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ZAPISNIK
sa 72. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
održane 7. travnja 2008. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 022-05/08-01/13, URBROJ: 2137/03-08-1
od 4. travnja 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. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada Đurđevca.
5. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
6. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac.
7. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac.
8. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca.
9. Zdravko Šimunić, dopisnik Glasa Podravine i Radio Đurđevca.
10. Adela Sočev, dopisnica Podravskog lista.
11. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista.
Zapisnik sa 71. 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.Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za
2007. godinu.
2.Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna
Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2007. godine.
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3.Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
4. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2007. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2007. godinu.
6. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2007. godinu.
7. Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna financijskog plana i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2007. godinu.
8. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2007. godinu.
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2007. godinu.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
11. Utvrđivanje prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
12. Razmatranje stručnog mišljenja Uprave za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorskog odjela u Bjelovaru u svezi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar“ u Đurđevcu.
13. Razmatranje molbe Centra za socijalnu skrb Đurđevac za novčana sredstva za
provođenje programa rada s malim kreativnim socijalizacijskim skupinama.
14. Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za novčanu potporu
za izradu odora „Đuroka“.
15. Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za
2007. godinu.
Prijedlog Godišnje obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan. BILJEŠKE uz Godišnji obračun Proračuna
Grada za 2007. godinu (na 36 stranica) u kojima su obrazloženi planirani i ostvareni
prihodi i rashodi Proračuna Grada za 2007. godinu, kao i potraživanja i obveze s
pregledom obveza na dan 31.12. 2007. godine, nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
Dodatno obrazloženje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007.
godinu dala je pročelnica Jasna Kovačev, koja se pored obrazloženja planiranih prihoda
i rashoda posebno osvrnula na potraživanja i obveze Grada Đurđevca na dan 31. 12.
2007. te na ostvarenje planiranih Programa za 2007. godinu.
Prvi se za raspravu javio Josip Tomica. Naglasio je kako je u zadnjih sedam
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godina iznos od 1.405.015,44 kuna najveći ostatak prihoda Proračun Grada Đurđevca.
Smatra da taj ostatak prihoda ne bi trebao biti tako visok, već ga je trebalo utrošiti za
planirane programe i projekte.
Zatim je iznio svoje mišljenje vezano uz ostvarenje većih prihoda Proračuna
Grada u 2008. godini. Založio se da prioritetni cilj u 2008. godini u Gradu treba biti
uređenje poslovnih zona kao i daljnji otkup zemljišta u poslovnim zonama. Zauzeo se
za što veću realizaciju prihoda gdje god je to moguće, a rezerve vidi u naplati naknade
za eksploataciju mineralnih sirovina od stvarno eksploatiranog šljunka na
eksploatacijskom polju Gat, od prodaje zemljišta u Industrijskim zonama i naplati
komunalnog doprinosa od Hassa i drugih.
Na kraju svoje rasprave izjavio je da ovaj Godišnji obračun Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu podržava i prihvaća.
Nadalje se za raspravu javio Ivan Pleadin. Osvrnuo se na ukupan iznos
nenaplaćenih dospjelih potraživanja u 2007. godini koja iznose 2.375.023,97 kuna,
stoga je predložio da se gradske službe angažiraju na naplati nenaplaćenih dospjelih
potraživanja, tim više što se iz godine u godinu kao dužnici pojavljuju iste osobe.
U vezi potraživanja naknada za korištenje javnih površina predložio je da se
dužnici obznane, a ukoliko i dalje ne plaćaju naknadu da im se oduzme pravo korištenja
javnih površina.
Zatim se u svojoj raspravi osvrnuo na ostvarene prihode od eksploatacije
mineralnih sirovina. Izrazio je sumnju u realno prikazivanje tih prihoda u 2007. godini,
kao i prihoda od poreza na potrošnju. U vezi naplate poreza na tvrtku smatra da se ne
može ići samo na slanje opomena kako bi se naplatila nenaplaćena potraživanja, već se
gradske službe trebaju angažirati na tome i ići energično na naplatu dospjelih
potraživanja.
Govoreći o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu
Ivan Pleadin je izjavio da mu je jedan pokazatelj zabrinjavajući, a odnosi se na izdatke
za zaposlene na koje se troši 80% izvornih prihoda Proračuna. Prema mišljenju Ivana
Pleadina to je neizdrživo, jer nema financijskih mogućnosti za aktivnosti i razvoj Grada
kakav bi trebali imati.
