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ZAPISNIK
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 23. srpnja 2009. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/09-02/08, URBROJ:
2137/03-09-1 od 17. srpnja 2009. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,10 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Vjekoslav Ivandija,
2. Željko Blažok (opravdano odsutan do 16,50 sati, dolazi u tijeku
rasprave o točki 3. dnevnog reda),
3. Luka Čukljaš,
4. Branimir Prelec,
5. Vlado Rep,
6. Melani Šikulec,
7. Ivan Pleadin,
8. Ivica Djopar,
9. Mladen Roštan,
10. Anka Švaco,
11. Marijan Panić,
12. Ivan Hadžija,
13. Ljuba Dobravec.
Sjednici nisu nazočni:
1. Marijan Štimac (opravdao),
2. Stevo Vilagoš.
Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca,
3. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
4. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode,
5. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
6. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika,
7. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
8. Tomislav Kolarić, predstavnik Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac,
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9. Marijan Ružman, predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca,
10. Elizabeta Milanović, predstavnica Turističke zajednice Grada Đurđevca,
11. Anđela Lenhard-Antolin, dopisnica Večernjeg lista,
12. Kruno Heidler, foto reporter Večernjeg lista,
13. Dinko Borozan, dopisnik Podravskog lista,
14. Duško Bodinovac, dopisnik Glasa Podravine,
15. Dušan Tončić, novinar.
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je da se, zbog
opravdanih razloga izvjestitelja Marijana Blažoka pod točkom 14. dnevnog reda,
točka 14. uvrsti kao točka 2. dnevnog reda, a ostale predložene točke 2. do 13. da
postanu točkama 3. do 14.
Predložena izmjena redoslijeda točki dnevnog reda usvojena je
jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama – Plin d.o.o.
Đurđevac za prolongiranje otplate kratkoročnog revolving-kredita.
3. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2008. godinu,
Programa rada i financijskog plana za 2009. godinu Zajednice sportskih udruga
Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2008. godinu,
Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu Zajednice tehničke kulture
Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
6. Donošenje Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na
temelju koncesije.
7. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.
8. Donošenje Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
9. Donošenje Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i
članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima
Vijeća mjesnih odbora.
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10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu.
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Grada Đurđevca.
13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca.
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima
Gradskog vijeća da je prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, u
tekstu koji je dostavljen u materijalima za sjednicu, utvrdio Odbor za statut i
poslovnik na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine.
U ime Kluba vijećnika SDP-HSU očitovao se Marijan Panić. Izjavio je da
Klub vijećnika SDP-HSU nema primjedaba na prijedlog Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Đurđevca i da ga podržava u cijelosti.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
POSLOVNIK
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
Točka 2.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama – Plin
d.o.o. Đurđevac za prolongiranje otplate kratkoročnog revolving-kredita.
Nakon obrazloženja koje je dao direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac
Marijan Blažok, Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama - Plin d.o.o.
Đurđevac za prolongiranje otplate kratkoročnog
revolving-kredita
Komunalijama – Plin d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, daje se suglasnost
za prolongiranje otplate kratkoročnog revolving-kredita kod Erste &
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Steiermarkische Bank d.d. Poslovnica Bjelovar u iznosu od 280.000 EURA, s
rokom vraćanja 1. lipnja 2010. godine, sukladno zahtjevu Komunalija – Plin d.o.o.
Đurđevac za davanje suglasnosti za prolongiranje otplate kratkoročnog revolvingkredita Broj: 2-2009-120 od 8. lipnja 2009. godine.
Točka 3.
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
Na temelju Zaključka s 2. sjednice Gradskog vijeća vezano uz Izvješće o radu
i Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2008. godinu,
predsjednik Turističke zajednice Marijan Ružman dostavio je u pisanom obliku
traženu dopunu navedenih izvješća, kao i Plan turističkog razvoja Grada Đurđevca
od 2008. do 2010. godine, te traženi Ugovor koji je Turistička zajednica zaključila s
Grupom PEVEC u vezi sponzorstva za „Legendu o Picokima 2008.“
Navedene materijale članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za
sjednicu.
Nakon uvodnih napomena predsjednika Gradskog vijeća Ivice Djopara,
za raspravu se javio Vjekoslav Ivandija. Rekao je da od Turističke zajednice nisu
dobiveni svi traženi podaci. Dodao da su na prošloj sjednici Gradskog vijeća tražene
nadopune Izvješća u kojem će biti prikazana struktura funkcioniranja Turističke
zajednice s podacima koji su članovi Skupštine Turističke zajednice, koji su planovi
rada, statistička obrada podataka s podacima o broju i strukturi turista koji posjećuju
grad, trendove tih turista, koje su posebnosti turizma u Gradu Đurđevcu i gdje ih
možemo ponuditi i to u cilju unapređenja kompletnog turizma i shvaćanja u kojem
će se smjeru razvijati turistički potencijali Grada Đurđevca.
