ZAPISNIK
s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 19. ožujka 2008. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/08-02/03, URBROJ: 2137/0308-1 od 13. ožujka 2008. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,15 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Stevo Babić,
2. Milica Fuček,
3. Vladimir Mirović,
4. Stevo Vilagoš,
5. Marijan Panić,
6. Ivica Djopar,
7. Ljuba Dobravec,
8. Darko Fuk,
9. Siniša Plemenčić,
10. Marijan Štimac,
11. Željko Blažok,
12. Vjekoslav Ivandija.
Sjednici nisu nazočni:
1. Petar Štefanić (opravdao),
2. Davor Ivezić.
3. Luka Čukljaš.
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika,
3. Josip Tomica, zamjenik gradonačelnika,
4. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva,
5. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
6. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode,
7. Martin Mahović, stručni suradnik za investicije i projekte Grada
Đurđevca,
8. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva,
9. Vesna Makovec, direktorica Urbie d.o.o. Čakovec,
10. Dražen Mesić, rukovoditelj tehničkog sektora Komunalija d.o.o.

Đurđevac,
11. Branka Sršek, referentica u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
12. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje.
2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu.
3. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na
području Grada Đurđevca.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca.
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
9.Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi na području
Grada Đurđevca.
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi
i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama spaljivanja korova,
trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.
12. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2007. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
13. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju
Grada Đurđevca.
14. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo,
razvoj, selo i poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.
Donošenje Odluke o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana

uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje.
Uvodne napomene dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar.
Sjednici Gradskog vijeća nazočna je Vesna Makovec, direktorica „Urbie“ d.o.o.
Čakovec, koja je u ime izrađivača Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Đurđevca podnijela Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, provedenoj od 5. srpnja do 19.
srpnja 2007. godine. Istaknula je da je u tijeku javne rasprave pristiglo 29 podnesaka
s ukupno 83 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. studenoga 2007. godine. Od navedenih 83 prijedloga i primjedbi
predloženo je da se 50 usvoji, 8 dijelom usvoji i 16 ne usvoji, dok se ostalih 9
podnesaka ne odnose na potrebu izmjene odredbi PPUG kakav je dan na javnoj
raspravi, stoga je za njih dano obrazloženje. U prilogu Izvješća, koje su članovi
Gradskog vijeća primili u materijalima za sjednicu, nalaze se odgovori na sve
primjedbe i prijedloge s javne rasprave, pojasnila je Vesna Makovec.
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca na 66. sjednici održanoj 17. siječnja 2008.
godine prihvatilo je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca i utvrdilo konačni prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca izrađenog od
trgovačkog društva URBIA d.o.o. Čakovec.
Prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko poglavarstvo
pribavilo je suglasnosti propisane zakonom, koje su članovi Gradskog vijeća primili u
materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca
s izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje
Točka 2.
Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu.
Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara o prijedlogu
Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu za riječ se javio član
Gradskog vijeća Marijan Štimac.
Podnio je u tijeku rasprave o prijedlogu Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca
za 2008. godinu, usmeni amandman koji glasi:
AMANDMAN
na prijedlog Plana rada Gradskog vijeća

