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Z A P I S N I K
sa 71. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca

održane 31. ožujka 2008. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/12, URBROJ: 2137/03-08-1 
od 28. ožujka 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 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. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Radio Đurđevca.

          6. Adela Sočev, dopisnica Podravskog lista.
7. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista.

Zapisnik  sa 70. 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 odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za ostvarivanje programa/projekata udruga s područja Grada Đurđevca u 
2008. godini.

2. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje  poslova 
čišćenja javnih površina u gradu Đurđevcu 2008. godini.

3. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje  poslova 
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košnje javnih zelenih površina u 2008. godini na području Grada Đurđevca. 
4. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje  poslova 

nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica u 2008. godini na području Grada 
Đurđevca. 

5. Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje  poslova 
održavanja javne rasvjete u 2008. godini na području Grada Đurđevca. 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju zaključenja izvansudske nagodbe.
7. Razmatranje ponude „Segrada“ d.d. Đurđevac za izradu temelja kolne vage i 

pratećih objekata.
8. Razmatranje ponude Omega engineering d.o.o. Dubrovnik za izradu projektne 

dokumentacije vanjske rasvjete utvrde Stari grad u Đurđevcu.
9. Razmatranje zahtjeva Strukovne škole Đurđevac za novčana sredstva za 

geotehnička ispitivanja zemljišta za dogradnju prostora Srednje škole u Đurđevcu.
10. Pitanja i prijedlozi.

              
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

 Donošenje Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za ostvarivanje programa/projekata udruga s područja Grada 
Đurđevca u 2008. godini.

Prijdlog Odluke o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca 
za ostvarivanje programa/projekata udruga s područja Grada Đurđevca u 2008. godini 
utvrdilo je Povjerenstvo za udruge na sjednici održanoj 17. ožujka 2008. godine, a 
obrazložio ju  je gradonačelnik Mladen Roštan. Predložio je da se Gradskom društvu 
invalida Đurđevac umjesto predloženog iznosa od 20.000,00 kuna, koji je utvrdilo 
Povjrenstvo za udruge, odobri iznos od 30.000,00 kuna za sufinanciranje programa u 
2008. godini, kako se još tijekom godine ne bi morali rješavati njegovi pojedinačni 
zahtjevi za novčana sredstva. 

Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna

Grada Đurđevca za ostvarivanje programa / projekta 
udruga s područja Grada Đurđevca u 2008. godini

I.

Za ostvarivanje programa / projekta udruga s područja Grada Đurđevca u 2008. 
godini, iz Proračuna Grada Đurđevca odobrava se svota od 197.100,00 kuna, temeljem 
prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.
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II.

Iznos iz točke I. rasporedit će se na sljedeći način:

1. Lovačkoj udruzi „Jelen“ Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Natjecanje lovaca regije u gađanju u sklopu manifestacije 
''Picokijada''.

2. Udruzi Matice umirovljenika UP-a Koprivnica – Podružnica Đurđevac iznos od 
500,00 kuna za sufinanciranje programa: Sportska takmičenja.

3. Udruzi „Rukotvorine“ Čepelovac iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Čuvajmo našu starinu.

4. Kinološkom društvu Đurđevac iznos od 500,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Organizacija revije pasa za vrijeme trajanja priredbi u sklopu proslave ''Đurđeva'' 
i  Organizacija 23 kinološke priredbe tijekom 2008. godine.

5. Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata  Đurđevac iznos od 1.000,00 
kuna za sufinanciranje programa: 
a)   Organizacija športske rekreacije i športskih natjecanja,
b) Hodočašća u Bleiburg i Trsat,
c) Prijevoz članova u bolnice i lječilišta,
d) Likovna kreativna radionica HVIDR-a.
6. Kulturnom umjetničkom društvu „Petar Preradović“  Đurđevac iznos od 

50.000,00 kuna za sufinanciranje programa:
a) Njegovanje folklorne baštine đurđevačke Podravine,
b) Njegovanje glazbene baštine đurđevačke Podravine,
c) Koncerti i putovanja,
d) Seminari i naknade voditeljima,
e) ''Đurđevčice'' snimanje CD-a.

7. Kriegskindernothilfe-u e.V. predstavništvo u Republici Hrvatskoj iznos od 
20.000,00 kuna za sufinanciranje programa: Kinderarche Đurđevac. Sredstva će 
se doznačiti nakon što ''Druga ruka'' d.o.o. prebaci iznos od 60.000,00 kuna 
Udruzi Kriegskindernothilfe, sukladno potpisanim cesijama  iz 2005., 2006. i 
2007. godine.

8. Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac iznos od 10.000,00 kuna za 
sufinanciranje 

programa: Izložba vina ''Đurđevo 2008. 
9. Društvo multiple skleroze  Koprivničko-križevačke županije iznos od 1.500,00 

kuna za sufinanciranje programa:
a)  Terapija ultrazvukom po seltzeru,

           b)  Sedmi hrvatski simpozij oboljelih od multiple skleroze.
10.  Društvu za suzbijanje alkoholizma Đurđevac iznos od 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje programa: Usmjerenost prema zaštiti ljudskog zdravlja.
11.  Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom  Đurđevac iznos od 

10.000,00 kuna za sufinanciranje programa:
a)  Osmjehom kroz život,
b) Škola plivanja za osobe s mentalnom retardacijom,
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           c)  Korak po korak do samostalnosti,
d)  Mi i svijet oko nas.
12.   Društvu za uljepšanje mjesta i zaštitu čovjekove okoline ''Roda'' Đurđevac 

iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
a)  Uređenje dječjih igrališta – 2.000,00 kuna,
b) Uređenje prostorija i okoliša udruge – 1.500,00 kuna,
c) Organiziranje nagrade Đurđek za najljepše okučnice, organizacija Tikvijade – 

1.500,00 kuna.
13.   Udruzi Matice umirovljenika grada Đurđevac iznos od 5.000,00 kuna za 

sufinanciranje programa: Poboljšanje kvalitete života starijih osoba.
14.  Forumu žena Đurđevac iznos od 8.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 

Očuvanje tradicijskog načina tkanja.
15.  Udruzi žena Suha Katalena iznos od 1.400,00 kuna za sufinanciranje 

programa: Očuvanje tradicijskih običaja.
16.  Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke i 

Virovitičko-podravske županije iznos od 6.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa:
a) Odlazak na obljetnicu „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.“,
b) Odlazak na obljetnicu u Pakrac „Dan branitelja Pakraca i Lipika “,
c) Sportski susreti braniteljskih udruga „Đurđevac 2008.“, iznos od 2.140,00 
kuna i za dugovanje za zakup poslovnog prostora iznos od 3.860,00 kuna 
(kompenzacija).  

17.  Udruzi žena Budrovac iznos od 3.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Očuvanje tradicije naših običaja.

18.  Gradskom društvu invalida Đurđevac iznos od 30.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: 
a) Akcijski plan vijeća Europe i konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom,
b) Čovjek je čovjeku najbolji lijek.

19.  Ogranku saveza antifašističkih boraca i antifašista  Đurđevac iznos od 1.000,00 
kuna za sufinanciranje programa: Žrtve fašističkog terora i njihove obitelji.

20.Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije iznos od 5.200,00 kuna za 
sufinanciranje programa: 
a) Klub slijepih žena, 
b) Obilazak terena slijepih osoba,
c) Sportski klub.

21.  Udruzi žena „Peski“ iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje programa: 
Očuvanje  tradicije naših običaja.

22.Pčelarskoj udruzi „Bagrem“ Đurđevac iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Đurđevečki medveni den (okupljanje pčelara).

23.Odred izvođača „Picoki“ Đurđevac iznos od 5.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: „Med Picokima“ izviđački višeboj – orijentacijsko natjeacanje.

     24.  Udruzi žena ''Svetojanke'' Sveta Ana iznos od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 
            programa: Obilježavanje godišnjice Vodenice – Dani zlevanke (gradnja krušne 
peći i sanitarnog čvora).
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25.  Ekološkom društvu Đurđevac iznos od 1.500,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Ja trebam Dravu.

26.  Klubu uzgajatelje Hrvatske patuljaste kokoši iznos od 2.000,00 kuna za 
sufinanciranje programa: Uzgoj i revitalizacija hrvatske patuljaste kokoši.

27.  Udruzi ''Bilogorska svitanja'' Sirova Katalena iznos od 500,00 kuna za 
sufinanciranje programa: Bilogorska svitanja.

28.  Breakdance klubu n.r.g. Đurđevac iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Breakin lessons.

29.  Udruzi mladih ''Peski'' Đurđevac iznos od 4.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Pan cup 2008.

30.  Udruzi specijalne policije  iz domovinskog rata ''Ban'' Koprivnica iznos od 
500,00 kuna za sufinanciranje programa:

            a)  Obilježavanje 15. obljetnice specijalne jedinice policije Ban,
            b)  Obilježavanje značajnih bitaka iz domovinskog rata, obljetnice pogibija 
suboraca,

c) Izrada i održavanje internetskih stranica udruge.
       31. Udruzi ratnih veterana ''Hrvatski domobran'' – Ogranak Koprivnica iznos od 
500,00  kuna za sufinanciranje programa: Poboljšanje kvalitete osnovnih potreba za 
život svih  članova udruge i Ogranka hrvatskog domobrana Koprivnica i Đurđevac.
       32. Udruzi Podravskih studenata Zagreb iznos od 1.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa: Bilten udruge ''Podravska reč''.