Nadalje je Vjekoslav Ivandija u svojoj raspravi komentirao dostavljeni Plan
turističkog razvoja Grada Đurđevca 2008. - 2010. godine.
U daljnjoj raspravi Branimir Prelec komentirao je Ugovor koji koji je
Turistička zajednica zaključila s Grupom PEVEC u vezi sponzorstva za „Legendu o
Picokima 2008.“, a koji su članovi Gradskog vijeća sukladno Zaključku s 2.
sjednice Gradskog vijeća dobili na uvid u materijalima za ovu sjednicu.
Vezano uz navedeni Ugovor u raspravi su još sudjelovali Marijan Ružman,
Mladen Roštan, Ivan Pleadin, Ljuba Dobravec, Ivica Djopar i Marijan Panić. Na
temelju provedene rasprave nije donesen poseban zaključak.
Na kraju rasprave predsjednik Turističke zajednice Marijan Ružman
predstavio je članovima Gradskog vijeća djelatnicu u Turističkom uredu Turističke
zajednice Grada Đurđevca, Elizabetu Milanović, koja je od 1. travnja 2009. godine
zasnovala radni odnos u Turističkom uredu Turističke zajednice.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća
Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2008. godinu
Točka 4.
Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2008. godinu,
Programa rada i financijskog plana za 2009. godinu Zajednice sportskih
udruga Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
Sukladno Zaključku s 2. sjednice Gradskog vijeća vezano uz Izvješće o radu i
financijskom poslovanju za 2008. godinu, Program rada i financijski plana za 2009.
godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, predsjednik Zajednice
sportskih udruga Ivan Martinčić dostavio je u pisanom obliku traženu dopunu
navedenih izvješća, koje su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za
sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
za 2008. godinu, Programa rada i financijskog plana
za 2009. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca
Točka 5.
Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2008. godinu,
Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu Zajednice tehničke
kulture Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
Prema Zaključku s 2. sjednice Gradskog vijeća vezano uz Izvješće o radu i
financijskom poslovanju za 2008. godinu, Program rada i financijski plana za 2009.
godinu Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca, predsjednik Zajednice tehničke
kulture Željko Brček dostavio je u pisanom obliku traženu dopunu navedenih
izvješća, koje su članovi Gradskog vijeća primili u materijalima za sjednicu.
Vjekoslav Ivandija sugerirao je vezano uz Plan rada Zajednice tehničke
kulture za 2009. godinu, gdje se navodi uspostava i proširenje „Wirelles“ mreže, da
se možda razgovara i s nekim drugim operaterima koji će sami financirati uspostavu
i proširenje mreže.
Na to je tajnik Zajednice tehničke kulture Martin Mahović odgovorio kako
nije problem dobiti novac za program, već je problem dobiti mlade, stručne i
obrazovane kadrove da na tome rade.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
za 2008. godinu, Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu
Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca
Točka 6.
Donošenje Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na
temelju koncesije.
Prijedlog Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju
koncesije članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio je
raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati
na temelju koncesije
Točka 7.
Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Đurđevca članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu.
Član Gradskog vijeća Vlado Rep napomenuo je da je Klub vijećnika HDZHSS-HSLS proučio prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca. Tražio je pojašnjenje članka 4.
predložene Odluke.
Nakon što je tajnica Grada Jadranka Švaco pročitala članak 4. Oluke i
obrazložila ga, član Gradskog vijeća Vlado Rep izjavio je da je zadovoljan
dobivenim pojašnjenjem.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca
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Točka 8.
Donošenje Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca članovi Gradskog vijeća primili su u
materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, odmah
bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.
Za riječ se javio Ivan Pleadin. Naglasio je da će kod glasovanja o Odluci o
visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i
Odluci o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima
Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća
mjesnih odbora, biti „suzdržan“. Ivan Pleadin smatra da odgovarajuće naknade
trebaju biti, ali da su predložene naknade previsoke jer na godišnjoj razini iznose
600.000,00 kuna izdvajanja iz Proračuna. Dodao je kako ne vidi razlog da
potpredsjednici Gradskog vijeća budu povlašteni u odnosu na ostale članove
Gradskog vijeća i da primaju mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 3.000,00 kuna.