Odgovore Josipu Tomici i Ivanu Pleadinu dali su gradonačelnik Mladen Roštan i
pročelnica Jasna Kovačev, koja je pojasnila koje sve radnje gradske službe poduzimaju
kako bi se naplatila potraživanja od dužnika. Pritom je iznijela najveći problem naplate
potraživanja od privatnih obrtnika, a u vezi naplate naknade za stvarno eksploatirane
količine šljunka na eksploatacijskom polju “Gat“ izvijestila je da je za taj predmet pred
dvije godine pokrenut sudski spor, koji se još uvijek vodi.
Nakon provedene rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo
prijedlog
GODIŠNJEG OBRAČUNA
Proračuna Grada Đurđevca
za 2007. godinu
Ovaj Godišnji obračun upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
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Točka 2.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna
Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2007. godine.
Obrazloženje su dali pročelnica Jasna Kovačev i gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
ODLUKE
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna
Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2007. godine
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 3.
Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna
Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
GODIŠNJEG OBRAČUNA
Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca
za 2007. godinu
Ovaj Godišnji obračun Konsolidiranog proračuna upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 4.
Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2007. godinu.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, ravnateljica Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Đurđevac Gabrijela Golub obrazložila je Godišnji obračun prihoda i
rashoda Dječjeg vrtića za 2007. godinu. Pritom je izvijestila nazočne o radu i trenutnim
aktivnostima koje se provode u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac u cilju podizanja
pedagoških standarda.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna prihoda,
primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac za 2007. godinu
Ovaj Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2007. godinu.
Nakon uvodnih napomena gradonačelnika Mladena Roštana, obrazloženje je dala
ravnateljica Centra za kulturu Edita Janković Hapavel. Pored obrazloženja Izvješća o
radu i Godišnjeg obračuna prihoda i rashoda Centra za kulturu Đurđevac za 2007.
godinu, ravnateljica je upoznala članove Gradskog poglavarstva s projektima Centra za
kulturu koji su sada u tijeku.
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica i Ivan Pleadin.
Ivanu Pleadinu je ravnateljica Edita Janković Hapavel dala pojašnjenje zašto
Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac plaća Centru za kulturu naknadu za korištenje Doma
kulture, a Josip Tomica komentirao je izvođenje radova na revitalizaciji utvrde Stari
grad uz napomenu da se inzistira i ustraje kod Ministarstva kulture za dobivanje
financijskih sredstava za daljnje uređenje Starog grada. Predložio je da se u sklopu
revitalizaciji utvrde Stari grad iznađe prostor za postavljanje etnografskog muzeja Grada
Đurđevca.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Centra za kulturu Đurđevac za 2007. godinu
Ovo Izvješće i Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 6.
Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2007. godinu.
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Uvodne napomene dao je gradonačelnik Mladen Roštan, a obrazloženje Izvješća
o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice
Đurđevac za 2007. godinu, dala je ravnateljica Gradske knjižnice Anica Šabarić.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave utvrdilo je prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka
Gradske knjižnice Đurđevac za 2007. godinu
Ovo Izvješće i Godišnji obračun s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 7.
Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna financijskog plana i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2007. godinu.
Nakon što je opravdao odsutnost zapovjednika JVP Đurđevac, Marijana Kicivoja,
Izvješće o radu, Godišnji obračuna financijskog plana i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2007. godinu obrazložio je gradonačelnik Mladen
Roštan.
Rasprava nije vođena.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna
financijskog plana i Financijskog izvješća
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2007. godinu
Ovo Izvješće o radu, Godišnji obračun i Financijsko izvješće, s prijedlogom
Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Točka 8.
Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2007. godinu.
Nakon obrazloženja koje je dao gradonačelnik Mladen Roštan i kratkog
komentara Josipa Tomice, Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o vatrogasnim
intervencijama Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2007. godinu
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I.