III.

Financijska sredstva iz točke II., podtočki 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31. i 32.  ove Odluke 
odobravaju  se  iz  Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2008.  godinu  sa  stavke:  OSTALE 
JAVNE POTREBE, pod 3811 Tekuće donacije u novcu.

Financijska  sredstva  iz  točke  II.,  podtočki  6.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz 
Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2008.  godinu  sa  stavke:  OSTALI  KORISNICI  U 
KULTURI, pod 3811 tekuće donacije u novcu po odluci Gradskog Poglavarstva.

Financijska sredstva iz točke II., podtočki 8., 22. i 26. ove Odluke odobravaju se 
iz  Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2008.  godinu  sa  stavke:  POTICANJE 
GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA, pod 3811 tekuće donacije u novcu.

Financijska  sredstva  iz  točke  II.,  podtočke  7.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz 
Proračuna Grada Đurđevca za  2008.  godinu sa stavke:  SOCIJALNE POMOĆI,  pod 
3811 tekuće donacije u novcu.

IV.

Izvješća  o  radu  i  financijska  izvješća  za  2008.  godinu  i  izvješća  o  utrošku 
doznačenih sredstava (preslike računa) za financiranje programa / projekata iz točke II. 
ove Odluke korisnici sredstava dužni su dostaviti do 29. veljače 2009. godine

Ukoliko  udruge  ne  dostave  tražena  izvješća  iz  stavka  1.,  njihove  prijavljene 
programe / projekte za 2009. godini Povjerenstvo neće razmatrati.
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V.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
javne prihode Grada Đurđevca.

Točka 2.

 Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
poslova čišćenja javnih površina u gradu Đurđevcu 2008. godini.

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

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac
          za održavanje čistoće javnih površina 

u gradu Đurđevcu u 2008. godini

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje čistoće javnih 
površina u gradu Đurđevcu u 2008. godini, Broj: 02-2008-68 od 28. siječnja 2008. 
godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Isplata za obavljene poslove održavanja čistoće javnih površna 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, na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
6/07.) i troškovnika, zaključi ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 3.
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Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
poslova košnje javnih zelenih površina u 2008. godini na području Grada 
Đurđevca. 

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i kratkog 
komentara Josipa Tomice o troškovniku Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
poslova košnje javnih zelenih površina u 2008. godini na području Grada Đurđevca, 
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac

          za obavljanje poslova košnje javnih zelenih površina 
na području Grada Đurđevca u 2008. godini

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova košnje 
javnih zelenih površina na području Grada Đurđevca u 2008. godini, Broj: 02-2008-68 
od 18. veljače 2008. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Isplata za obavljene poslove košnje javnih zelenih površna 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, na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
6/07.) i troškovnika, zaključi ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 4.

Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
poslova nabave, sadnje i održavanja cvjetnih gredica u 2008. godini na području 
Grada Đurđevca. 

Troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje  poslova nabave, 
sadnje i održavanja cvjetnih gredica u 2008. godini na području Grada Đurđevca 
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obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
 Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac

za obavljanje poslova nabave i sadnje cvijeća te
održavanja cvjetnih gredica na području Grada 

Đurđevca u 2008. godini

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova nabave 
i sadnje cvijeća te održavanja cvjetnih gredica na području Grada Đurđevca u 2008. 
godini , Broj: 02-2008-68 od 21. ožujka 2008. godine, koji je sastavni dio ovog 
Zaključka.

II.

Isplata za obavljene poslove 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, na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
6/07.) i troškovnika, zaključi ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 5.

 Razmatranje troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje 
poslova održavanja javne rasvjete u 2008. godini na području Grada Đurđevca. 

Troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje  poslova održavanja 
javne rasvjete u 2008. godini na području Grada Đurđevca obrazložio je 
gradonačelnik Mladen Roštan.

Josip Tomica upitao je gradonačelnika da li zamjena električnih stupova 
pripada pod održavanje javne rasvjete?

