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Z A P I S N I K

sa 70. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 12. ožujka 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/11, URBROJ: 2137/03-08-1
od 10. ožujka 2008. godine.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 13,10 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. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca,
5. Vesna Makovec, direktorica Urbie d.o.o. Čakovec,
6. Branka Sršek, referentica u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne        

              djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca.
7. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.

          8. Adela Sočev, dopisnica "Podravskog lista".
9. Anđela Lenhard Antolin, dopisnica "Večernjeg lista".

Zapisnik  sa 69. sjednice Gradskog poglavarstva usvojen je jednoglasno, bez
primjedaba.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je, uz
obrazloženje,  dopunu dnevnog reda s točkom 15. koja glasi:

„15. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za tiskanje prigodnih
novina „Đurđevački godišnjak“. „

Predložena točka 15. Pitanja i prijedlozi, postaje točkom 16.

Predložena  dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
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Potom je predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan predložio je
sljedeći:

   D N E V N I   R E D:

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar“ u Đurđevcu.
           2. Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008.
godinu.

3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca.
4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju

prometa na području Grada Đurđevca.
5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o

komunalnom redu.
           6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada
Đurđevca.

7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
9. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi na

području Grada Đurđevca.
10. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim

mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
11. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama

spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju zaključenja izvansudske nagodbe.
13. Donošenje Odluke o kupnji fotokopirnog stroja za potrebe upravnih tijela

Grada Đurđevca.
14.  Razmatranje obavijesti Komunalija d.o.o. Đurđevac o promjeni tarifnih

stavki transporta prirodnog plina.
15. Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za tiskanje prigodnih

novina „Đurđevački godišnjak“. 
16. Pitanja i prijedlozi.

              
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Utvrđivanje konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana

uređenja „Centar“ u Đurđevcu.

Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan.
Sjednici Gradskog poglavarstva nazočna je Vesna Makovec, direktorica „Urbie“

d.o.o. Čakovec, koja je u ime izrađivača Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
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„Centar“ u Đurđevcu podnijela Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, provedenoj od 2.
listopada do 17. listopada 2007. godine. 

Istaknula  je da je u tijeku javne rasprave pristigao 21 podnesak s ukupno 44
primjedbe i prijedloga od građana, grupa građana i pravnih subjekata. O navedenim
primjedbama i prijedlozima raspravljao je Odbor za prostorno planiranje komunalne
poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca na sjednici održanoj 21.
veljače 2008. godine. Od navedenih 44 prijedloga i primjedbi predloženo je Gradskom
poglavarstvu da se 34 usvoje, 2 dijelom usvoje i 3 ne usvoje, dok se ostalih 5 podnesaka
kakavi su dani na javnoj raspravi ne odnose na potrebu izmjena odredbi DPU „Centar“
u Đurđevcu, stoga je za njih dano obrazloženje.

 U prilogu Izvješća nalaze se odgovori  svim podnositeljima primjedbi i
prijedloga s javne rasprave, pojasnila je Vesna Makovec.

Za raspravu se javio Josip Tomica. Izrazio je zadovoljstvo time što je Grad
pristupio donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu
jer se njime zacrtavaju smjernice kako će se dalje razvijati centar grada Đurđevca.
Nadalje je dodao kako je ovaj dokument detaljno razmotrio Odbor za prostorno
planiranje komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca, kojega
je on predsjednik. Što se tiče provedene javne rasprave i broja prijedloga i primjedaba
Josip Tomica je naglasio kako je izuzetno zadovoljan sudjelovanjem građana na izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, što znaći da građani
shvaćaju kako mogu sudjlovati na uređenje prostora u gradu.

 Budući da je Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, neke objekte koji su obuhvaćeni ovim Izmjenama  i dopunama Detaljnog
plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, stavila pod preventivnu zaštitu kulturnih dobara u
svojstvu kulturnog dobra, Josip Tomica je predložio da se prije upućivanja konačnog
prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu Gradskom
vijeću na donošenje, pribavi suglasnost od Uprave za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorskog odjela u Bjelovaru i to na tekstulani i grafički dio, kako kasnije kod
izdavanja lokacijskih dozvola nebi došlo određenih problema od strane Uprave za
zaštitu kulturne baštine.

