zdravlja u Đurđevcu, odobrava se do
3.000,00 kuna, na način da se za navedeni iznos kupe slike na prigodnoj aukciji koja će
se odžati 8. ožujka 2008. godine u Hotelu Picok u Đurđevcu.
III.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke stavke 2101 Aktivnost – 38114 Tekuće donacije
udrugama građana po odluci Gradskog poglavarstva.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan da na aukciji otkupi
slike sukladno točki II. ove Odluke.
Točka 18.
Pitanja i prijedlozi.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Roštan napomenuo je
članovima Gradskog poglavarstva da su u prilogu materijala za sjednicu primili
prijedlog rješavanja naknade štete strankama, koju su pretrpjele prigodom ozljeđevanja
za vrijeme izvođenja scenske izvedbe „Legende o Picokima 2007.“ Svi članovi
Gradskog poglavarstva suglasni su da se zaključi izvansudska nagodba za oštećenike.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 69. sjednicu u
15,40 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Mladen Roštan, dipl. ing.

