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ZAPISNIK
sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 22. rujna 2010. godine
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/18, URBROJ:
2137/03-01-01/01-10-1 od 17. rujna 2010. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana
Radića 1, s početkom u 16,05 sati.
Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica
Djopar. Konstatirao je nazočnost većine članova Gradskog vijeća.
Sjednici su nazočni:
1. Marijan Panić,
2. Melani Šikulec,
3. Vlado Rep,
4. Ivica Djopar,
5. Mladen Roštan,
6. Anka Švaco,
7. Ivan Hadžija,
8. Ljuba Dobravec,
9. Stevo Babić,
10. Vjekoslav Ivandija,
11. Branimir Prelec.
Sjednici nisu nazočni:
1. Marijan Štimac (opravdao),
2. Ivan Pleadin (opravdao),
3. Luka Čukljaš,
4. Željko Blažok.
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. Zvonimir Perica, povjerenik Sindikalne podružnice Gradske uprave
Grada Đurđevca,
8. Krunoslav Karas, načelnik Policijske postaje Đurđevac,
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9. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Glasa Podravine,
10. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
11. Zdravko Šimunić, novinar Radio Đurđevca.
Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca usvojen je
jednoglasno, bez primjedaba.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je dopunu dnevnog
reda s točkom 5. (za koju su članovi Gradskog vijeća materijale primili
naknadno, 21. rujna 2010. godine), a koja glasi:
„5. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Đurđevca“.
Predložena točka 5. dnevnog reda „Pitanja i prijedlozi“ postaje točkom 6.
Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj –
kolovoz 2010. godine.
2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
3. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đurđevca.
4. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora – poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa i drugih životinja
lutalica i higijeničarska služba.
5. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Đurđevca.
6. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.
Točka 1.
Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj –
kolovoz 2010. godine.
Sjednici Gradskog vijeća nazočan je načelnik Policijske postaje Đurđevac,
Krunoslav Karas, koji je članovima Gradskog vijeća podnio informaciju o stanju
kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području
Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj – kolovoz 2010. godine.
Iznio je podatke o broju kaznenih djela i poduzimanju mjera i radnji u cilju
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otkrivanja počinitelja kaznenih djela. Napomenuo je kako su u stanju kriminaliteta,
po kategorijama kaznenih djela najviše zastupljena djela iz oblasti općeg
kriminaliteta s povećanjem broja nasilničkih ponašanja u obitelji sa 77% na 84%.
Zatim je govorio o zastupljenosti kriminaliteta droga (heptanon i marihuana), koji je
isto u povećanju u odnosu na 2009. godinu, kao i gospodarski kriminalitet te
maloljetnički i organizirani kriminalitet.
Zatim je načelnik Krunoslav Karas informirao nazočne o broju i uzrocima
nastajanja požara u ovoj godini na području koje pokriva Policijska postaja
Đurđevac, te sa stanjem iz oblasti narušavanja javnog reda i mira na području
Grada Đurđevca, koje je povećano za 10% prekršaja u odnosu na 2009. godinu, a
najviše u dijelu svađe i vike u zatvorenim prostorima i na ulicama i trgovima.
Upoznao je članove Gradskog vijeća sa stanjem u prometu, iznio je analizu
sudionika prometnih nesreća i posljedica prometnih nesreća na području Grada
Đurđevca, osvrnuvši se i na cijelo područje koje pokriva Policijska postaja
Đurđevac. Istaknuo je koje su najčešće greške vozača i pješaka u prometu te
najčešće vrste prometnih nesreća, kao i najučestalije vrijeme događanja prometnih
nesreća. Istaknuo je da je broj prometnih nesreća u 2010. godini smanjen (127
prometnih nesreća, bez poginulih osoba), u odnosu na 2009. godinu kada je u istom
razdoblju bilo 223 prometne nesreće s dvije poginule osobe.