S ovim prijedlogom Josipa Tomice složio se gradonačelnik Mladen Roštan.
U raspravi je još sudjelovao Ivan Pleadin. Nije imao primjedaba na predložene 

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, već je komentirao
kako u realizaciji ovog plana izlazi na vidjelo dosadašnji  rad u vezi prostornog uređenja
u centru grada (pritom je spomenuo uređenje dijela Trga svetog Jurja).

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo  sljedeći

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o provedenoj javnoj raspravi

o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Centar“ u Đurđevcu i utvrđivanju konačnog prijedloga

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Centar“ u Đurđevcu
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I.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća Izvješće o provedenoj javnoj
raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu,
provedenoj od 2. listopada do 17. listopada 2007. godine i utvrđuje konačni prijedlog
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu izrađenog od
trgovačkog društva URBIA d.o.o. Čakovec.

II.

Prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar“ u Đurđevcu Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko poglavarstvo pribavit će
suglasnost od Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Bjelovaru i
to na tekstulani i grafički dio konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Centar“ u Đurđevcu.

Točka 2.

 Utvrđivanje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za

2008. godinu.

Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu obrazložio
je  gradonačelnik Mladen Roštan.

Josip Tomica govoreći o prijedlogu Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca
za 2008. godinu predložio je da se u Plan u IV. tromjesečje uvrsti donošenje Detaljnih
planova uređenja Stari kotar i Stari grad.

Nakon pojašnjenja gradonačelnika Mladena Roštana, Josip Tomica je odustao od
svojega prijedloga.

 Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                         P L A N A  R A D A

Gradskog vijeća Grada Đurđevca

 za 2008. godinu

Ovaj Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu upućuje se
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Točka 3.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada

Đurđevca.

Prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
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 Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca komentirali su
članovi Gradskog poglavarstva: Josip Tomica, Ivan Pleadin i Martin Vlahović. Nisu
imali prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog teksta Odluke.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                                   O D L U K E

o osnivanju Savjeta mladih 

Grada Đurđevca

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

Točka 4.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju

prometa na području Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan  u uvodnom izlaganju pojasnio je članovima
Gradskog poglavarstva da se izmjenama Odluka (od točke 4. do točke 11. dnevnog
reda), prvenstveno prišlo kako bi se kaznene odredbe uskladile s novim Zakonom o
prekršajima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine. Jedino kod Odluke o
uređenju prometa na području Grada Đurđevca i Odluke o komunalnom redu,
predložene su i druge izmjene i dopune.

Prvi se za raspravu javio Josip Tomica. Podržao je sve predložene  izmjene i
dopune Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca u tekstu koji je primio
u materijalima za sjednicu, ali je predložio da se Odluka dopuni u članku 14., kojim se
propisuje obilježavanje pješačkih prijelaza preko kolnika radi sigurnijeg prijelaza
pješaka, i to na raskrižjima ulica Kralja Tomislava i Grgura Karlovčana i u Ulici Kralja
Tomislava kod Kaićevog mosta na početku uređene staze.

Zatim je predložio dopunu članka 33. kojim se određuju mjesta za postavu
prometnog ogledala zbog sigurnosti odvijanja prometa na raskrižjima ulica u gradu.
Predložio je da se doda postavljanje prometnog ogledala na raskrižju ulica Kralja
Tomislava i Grgura Karlovčana i na kraju ulice Grgura Karlovčana prema groblju.

Nadalje je predložio da se razmotri mogućnost zabrane prometa u Gajevoj ulici
od Ulice 1. svibnja do Ulice Grgura Karlovčana -  na „Ambulantskom brijegu“, za
vrijeme zime  kako bi se zbog sigurnosti djeca mogla nesmetano sanjkati, što i sada
čine.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je  da se ovi prijedlozi Josipa Tomice u
vezi izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca upute
na razmatranje Komisiji za uređenje prometa, a sada da se utvrdi prijedlog Odluke i
uputi Gradskom vijeću na razmatranje u tekstu koji je dostavljen u materijalima za
sjednicu.