Prihvaća se Izvješće o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac za 2007. godinu, koje je usvojilo Upravno vijeće JVP Đurđevac na sjednici
održanoj 25. veljače 2008. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
Točka 9.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2007. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2007. godinu, a ujedno i Izvješće o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u
2007. godini (točka 10. dnevnog reda), obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Dodatno obrazloženje dao je Martin Mahović. Pojasnio je zašto pojedini
ugovoreni radovi iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007.
godini nisu realizirani, već se realizacija planira u 2008. godini, za što su već osigurana
sredstva i iskazana su u Rezultatu poslovanja kao višak prihoda u Proračunu Grada za
2007. godinu.
Član Gradskog poglavarstva Ivan Pleadin kritički se osvrnuo na izvršenje
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvršenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
Izjavio je kako nas ne opravdava činjenica što plan nije realiziran, jer radovi nisu
izvedeni u 2007. godini. To znači da nismo dobro planirali, ustvrdio je Ivan Pleadin i
dodao da treba kvalitetno izraditi projekt, a zatim ići na izvođenje radova. Novci su
ostali na računu jer ih nismo stigli potršiti i to nije dobro, zaključio je Ivan Pleadin.
Na kraju je upozorio kako se pojedini radovi izvode neracionalno. Pritom je
spomenuo izvođenje radova u Grkinskoj ulici u Đurđevcu, gdje radovi polaganja
komunalne infrastrukture nisu izvođeni određenim redoslijedom pa je nastala šteta jer se
morao trgati nogostup.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je koje su objektivne okolnosti utjecale
na to da se investicija u Poslovnoj zoni A nije realizirala do kraja 2007. godine. Grad se
kandidirao za županijska sredstva na vrijeme, međutim investicija je na natječaju
zaključena krajem 2007. godine, već je bilo zimsko vrijeme, fizički se nisu mogli
završiti započeti poslovi, te su situacije i plaćanja prebaćene u 2008. godinu.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
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Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca za 2007. godinu
Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 10.
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca u 2007. godini, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan pod
točkom 9. dnevnog reda.
Rasprava je vođena pod točkom 9. dnevnog reda.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
Z A K LJ U Č K A
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2007. godini
Ovo Izvješće s prijedlogom Zaključka upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 11.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je prijedlog Odluke o obvezatnom
korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje
i odvoz komunalnog otpada.
Za riječ se javio član Gradskog poglavarstva Ivan Pleadin. Predložio je da se,
kako kaže, „ovaj dokument preispita“, jer se ne slaže s predloženim člankom 3.
prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Smatra da građanin
nije dužan sam prijavljivati početak korištenja komunalne usluge, već da je to
dužnost Komunalija da utvrde novog obveznika i izdati mu rješenje.
Ovaj prijedlog Ivana Pleadina svojom raspravom podržao je Josip Tomica.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno je utvrdilo prijedlog
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ODLUKE
o obvezatnom korištenju komunalne usluge
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi
na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
uz izmjenu članka 3. prijedloga Odluke, tako da glasi:
„Komunalije utvrđuju početak korištenja komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u
daljnjem tekstu: komunalna usluga) na području Grada.“
Ovaj prijedlog Odluke s izmjenom članka 3. upućuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Točka 12.
Razmatranje stručnog mišljenja Uprave za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorskog odjela u Bjelovaru u svezi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Centar“ u Đurđevcu.
Gradonačelnik Mladen Roštan podsjetio je članove Gradskog poglavarstva da su
na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća
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 utvrdili
konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu
izrađenog od trgovačkog društva URBIA d.o.o. Čakovec.
Prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar“ u Đurđevcu Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko poglavarstvo je zatražilo
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.
Od Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Bjelovaru
dostavljeno je stručno mišljenje u svezi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar“ u Đurđevcu, koje su članovi Gradskog poglavarstva primili u materijalima za
sjednicu, a gradonačelnik Mladen Roštan ga je još, uz komentar, pročitao.
(Ovo stručno mišljenje Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela
u Bjelovaru nalazi se u prilogu ovog zapisnika.)
U raspravi su sudjelovali Josip Tomica, Ivan Pleadin i Mladen Roštan.
Budući da su sudionici rasprave imali različita stajališta u vezi stručnog mišljenja
Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Bjelovaru u vezi Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar“ u Đurđevcu, u slučaju građevine na Trgu
svetog Jurja 8 u Đurđevcu, ovo stručno mišljenje Gradsko poglavarstvo primilo je na
znanje, a u vezi slučaja građevine na Trgu svetog Jurja 8 u Đurđevcu nastavit će se
daljni razgovori s Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru.