Zamjena električnih stupova pripada pod održavanje javne rasvjete, a ako se 
radi o postavljanju novih električnih stupova onda ne pripada pod održavanje javne 
rasvjete, odgovorio je gradonačelnik Mladen Roštan.
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 Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija d.o.o. Đurđevac
          za održavanje javne rasvjete na području

 Grada Đurđevca u 2008. godini

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija d.o.o. Đurđevac za održavanje javne rasvjete 
na području Grada Đurđevca u 2008. godini, Broj: 02-2008-68 od 25. ožujka 2008. 
godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Isplata za obavljene poslove održavanja javne rasvjete 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, na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Đurđevca u 2008. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
6/07.) i troškovnika, zaključi ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju 
poslova iz točke I. ovog Zaključka.

Točka 6.

Donošenje Odluke o prihvaćanju zaključenja izvansudske nagodbe.

Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, te pojašnjenja 
koje je gradonačelnik dao Josipu Tomici, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo 
sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvaća zaključenje izvansudske 
nagodbe za naknadu štete s osobama koje su pretrpjele  štetu prilikom scenske 
izvedbe „Legende o Picokima 2007“, zastupanim po punomoćniku Željku 
Lackoviću, odvjetniku iz Đurđevca.

2. Tekst izvansudske nagodbe sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan za potpis 

izvansudske nagodbe iz točke 1. ovog Zaključka.
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Tekst izvansudske nagodbe  nalazi se u prilogu ovog zapisnika.

Točka 7.

Razmatranje ponude „Segrada“ d.d. Đurđevac za izradu temelja kolne vage 
i pratećih objekata.

Nakon obrazloženja ponude „Segrada“ d.d. Đurđevac za izradu temelja kolne 
vage i pratećih objekata, koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za 

izradu temelja kolne vage i pratećih objekata 
u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda „Segrada“ d.d. Đurđevac za izradu temelja kolne vage i 
pratećih objekata u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu i za te namjene odobrava se 7.539,60 
kuna (ponuda od 28. veljače 2008. godine).        

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 2501 Aktivnost: Redovno i investicijsko 
održavanje 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 

Točka 8.

Razmatranje ponude Omega engineering d.o.o. Dubrovnik za izradu 
projektne dokumentacije vanjske rasvjete utvrde Stari grad u Đurđevcu.

Uz obrazloženje gradonačelnika Mladena Roštana i kratkog komentara Josipa 
Tomice o ponudi Omega engineering d.o.o. Dubrovnik za izradu projektne 
dokumentacije vanjske rasvjete utvrde Stari grad u Đurđevcu,  Gradsko 
poglavarstvo jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za 

izradu projektne dokumentacije vanjske
rasvjete utvrde Stari grad u Đurđevcu
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I.

Prihvaća se ponuda Omega engineering d.o.o. Dubrovnik, Riječka 16a, za izradu 
projektne dokumentacije vanjske rasvjete utvrde Stari grad u Đurđevcu i za te namjene 
odobrava se 84.790,00 kuna (ponuda od 12. ožujka 2008. godine).        

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 1604 Projekt – Rasvjeta fasade utvrde Stari grad 
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 

Točka 9.

 Razmatranje zahtjeva Strukovne škole Đurđevac za novčana sredstva za 
geotehnička ispitivanja zemljišta za dogradnju prostora Srednje škole u Đurđevcu.

Nakon obrazloženja zahtjeva Strukovne škole Đurđevac za novčana sredstva 
za geotehnička ispitivanja zemljišta za dogradnju prostora Srednje škole u 
Đurđevcu, koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan, Gradsko poglavarstvo 
jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o odobrenju novčanih sredstava za 

geotehnička ispitivanja zemljišta
za dogradnju prostora srednje škole u Đurđevcu

I.

Za geotehnička ispitivanja zemljišta za dogradnju prostora srednje škole u 
Đurđevcu odobrava se 16.104,00 kuna, sukladno ponudi „BMK“ društva za građenje, 
projektiranje, proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Nova Plošćica 94 (ponuda Broj 
21/08. od 10. ožujka 2008. godine).        

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke OBRAZOVANJE 1906 Projekt Dogradnja prostora 
srednje škole u Đurđevcu, 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. 
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Točka 10.

 Pitanja i prijedlozi.

Pod ovom točkom dnevnog reda na poticaj Josipa Tomice vođena je rasprava o 
intervencijama koje je potrebno učiniti u dijelu komunalnog uređenja grada Đurđevca, 
te o vandalskom ponašanju mladih u gradu za vrijeme vikenda, a u raspravi su 
sudjelovali Josip Tomica, Mladen Roštan, Marijana Markešić i Ivan Pleadin. 
 

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 71. sjednicu u 
9,00 sati.

        Predsjednik
Gradskog poglavarsta

        Mladen Roštan, dipl. ing.