U raspravi su još sudjelovali Martin Vlahović i Marijana Markešić. Nisu imali
prijedloga za izmjene ili dopune predložene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                                   O D L U K E

o izmjenama i dopunama Odluke 

o uređenju prometa na području Grada Đurđevca

Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje, a Izvod iz ovog zapisnika s točkom 4. dnevnog reda uputit će se  na
razmatranje Komisiji za uređenje prometa na području Grada Đurđevca.

Točka 5.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o

komunalnom redu.

           Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je (prema prijedlogu
komunalnog redara) da se izvrše dopune u člancima 31., 59., 99. i 113.

U članku 31. predložio je da se doda novi stavak 2. koji glasi:
„Javne prometne i zelene površine oko tržnice trebaju se redovito čistiti, a ujedno

treba voditi računa o ispravnosti ostalih komunalnih objekata na tržnici kao i prikupiti
smeće s okolnih privatnih parcela.“.

U članku 59. predložio je da se u podtočki 6. dodaju riječi: „i vrši prekop javne
površine bez odobrenja Upravnog odjela,“.

U članku 99. stavku 1. predložio je da se iza riječi: kiosk“, doda riječ: „garaža,“.
U članku 113. predložio je dopunu tako da se novčanom kaznom u iznosu od

 200, 00 kuna kazni na licu mjesta za prekršaj fizička osoba ako učini prekršaj (pored
navedenih članaka) i iz članka 51. i članka 59. 

Ivan Pleadin predložio je da se u članku 65., kojim se propisuje da će Komunalije
jednom tjedno omogućiti besplatan dovoz do 2m3 biorazgradivog otpada, omogući
stalno ili barem dva puta tjedno besplatan dovoz biorazgradivog otpada, a Martin
Vlahović je predložio da se u tekstu  izbace riječi: „do 2m3“, odnosno da se omogući
neograničena količina besplatnog dovoza biorazgradivog otpada.

Sukladno ovim prijedlozima ispravit će se članak 65. sravak 4. i glasiti:
„Komunalni otpad, građevinski i biorazgradivi, na odgovarajuće deponije uz

naknadu mogu dovoziti sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Đurđevca, a uz
odobrenje Graskog poglavarstva Grada Đurđevca i iz ostalih područja. Za fizičke osobe,
Komunalije d.o.o. Đurđevac će dva puta tjedno omogućiti besplatan dovoz zasebno
razvrstanog građevinskog i biorazgradivog otpada na deponiju.“.

Josip Tomica predložio je da se u članku 68., kojim se propisuje formiranje
zelenih otoka i reciklažnih dvorišta na kojima su smješteni spremnici za deponiranje
komunalnog otpada po vrstama, ispred riječi: „spremnici“ doda riječ: „fiksirani“.

S ovim prijedlogom Josipa Tomice nije se složio gradonačelnik Mladen Roštan,
uz obrazloženje: ako se spremnici neće moći fiksirati neće se moći prići sprovođenju
Odluke.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                                   O D L U K E

o izmjenama i dopunama Odluke 

o komunalnom redu

Stručna služba Grada sukladno raspravi o Izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu izvršit će ispravak Odluke.

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

U prilogu ovog zapisnika nalazi se ispravljeni tekst Odluke koji se upućuje
Gradskom vijeću.

Točka 6.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada

Đurđevca.

          Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca
obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                                   O D L U K E

o izmjeni Odluke 

 o grbu i zastavi Grada Đurđevca

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

Točka 7.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na

komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i

oborinskih voda.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                              O D L U K E

o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu

 infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom 

i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
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Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.

Točka 8.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.

Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je članovima Gradskog poglavarstva
prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                              O D L U K E

o izmjeni Odluke o 

nerazvrstanim cestama

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

Točka 9.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi

na području Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi na području Grada
Đurđevca obrazložio je  gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog

                                                   O D L U K E

o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj 

službi na području Grada Đurđevca

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

Točka 10.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim

mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih

rudina.

Nakon obrazloženja prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim
mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
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koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez
rasprave  utvrdilo je prijedlog

                                                   O D L U K E

Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim

 mjerama u poljoprivredi i o mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

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

Točka 11.

 Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama

spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Nakon obrazloženja prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama
spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, koje je dao
gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave
utvrdilo je prijedlog

                                                   O D L U K E

 o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama

 spaljivanja korova, trave i drugog 

otpadnog materijala biljnog porijekla

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

Točka 12.