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Točka 13.
Razmatranje molbe Centra za socijalnu skrb Đurđevac za novčana sredstva
za provođenje programa rada s malim kreativnim socijalizacijskim skupinama.
Gradonačelnik Mladen Roštan obrazložio je molbu Centra za socijalnu skrb
Đurđevac za novčana sredstva za provođenje programa rada s malim kreativnim
socijalizacijskim skupinama. Predložio je da se za provođenje programa rada s
malim kreativnim socijalizacijskim skupinama, koji se provodi u sustavu socijalne
skrbi za područje Grada Đurđevca u Osnovnoj školi (s djecom rizičnom po
ponašanju i njihovim roditeljima), Centru za socijalnu skrb Đurđevac odobri
2.000,00 kuna.
Gradsko poglavarstvo jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o odobrenju novčanih sredstava Centru za
socijalnu skrb Đurđevac za provođenje programa rada
s malim kreativnim socijalizacijskim skupinama
I.
Za provođenje programa rada s malim kreativnim socijalizacijskim skupinama,
koji se provodi u sustavu socijalne skrbi za područje Grada Đurđevca u Osnovnoj školi
(s djecom rizičnom po ponašanju i njihovim roditeljima), Centru za socijalnu skrb
Đurđevac odobrava se 2.000,00 kuna (molba Centra za socijalnu skrb od 10. ožujka
2008. godine).
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 38114 Tekuće donacije udrugama građana po
odluci Gradskog poglavarstva.
Točka 14.
Razmatranje molbe Turističke zajednice Grada Đurđevca za novčanu
potporu za izradu odora „Đuroka“.
Molbu Turističke zajednice Grada Đurđevca za novčanu potporu za izradu
odora „Đuroka“ obrazložili su gradonačelnik Mladen Roštan i predsjednik
Turističke zajednice Grada Đurđevca Marijan Ružman.
U raspravi je sudjelovao Josip Tomica. Podržao je projekt izrade odora
„Đuroka“ – đurđevačkog graničara-strijelca iz razdoblja Đurđevačke 6. graničarske
pukovnije, koja će biti svečana odora povijesne postrojbe Grada Đurđevca. Pritom
je izrazio pohvale Turističkoj zajednici Grada Đurđevca na cjelokupnom radu.
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Gradsko poglavarstvo jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o odobrenju sredstava za izradu
odora „Đuroka“
I.
Za kupnju materijala i šivanje (ručnu izradu) odora „Đuroka“ – đurđevačkog
graničara-strijelca iz razdoblja Đurđevačke 6. graničarske pukovnije, koja će biti
svečana odora povijesne postrojbe Grada Đurđevca, odobrava se 40.000,00 kuna,
sukladno molbi Turističke zajednice Grada Đurđevca od 27. ožujka 2008. godine.
II.
Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu sa stavke 1002 Aktivnost: Manifestacije 3299 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, a plaćanje će se izvršiti na način da će Grad Đurđevac
platiti ispostavljene račune za materijal i šivanje (ručnu izradu) odora „Đuroka“.
Točka 15.
Pitanja i prijedlozi.
Gradonačelnik Mladen Roštan podsjetio je članove Gradskog poglavarstva da su
u prilogu materijala za ovu sjednicu primili:
1. Izvješće o provedenom postupku prodaje poslovnih udjela Grada Đurđevca u
Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka, koje je upućeno sukladno
točki IV. Odluke o prodaji poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o.
Đurđevac, na razmatranje na 22. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 10. travnja
2008. godine (Izvješće se nalazi u prilogu ovog zapisnika).
2. Materijale koje je dostavio NK „Graničar“ Đurđevac o stanju i problematici
funkcioniranja Nogometnog kluba, koji su dostavljeni na razmatranje na 22. sjednicu
Gradskog vijeća. Vezano uz ove materijale gradonačelnik Mladen Roštan predložio je
Martina Mahovića za predstavnika Grada Đurđevca u Upravnom odboru NK „Graničar“
Đurđevac.
Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan zaključio je 72. sjednicu u
17,55 sati.
Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Mladen Roštan, dipl. ing.