Gradsko vijeće većinom glasova s 12 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržanim“
donijelo je
ODLUKU
o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca
Točka 9.
Donošenje Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima
i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te
predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
Prijedlog Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i
članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima
Vijeća mjesnih odbora, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu.
Marijan Panić svoju raspravu započeo je riječima: „U recesiji smo, a mi
idemo u suprotnom smijeru. To mi nije previše jasno. Zašto se razbacujemo ako
novaca nema? Sve je to dodatni teret za Proračun Grada Đurđevca.“ Zatim je
dodao kako položaji potpredsjednika Gradskog vijeća nikada nisu bili dodatno
nagrađivani pa je upitao koji su to poslovi koje će obavljati potpredsjednici
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Gradskog vijeća za predloženu naknadu?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Ivanu Pleadinu i Marijanu
Paniću da je on predlagač Odluka pod točkama 8. i 9. dnevnog reda i da čvrsto
stoji iza tih prijedloga, koji su utvrđeni nakon usaglašavanja. Stav je bio da se
ukupni troškovi za naknade mjesečno ne povećaju u odnosu na prošli saziv,
izjavio je gradonačelnik Slavko Gračan i dodao da ti troškovi sada iznose
mjesečno 2.000,00 kuna manje nego u prošlom sazivu. Što se tiče nagrada
potpredsjednicima Gradskog vijeća, mora se staviti granica između prijašnjeg
saziva i sada, jer sada u pripremi sjednica Gradskog vijeća aktivno sudjeluju i
potpredsjednici Gradskog vijeća, stoga zaslužuju primjerene naknade za svoj rad
naglasio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Gradsko vijeće većinom glasova sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržana“
donijelo je
ODLUKU
o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog
vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima
Vijeća mjesnih odbora
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu, članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za
sjednicu. Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio
je raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2009. godinu
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu, članovi
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog
vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
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Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
na području Grada Đurđevca
Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca
Točka 14.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada
Đurđevca.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca,
članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik
Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o grbu i zastavi
Grada Đurđevca
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Točka 15.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Slavko Gračan pozvao je
člnove Gradskog vijeća da podrže prijedlog da se u vezi odredaba prijedloga
Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova temeljem kojeg se
namjerava ukinuti Prekršajni sud u Đurđevcu, uputi dopis saborskim
zastupnicima s područja Koprivničko-križevačke županije Zvonimiru Mršiću i
Stjepanu Milinkoviću, potpredsjedniku Hrvatskoga sabora Josipu Friščiću,
potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Damiru Polančecu, županu
Koprivničko-križevačke županije Darku Korenu i državnom tajniku u
Ministarstvu pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, kojeg će potpisati on kao
gradonačelnik Grada Đurđevca i predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar.
Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali Ivan Hadžija, Vlado Rep i
Ivica Djopar , Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći
Z A K LJ U Č A K
Vezano uz odredbe prijedloga Zakona o područjima i sjedištima
prekršajnih sudova, temeljem kojeg se namjerava ukinuti Prekršajni sud u
Đurđevcu, gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan i predsjednik Gradskog
vijeća Ivica Djopar uputit će dopis saborskim zastupnicima s područja
Koprivničko-križevačke županije Zvonimiru Mršiću i Stjepanu Milinkoviću,
potpredsjedniku Hrvatskoga sabora Josipu Friščiću, potpredsjedniku Vlade
Republike Hrvatske Damiru Polančecu, županu Koprivničko-križevačke županije
Darku Korenu i državnom tajniku u Ministarstvu pravosuđa Draženu
Bošnjakoviću, sljedećeg sadržaja:
„Poštovani,
Dopisom od 16. ožujka 2009. godine upoznali smo Vas s odredbama
prijedloga Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova temeljem kojeg se
namjerava ukinuti Prekršajni sud u Đurđevcu.
Ponovno bismo Vam željeli skrenuti pozornost na navedeni prijedlog koji je
upućen na 11. sjednicu Hrvatskog sabora kao Konačni prijedlog Zakona o
područjima i sjedištima prekršajnih sudova u 3. čitanju.
Naime, i dalje ne možemo prihvatiti namjeru zakonodavca da se ukine
Prekršajni sud u Đurđevcu čime se stanovništvo ovog dijela đurđevačke Podravine i
to njih gotovo 30 000 stavlja u neravnopravni položaj u odnosu na ostale stanovnike
Koprivničko-križevačke županije te bismo Vas željeli podsjetiti na argumente
istaknute u dopisu od 16. ožujka 2009. koji govore u prilog ostanku Prekršajnog
suda u Đurđevcu.
Prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova iz prosinca
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2008. godine te Konačnim prijedlogom iz lipnja 2009. godine, predlaže se da se na
području Koprivničko-križevačke županije osnuje Prekršajni sud u Koprivnici koji
bi, osim važeće nadležnosti, pokrivao područja općina i grada koji su sada u
nadležnosti Prekršajnog suda u Đurđevcu.
Za navedeno pripajanje nema nikakvih opravdanih razloga jer se time neće
postići financijske, niti prostorne uštede, niti uštede na broju djelatnika, pripajanje
suda bilo bi najskuplje rješenje upravo za stanovnike ovoga kraja zbog povećanih
troškova puta i gubitka vremena, a također nemoguće je povećati postojeću
kvalitetu i ažurnost u postupanju i to iz slijedećih razloga:
Prekršajni sud u Đurđevcu u 2008. godini imao je u radu 2929 predmeta po
upisniku, 378 predmeta pravnih pomoći, 220 predmeta po djelovodniku i 417
predmeta supletornog zatvora. U sudu obnašaju dužnost 2 suca a uz njih zaposleno
je još 8 službenika i 1 namještenik. Iako je, po Ministarstvu pravosuđa, obzirom na
broj predmeta u radu, dana prethodna suglasnost na popunu 11 radnih mjesta
službenika i 1 namještenika, nisu popunjena sva sistematizirana radna mjesta zbog
prostorne nemogućnosti smještaja većeg broja djelatnika od postojećeg.
Unatoč stalnom prilivu predmeta preko broja određenog Okvirnim mjerilima
rada, ovaj je sud godinama među najažurnijim sudovima u Hrvatskoj, jer je
višekratno u vrhu po broju riješenih predmeta po sucu, što je vidljivo iz
godišnjih izvješća Visokog prekršajnog suda. Također, prekršajni sudovi
Koprivničko-križevačke županije su u vrhu po broju zaprimljenih predmeta po sucu
što je također vidljivo iz izvješća Visokog prekršajnog suda. Iako je, obzirom na
kontinuirano povećanje priliva predmeta, bilo neophodno povećati broj sudaca,
barem na tri suca jer bi broj predmeta u radu pokrivao normu za tri do četri suca, no
to objektivno nije bilo moguće budući da godinama nisu mijenjana Okvirna mjerila
za određivanje broja sudaca po pojedinim županijama, a u skladu s kojim mjerilima
se vršila popuna sudačkih mjesta neovisno o stvarnoj potrebi sudova (što je problem
i u Đurđevcu i u Križevcima).
Iz navedenog vidljivo je, da pripajanjem Prekršajnog suda u Đurđevcu
Prekršajnom sudu u Koprivnici ne bi bilo moguće rasteretiti niti jedan od ovih
sudova brojem predmeta u radu po sucu, budući da su oba zatrpana
prekomjernim brojem optužnih prijedloga u odnosu na broj dužnosnika u
sudovima.
Pripajanje bi također prouzročilo dodatne troškove i to: prijevozne
troškove djelatnika, putne troškove stranaka, troškove dovoza i odvoza
kancelarijskog materijala, spisa, sredstava za čišćenje i slično.
Osim toga, Prekršajni sud u Koprivnici nema adekvatno riješen prostor niti
za svoje potrebe, a kamoli za potrebe suda koji bi se pripojio. Također, između
općina koje bi pripajanjem bile u nadležnosti Prekršajnog suda u Koprivnici postoji
vrlo loša prometna povezanost, jer autobusne linije i vlakovi vrlo rijetko
prometuju ili čak uopće ne prometuju. Tako npr. između pojedinih općina
prijevoz se odvija isključivo učeničkim linijama, jer nema organiziranog mjesnog
prijevoza na navedenim relacijama (Čepelovac, Mičetinac, Sveta Ana, Sirova
Katalena, Budrovac, Ferdinandovac, Pavljanc, Lepa Greda, Lukin Mekiš, Kranjica,
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Laz, Kingovo, Podravske Sesveta, Draganci, Mekiš, Brodić, Suha Katalena, Donje
Zdjelice, Miholjanec). Također ima mjesta za koje je isključivo organiziran
prijevoz putem privatnih autoprijevoznika samo dva puta dnevno Općina Novo
Virje – Pavljanci, Molve Grede, Crnec, Bakovci, Trepče, Drenovica i Općina Molve
– Gornja Šuma, Gabajeva Greda, Molve Grede, Molve Ledine), a za Severovce,
Grkine, Dinjevac i Prugovac nema nikakvih prijevoznih linija.