Grada Đurđevca za 2008. godinu
U točki II. podtočki 14. predložio je da se doda da Izvješće o radu Komunalija d.o.o.
Đurđevac za 2007. godinu podnosi i za povezana trgovačka društva Segrad d.d. i
novoformirano trgovačko društvo za distribuciju plina.
Budući da je Marijan Štimac podnio amandman na sjednici u tijeku rasprave,
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar sukladno članku 49. Poslovnika Gradskog
vijeća, dao je na glasovanje prijedlog da se Marijanu Štimcu dopusti podnošenje
amandmana na sjednici.
Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo da se Marijanu Štimcu dopusti podnošenje
amandmana.
Budući da je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina članova Gradskog
poglavarstva, u ime predlagatelja očitovao se predsjednik Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo djelomićno je prihvatilo amandman Marijana Štimca.
Prihvatilo je da točka II. podtočka 14. glasi:
„14. Izvješće o radu za 2007. godinu Komunalija d.o.o. Đurđevac i s njima
povezanih trgovačkih društva“, jer će trgovačko društvo za distribuciju plina biti
osnovano u 2008. godini.
S ovim prijedlogom složio se Marijan Štimac, tako da riječi: „ i s njima
povezanih trgovačkih društva“, postaju sastavnim dijelom točke II. podtočke 14.
Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2008. godinu.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PLAN RADA
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
za 2008. godinu
Točka 3.
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog
vijeća da su prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca primili u
materijalima za sjednicu, pa je odmah bez obrazloženja predlagača otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih
Grada Đurđevca
Točka 4.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na
području Grada Đurđevca.
Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara,
obrazloženje je dao gradonačelnik Mladen Roštan. Posebno je naglasio da je dopunu
članka 19. s novim stavkom predložila Komisija za uređenje prometa na području
Grada Đurđevca. Ovaj prijedlog Komisije prihvatilo je Gradsko poglavarstvo i
utvrdilo prijedlog Odluke s dopunom članka 19. s novim stavkom koji glasi:
„Zabranjeno je parkiranje vozila u Đurđevcu u Starogradskoj ulici, a u odvojku
Starogradske ulice od kućnog broja 22 do kućnog broja 26 zabranjeno je
zaustavljanje i parkiranje vozila na kolniku.“
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o uređenju prometa na području
Grada Đurđevca
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara, prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu obrazložio je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Za raspravu se javio Marijan Panić. Predložio je, ako je moguće, da se u ovoj Odluci
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu „nađe uloga“ Društva za
uljepšavanje mjesta i zaštitu čovjekove okoline „Roda“, kao povijesno značajnog
Društva za uljepšavanje mjesta – Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je donošenje Zaključka kojim će
se preporučiti Gradskom poglavarstvu i upravnim tijelima Grada da kod pripreme
akata u kojima će se rješavati pitanja koja obuhvaćaju tematiku u vezi uljepšavanja
mjesta i zaštite čovjekove okoline na području Grada Đurđevca, uključe kao
savjetodavno tijelo Društvo za uljepšavanje mjesta i zaštitu čovjekove okoline
„Roda“, radi davanja mišljenja.
Ovaj prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara podržali su
gradonačelnik Mladen Roštan i član Gradskog vijeća Stevo Babić. Smatraju da nije
potrebno u općem aktu Grada propisivati nadležnosti udruga.
Marijan Štimac upitao je gradonačelnika Mladena Roštana da li se očekuju nove
cijene usluga Komunalija d.o.o. Đurđevac za odvoz otpada u odnosu na cjenik koji su
primli u prilogu materijala?
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je da se Gradsko poglavarstvo slaže s
prijedlogom cjenika Komunalija d.o.o. Đurđevac za odvoz otpada.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu
uz sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Preporuča se Gradskom poglavarstvu Grada Đurđevca i upravnim tijelima Grada da
kod pripreme akata u kojima će se rješavati pitanja koja obuhvaćaju tematiku u vezi
uljepšavanja mjesta i zaštite čovjekove okoline na području Grada Đurđevca, uključe
kao savjetodavno tijelo Društvo za uljepšavanje mjesta i zaštitu čovjekove okoline
„Roda“, radi davanja mišljenja.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar podsjetio je članove Gradskog vijeća
da su
prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca
primili u materijalima za sjednicu, pa je odmah bez obrazloženja predlagača otvorio
raspravu.
Nitko se nije javio za riječ.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Odluke o izmjeni Odluke o grbu i
zastavi Grada Đurđevca.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih
voda.
Uvodne napomene o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih
voda dao je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu

pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama članovi Gradskog vijeća
primili su u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi na
području Grada Đurđevca.
Nakon uvodnih napomena o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj
službi na području Grada Đurđevca, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar
otvorio je raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi
na području Grada Đurđevca
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara o prijedlogu
Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za riječ se javio član Gradskog
vijeća Vladimir Mirović.
Podnio je u tijeku rasprave o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim
mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, usmeni amandman koji glasi:
AMANDMAN
na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke

o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
U članku 1. stavku 2. točki 8. predložio je da agrotehničke mjere korištenja i
uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve, odnosno berbe, najkasnije do 30. travnja
sljedeće godine, umjesto predloženog do 31. ožujka sljedeće godine.
Budući da je Vladimir Mirović podnio amandman na sjednici u tijeku rasprave,
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar sukladno članku 49. Poslovnika Gradskog
vijeća, dao je na glasovanje prijedlog da se Vladimiru Miroviću dopusti podnošenje
amandmana na sjednici.
Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo da se Vladimiru Miroviću dopusti
podnošenje amandmana.
Prije nego što se predlagatelj - Gradsko poglavarstvo očitovalo o predloženom
amandmanu Vladimira Mirovića, uslijedila je rasprava u vezi datuma
uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve, odnosno berbe.
U raspravi su sudjelovali Željko Blažok, Mladen Roštan, Vladimir Mirović,
Vjekoslav Ivandija, Marijan Panić, Marijan Štimac i Ivica Djopar.
Budući da su sudionici rasprave imali različita stajališta o tome koji je datum
prihvatljiviji 30. travnja ili 31. ožujka sljedeće godine za uklanjanje biljnih
ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve, odnosno berbe, Vladimir Mirović
je odustao od predloženog amandmana.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama
u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama spaljivanja korova,
trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.
Nakon uvodnih napomena o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o mjestima i
mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla,
predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o mjestima i mjerama
spaljivanja korova, trave i drugog
otpadnog materijala biljnog porijekla
Točka 12.

Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2007. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu –
Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2007. godine
obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu
– Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2007. godine
Točka 13.
Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju
Grada Đurđevca.
Uvodne napomene o osnivanju i Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca dao je
gradonačelnik Mladen Roštan.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Stevo Babić izvijestio je Gradsko vijeće
da je prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju
Grada Đurđevca utvrdio Odbor na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine.
Odbora za izbor i imenovanja u Vijeće za prevenciju Grada Đurđevca, koje djeluje
kao koordinirajuće tijelo u provođenju zajedničkih mjera i aktivnosti na projektu
Ministarstva unutarnjih poslova „Prevencija u lokalnoj zajednici“, predložilo je:
1. MLADENA ROŠTANA, gradonačelnika Grada Đurđevca,
2. JOSIPA TOMICU, zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. PETRA ŠTEFANIĆA, zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada
Đurđevca,
4. MIROSLAVA LONČARA, načelnika Policijske postaje Đurđevac,
5. ŽELIMIRA HRVATIĆA, predsjednika Općinskog suda u Đurđevcu,
6. KATARINU BIRTA, ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Đurđevac,
7. JASNU VLAHOVIĆ HORVAT, pedagogicu u Gimnaziji Dr. Ivana
Kranjčeva Đurđevac.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju članova
Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca

Točka 14.
Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za
gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Stevo Babić izvijestio je Gradsko vijeće
da je Vjekoslav Tomrlin podnio ostavku na dužnost člana Odbora za gospodarstvo,
razvoj, selo i poljodjelstvo. Prijedlog Rješenja o razrješenju Vjekoslava Tomrlina i
izboru Tihomira Ferenčića za člana Odbora za gospodarstvo, razvoj, selo i
poljodjelstvo Gradskog vijeća Grada Đurđevca, utvrdio Odbor na sjednici održanoj
12. ožujka 2008. godine, obrazložio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Stevo Babić.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju Vjekoslava Tomrlina i izboru
Tihomira Ferenčića za člana Odbora
za gospodarstvo, razvoj, selo i poljodjelstvo
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Točka 15.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Vjekoslav Ivandija upitao je gradonačelnika Mladena
Roštana, budući da je u ožujku objavljen javni natječaj za rekonstrukciju uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju kanalizacije, koliko to košta i iz
kojih su izvora planirana sredstva za te namjene, te da li Grad Đurđevac ima u
2008. godini osigurana sredstva za te namjene?
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Vjekoslavu Ivandiji da ukupna
planirana investicija za 2008. godinu za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda - biološki dio i rekonstrukciju kanalizacije iznosi 6.000.000,00
kuna. U Proračunu Grada Đurđevca planirano je 2.000.000,00 kuna i to
1.000.000,00 kuna potpore iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije i
1.000.000,00 kuna potpore iz Fonda za regionalni razvoj. Ostali iznos od
4.000.000,00 kuna financirat će Hrvatske vode.
Željko Blažok osvrnuo se na zapisnike s prošlih sjednica Gradskog poglavarstva pa
je upitao gradonačelnika Mladena Roštana u vezi otpisa dugovanja – nenaplativih
potraživanja za komunalnu naknadu i ostalo, u sklopu prihvaćanja Izvješća o
popisu imovine Grada i u vezi naknade štete osobama koje su pretrpjele štetu
prilikom scenske izvedbe „Legende o Picokima 2007.“?
Gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio je Željku Blažoku da je otpis dugovanja
– nenaplativih potraživanja za komunalnu naknadu i ostalo sastavni dio poslovanja

pa se nalazi u sklopu Izvješća o popisu imovine Grada, a izvansudska nagodba za
naknadu štete osobama koje su pretrpjele štetu prilikom scenske izvedbe „Legende
o Picokima 2007.“, nije sklopljena te da je sve još u fazi dogovaranja.
Siniša Plemenćić upitao je kada će se u dnevni red Gradskog vijeća uvrstiti
tematika u vezi Nogometnog kluba Graničar Đurđevac? Napomenuo je kako je još
u listopadu 2007. godine na Gradskom vijeću iznio problematiku Nogometnog
kluba Graničar Đurđevac i dostavio tražene materijale sa Skupštine.
Nakon što je gradonačelnik Mladen Roštan odgovorio da su materijali tehnički
pripremljeni za sljedeće Gradsko vijeće, Siniša Plemenčić zamolio je da se
tematika u vezi Nogometnog kluba Graničar Đurđevac uvrsti u dnevni red za
sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 10. travnja 2008. godine.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar obećao je da će za sljedeću sjednicu
Gradskog vijeća koja će se održati 10. travnja 2008. godine u dnevni red uvrstiti
tematika u vezi Nogometnog kluba Graničar Đurđevac.
Na kraju sjednice gradonačelnik Mladen Roštan pozvao je članove Gradskog
vijeća i članove Gradskog poglavarstva na Dječji glazbeni festival „Kukuriček
2008.“, koji će se održati 29. ožujka u Sportskoj dvorani u Đurđevcu, a predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar podsjetio je da je do 21. ožujka otvoren Javni poziv
za dodjelu javnih priznanja Grada Đurđevca, pa je pozvao predlagače da na
vrijeme dostave prijedloge.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 21. sjednicu Gadskog
vijeća u 17,50 sati.
Zapisničar
Marica Popović
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