Na kraju je načelnik Policijske postaje Krunoslav Karas istaknuo dobru
suradnju s prekršajnim sudovima. Naglasio je da će nanadalje na području
Policijske postaje Đurđevac preventivnim djelovanjem i kažnjavanjem recidivista,
a u suradnji s nadležnim institucijama učiniti sve kako bi se smanjio broj kaznenih
djela u većini oblasti na području djelovanja Policijske postaje Đurđevac.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar otvorio je raspravu o podnesenoj
informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj –
kolovoz 2010. godine.
Nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zahvalio je načelniku Policijske
postaje Đurđevac Krunoslavu Karasu na odazivu sjednici Gradskog vijeća i
podnesenoj informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj –
kolovoz 2010. godine.
Točka 2.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Đurđevca obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
Branimir Prelec upitao je gradonačelnika koja će se osnovica primjenjivati za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca, da li
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će se za sve službenike i namještenike primjenjivati ista osnovica te da li će se
primjenom ove nove Odluke o koeficijentima za obračun plaće postići određene
uštede u Proračunu Grada Đurđevca?
Gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio je Branimiru Prelcu da će osnovica
za obračun plaće svih službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada iznositi
4.000,00 kuna bruto, a vezano uz uštede u Proračunu Grada Đurđevca
gradonačelnik je rekao da ove godine neće biti ušteda jer se planira zapošljavanje
dvoje novih službenika.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Đurđevca
Točka 3.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đurđevca.
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Đurđevca razmatrao je Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na sjednici
održanoj 22. rujna 2010. godine, a obrazložio ju je pročelnik Upravnog odjela za
stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca Martin
Mahović. Obrazložio je pojedinačno sve razloge zbog kojih se predlažu Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, a to su:
1. Djelomična korekcija granica građevinskog područja Grada Đurđevca.
2. Usklađivanje trase dalekovoda DV 2 x 110 kV Virje – Virovitica.
3. Utvrđivanje namjene prostora za izgrađenu pilanu i prateće sadržaje u Suhoj
Kataleni.
4. Utvrđivanje popisa i obuhvata Detaljnih prostornih planova koji se stavljaju
van snage.
5. Definiranje lokacije crpilišta vode – korištenje vode za piće i spojnog
cjevovoda.
6. Ostali pristigli zahtjevi.
U raspravi su sudjelovali Branimir Prelec, Mladen Roštan i Jadranka Švaco.
Branimir Prelec podržavši donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, predložio je da se u postupku izrade
Izmjena i dopuna Prostornog plana, stavi van snage postojeći Detaljni plan uređenja
Centar u Đurđevcu, zbog toga jer je na temelju toga DPU-a onemogućena gradnja
određenih građevina u ulicama Antuna Radića i Stjepana Radića te na Trgu svetog
Jurja u Đurđevcu.
Mladen Roštan govoreći o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada, osvrnuo se na prijedlog Branimira Prelca o stavljanju van snage
Detalnog plana uređenja Centar. Mladen Roštan smatra da sve Detaljne planove
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uređenja grada Đurđevca treba staviti van snage i to donošenjem Urbanističkog
plana uređenja grada Đurđevca, koji je sada u postupku donošenja. Prema njegovom
mišljenju namjenu prostora za izgrađenu pilanu i prateće sadržaje u Suhoj Kataleni
treba uvrstiti u Urbanistički plan, a ne u Prostorni plan kao što je to predviđeno
člankom 3. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Đurđevca.
Tajnica Grada Jadranka Švaco pojasnila je Branimiru Prelcu da je u postupku
donošenje Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, koji će se staviti na javni
uvid za oko 30 dana. Donošenjem Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca,
stavit će se van snage DPU-i nižeg reda, tako da je prijedlog Branimira Prelca za
stavljanje van snage postojećeg Detaljnog plana uređenja Centar u Đurđevcu već u
postupku, rekla je tajnica Grada Jadranka Švaco i pozvala sve članove Gradskog
vijeća da se uključe u javnu raspravu.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca
Točka 4.
Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora – poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa i drugih
životinja lutalica i higijeničarska služba.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora – poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa i drugih životinja
lutalica i higijeničarska služba, sa zapisnicima Povjerenstva o otvaranju ponuda i
i prijedlogom za odabir najpovoljnije ponude, članovi Gradskog vijeća primili su
u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja
predlagatelja, otvorio je raspravu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora – poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa
i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba
Točka 5.
Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Đurđevca.
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Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Đurđevca, sa suglasnosti Državne
uprave za zaštitu i spašavanje na nacrt Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
Grada Đurđevca KLASA: 810-03/10-04/47, URBROJ: 543-01-06-02-10-2, od 17.
rujna 2010. godine, te izvod iz Zakona o zaštiti i spašavanju, članovi Gradskog
vijeća primili su u materijalima za sjednicu.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
PROCJENU
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
za područje Grada Đurđevca
Točka 6.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća Branimir Prelec osvrnuo se na odgovor Koprivničko
-križevačke županije Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb KLASA: 02101/10-01/4, URBROJ: 2137/1-07/03-10-2 od 7. srpnja 2010. godine u vezi
njegovog pitanja o izgradnji dizala na I. kat Doma zdravlja u Đurđevcu.
U odgovoru Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb navedeno je da je
za izgradnju vertikalno podizne platforme za osobe s invaliditetom u zgradi
đurđevačke ispostave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije potpisan
ugovor s izvođačem, a za završetak radova da je predviđen kraj rujna ove godine.
Budući da do dana 22. rujna 2010. godine još nisu zapoćeli radovi na
izgradnji dizala, Branimir Prelec je upitao zbog kojih razloga radovi još nisu
započeli, tko je izvođač radova s kojim je zaključen ugovor i kada će ova investicija
biti završena?
Ovo pitanje Branimira Prelca uputit će se Koprivničko -križevačkoj
županiji Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Gradonačelnik Slavko Gračan upuznao je članove Gradskog vijeća i ostale
nazočne o jučer (21. rujna) održanom sastanku Stožera zaštite i spašavanja Grada
Đurđevca na kojemu je razmatrana trenutna situacija vezana uz mjere obrane od
poplave na području Grada Đurđvca. Gradonačelnik je izjavio kako je uslijed
velikih kišnih oborina (130 l/m²) dana 18. i 19. rujna 2010. godine na području
Grada Đurđevca došlo do izlijevanja nekih kanala i ugrožavanja ljudi i
materijalnih dobra, zbog čega su građani počeli dojavljivati o vodi u podrumima,
vrtovima i prometnicama.
Gradonačelnik Slavko Gračan govorio je o mjerama i aktivnostima koje su
poduzimane od prvih dojava o poplavljenim podrumima, dvorištima, vrtovima i
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prometnicama, koje su započele u nedjelju 19. rujna u 6,30 sati i mjerama koje se
još poduzimaju u obrani od poplave na području Grada Đurđevca.
Zbog najavljenih novih oborina od 24. do 26. rujna 2010. godine, Stožer
zaštite i spašavanja Grada Đurđevca obvezao je predstavnike Hrvatskih voda
Josipa Pintarića i Josipa Fučka, da u suradnji s direktorom Komunalija d.o.o.
Đurđevac Marijanom Blažokom, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe
Marijanom Kicivojem, predstavnikom Bistre d.o.o. Đurđevac Stanislavom
Dvoršćakom i predstavnikom Policijske postaje Đurđevac Željkom Grgešićem,
koji su se nalazili na sjednici Stožera, u roku 48 sati izrade konkretne mjere
obrane od poplave za područje Grada Đurđevca.
Na kraju sjednice pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
javne prihode Grada Đurđevca Jasna Kovačev pozvala je nazočne na Dane voća
Koprivničko-križevačke županije, koji će se održavati 15. i 16. listopada 2010.
godine na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 14. sjednicu
Gadskog vijeća u 17,30 sati.
Zapisničar
Marica Popović

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