Potrebno je naglasiti i da između pojedinih mjesta i Prekršajnog suda u
Koprivnici bi postojale znatno veće udaljenosti nego što su to sad u odnosu na
Đurđevac, pa tako za primjer navodimo: Gabajeva Greda – Koprivnica – 53 km,
Gajc (Sesvete Podravske) – Koprivnica – 52 km, Brodić – Koprivnica – 49 km,
Mekiš – Koprivnica – 48 km, Kozarevac – Koprivnica – 45 km, Gornja Šuma –
Koprivnica – 45 km, Crnec – Koprivnica – 45 km i dr. Navedene udaljenosti i
poteškoće u prijevozu su objektivna zapreka za dolazak stranaka na sud u
Koprivnici, a posebice staračkih domaćinstava ili stanovništva koje nema vlastiti
prijevoz.
Zbog svega ovdje navedenog, predlažemo se da se ne mijenja sjedište
Prekršajnih sudova u Koprivničko-križevačkoj županiji, jer nema argumenata koji
bi išli tome u prilog. Iako je i Prekršajni sud u Križevcima Prijedlogom Zakona o
područjima i sjedištima prekršajnih sudova iz prosinca 2008. bio predviđen za
ukidanje, on je zadržan u Konačnom prijedlogu Zakona, dok se unatoč već
navedenim argumentima Prekršajni sud u Đurđevcu ukida.
Tražimo da se sva tri grada ove županije ravnomjerno razvijaju, kako je to
bilo i obećavano u svim opcijama oko osnivanja ove županije.
Molimo Vas, ponovno, da svojim autoritetom i političkom snagom
doprinesete tome da se Prekršajni sud u Đurđevcu ne ukida, već da to bude poticaj
povratka u Đurđevac i ostalih neopravdano oduzetih administrativnih tijela, što će
utjecati i na ostanak mladih obrazovanih kadrova koji u Đurđevcu mogu pronaći
ugodno mjesto za život i zasnivanje obitelji.
Molimo Vas stoga da nas podržite i svojim aktivnostima u tijelima u kojima
sudjelujete pomognete ostanku Prekršajnog suda u Đurđevcu, što će biti na
dobrobit svih stanovnika ovog dijela Podravine.“
---------------Potom se pod ovom točkom dnevnog reda za riječ javio član Gradskog vijeća
Luka Čukljaš, iz Budrovca.
U ime obitelji Zorana Martinovića iz Budrovca, zahvalio je gradonačelniku
Slavku Gračanu i potpredsjedniku Gradskog vijeća Vjekoslavu Ivandiji na
aktivnostima koje su poduzeli kako bi se pomoglo Zoranu Martinoviću, kojemu je
izgorjela kuća u olujnom nevremenu 18. srpnja 2009. godine.
Zatim je upoznao članove Gradskog vijeća o tome koliko je sredstava
prikupio Mjesni odbor Budrovac, uz napomenu da još nedostaje sredstava za
najnužniju sanaciju štete od nastalog požara, kako bi se obitelj Martinović mogla
smjestiti u kuću.
Nakon izjave člana Gradskog vijeća Branimira Prelca da daje kao pomoć
obitelji Martinović iz Budrovca svoju današnju dnevnicu za prisustvovanje sjednici
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Gradskog vijeća, pridružili su mu se i ostali članovi Gradskog vijeća, te je Gradsko
vijeće jednoglasno donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
o ustupanju naknade troškova članova Gradskog vijeća
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca u svrhu
davanja pomoći za štetu od požara
Svi članovi Gradskog vijeća Grada Đurđevca nazočni na 3. sjednici ustupaju
naknadu troškova koja im pripada sukladno članku 1. Odluke o naknadi troškova
članovima Gradskog vijeća, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih
tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 8/01.) u svrhu davanja pomoći za štetu od požara nastalu 18.
srpnja 2009. godine, na obiteljskoj kući, Zoranu Martinoviću iz Budrovca,
Bilogorska 130.
Na kraju sjednice zamjenica gradonačelnika Marijana Markešić upoznala
je članove Gradskog vijeća koje poslove obavlja u Gradu kao zamjenica
gradonačelnika, a tajnica Grada Jadranka Švaco izvijestila je nazočne da se svi
akti koje donosi gradonačelnik Grada Đurđevca objavljuju na web stranicama
Grada pod: Akti gradonačelnika.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 3. sjednicu Gadskog
vijeća u 17,40 sati.
Zapisničar
Marica Popović

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med.