 Donošenje Odluke o prihvaćanju zaključenja izvansudske nagodbe.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, a sukladno
raspravi u kojoj su sudjelovali Ivan Pleadin, Josip Tomica, Martin Vlahović, Marijana
Markešić, Mladen Roštan, Jadranka Švaco i Jasna Kovačev, Gradsko poglavarstvo
jednoglasno je donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Odgađa se donošenje Odluke o zaključenju izvansudske nagodbe
radi naknade štete s osobama koje su pretrpjele  štetu prilikom scenske izvedbe
„Legende o Picokima 2007“.

S punomoćnikom oštećenih nastavit će se pregovori radi postizanja prihvatljivog
iznosa naknade štete  s osnova duševnih bolova.
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Točka 13.

 Donošenje Odluke o kupnji fotokopirnog stroja za potrebe upravnih tijela

Grada Đurđevca.

Gradonačelnik Mladen Roštan predložio je, da se zbog dotrajalosti starog
fotokopirnog stroja kupi novi, te da se prihvati ponuda OMEGA SERVIS vl. Željka
Markača iz Đurđevca za kupnju fotokopirnog stroja CANON  iR5055 s tonerom C-
EXV 22, koji će se koristiti za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca i da se za te
namjene odobri 77.642,02 kuna.

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U

o odobrenju novčanih sredstava 

za kupnju fotokopirnog stroja za potrebe

upravnih tijela Grada Đurđevca

I.

Za kupnju fotokopirnog stroja CANON  iR5055 s tonerom C-EXV 22, koji će se
koristiti za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca odobrava se ukupno 77.642,02 kuna,
sukladno ponudi OMEGA SERVIS vl. Željka Markača iz Đurđevca , Ulica kralja
Tomislava 16 (ponuda broj 6/2008 od 6. ožujka 2008. g.).

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke  GLAVA 0120, 1102 Aktivnost: Informatizacija,
uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj.

Točka 14.

 Razmatranje obavijesti Komunalija d.o.o. Đurđevac o promjeni tarifnih

stavki transporta prirodnog plina.

Obavijest Komunalija d.o.o. Đurđevac o promjeni tarifnih stavki transporta
prirodnog plina članovi Gradskog poglavarstva primili su u materijalima za sjednicu, a
pojašnjenje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.

Rasprava nije vođena.
Komunalije d.o.o. Đurđevac izvijestit će se da je Gradsko poglavarstvo, bez

primjedaba, primilo na znanje obavijest o promjeni tarifnih stavki transporta prirodnog
plina, na temelju kojih će cijena isporučenog prirodnog plina za krajnje korisnike na
distributivnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac porasti s 2,03 kune/m3 na 2,10
kuna/m3 s uračunatim PDV-om.
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Točka 15.

 Donošenje Odluke o odobrenju novčanih sredstava za tiskanje prigodnih

novina „Đurđevački godišnjak“. 

Na prijedlog i uz obrazloženje  gradonačelnika Mladena Roštana, Gradsko
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U

o odobrenju financijskih sredstava  

za  tiskanje prigodnih  

novina "Đurđevački godišnjak"

I.

Za tiskanje i pripremu prigodnih novina "Đurđevački godišnjak" u nakladi od
1.000 komada, koje Grad Đurđevac izdaje prigodom Dana Grada (za Đurđevo 23.
travnja 2008.), odobrava se ukupno 22.000,00 kuna, od čega se za tiskanje Tiskari
Horvat d.o.o. Bjelovar odobrava 16.200,00 kuna + PDV.

II.

Novčana  sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke  1002 Aktivnost - Manifestacije.

Točka 16.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Roštan najavio je da će se
19. ožujka i 10. travnja 2008. godine održati sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Pritom je spomenuo koje će se točke uvrstiti u dnevni red za navedene sjednice.
Posebno je naglasio da će se 10. travnja na sjednicu Gradskog vijeća uvrstiti donošenje
Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu i donošenje Odluke o
dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca prigodom Đurđeva – Dana Grada Đurđevca.

Potom je izvijestio nazočne da će se 29. ožujka u Đurđevcu održati Dječji
glazbeni festival „Kukuriček 2008.“.
 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 70. sjednicu u
16,15 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


