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Z A P I S N I K 
s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

održane 28. siječnja 2010. godine

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/10-02/01, URBROJ: 
2137/03-01-01/01-10-1 od 22. siječnja 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. Luka Čukljaš, 
2. Branimir Prelec,
3. Vlado Rep,
4. Melani Šikulec,
5. Ivan Pleadin,  
6. Ivica Djopar, 
7. Mladen Roštan, 
8. Anka Švaco,
9. Marijan Štimac, 
10. Ivan Hadžija,
11. Ljuba Dobravec,
12. Marijan Panić,
13. Stevo Babić.

Sjednici nisu nazočni:
1. Vjekoslav  Ivandija,
2. Željko Blažok (opravdao). 

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. Davor Kovačev, načelnik Policijske postaje Đurđevac,
8. Mario Pintar, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
9. Miroslav Hodić, direktor Studia HM, 
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10. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka Večernjeg lista,
11. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista,
12. Željko Orač, dopisnik "Glasa Podravine", 
13. Zdravko Šimunić, dopisnik Radio Đurđevca.

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca  usvojen je 
jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je sljedeći 

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 2009. godinu.

2. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

3. Prezentacija Idejnog rješenja Športsko-rekreativnog centra „Graničar – 
Đurđevac“.

4. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2010. godinu.
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Đurđevca za 2010. godinu.
6. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca za financiranje 

kapitalnih projekata.
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada 

Đurđevca.
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dimnjačarskoj službi na području 

Grada Đurđevca.
9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
10. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju 

mrtvačnice u  Čepelovcu.
11. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju 

mrtvačnice u  Suhoj Kataleni.
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 
prosinac 2009. godine.

13. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u 
Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu.

14. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
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Točka 1.

Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 2009. godinu.

Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 2009. godinu, podnio je 
načelnik Policijske postaje Đurđevac, Davor Kovačev.

Prije podnošenja Izvješća izjavio je kako misli da bi ovakvu točku dnevnog 
reda trebalo uvrstiti na sjednicu Gradskog vijeća najmanje četiri puta godišnje. 

Iznio je podatke o broju kaznenih djela i poduzimanju mjera i radnji u cilju 
otkrivanja počinitelja kaznenih djela. Napomenuo je kako su u stanju kriminaliteta 
po kategorijama kaznenih djela najviše zastupljena djela iz oblasti općeg 
kriminaliteta, a zatim je govorio o zastupljenosti kriminaliteta droga i gospodarskog 
kriminaliteta te maloljetničkog i organiziranog kriminaliteta. Na području 
Policijske postaje Đurđevac zbog preventivnog  i represivnog djelovanja u 2009. 
godini, smanjen je broj kaznenih djela u većini oblasti, u odnosu na 2008. godinu, 
izjavio je  načelnik Policijske postaje Đurđevac, Davor Kovačev.

Zatim je načelnik  Davor Kovačev informirao nazočne o broju i uzrocima 
nastajanja požara u protekloj godini na području koje pokriva Policijska postaja 
Đurđevac, te sa stanjem iz oblasti narušavanja javnog reda i mira na području 
Grada Đurđevca.

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.

Na kraju izlaganja istaknuo je dobru suradnju s Vijećem za prevenciju Grada 
Đurđevca, koje je već donijelo svoj Plan aktivnosti za 2010. godinu u cilju 
rješavanja definiranih problema na području Grada Đurđevca. Napomenuo je koji 
su prioriteti određeni u Planu aktivnosti Vijeća za prevenciju za 2010. godinu.

Gradonačelnik Slavko Gračan govorio je o dobroj suradnji s načelnikom 
Policijske postaje Đurđevac s kojim ima  otvoreni telefon, kao i sa 
zapovjednikom Javne vatrogasne postaje Đurđevac, u cilju zajedničkog 
djelovanja na zaštiti života i imovine ljudi na području Grada Đurđevca.

U raspravi su sudjelovali Ivan Pleadin, Luba Dobravec i Vlado Rep.
 Ivan Pleadin sugerirao je načelniku Policijske postaje Đurđevac, Davoru 

Kovačevu da ubuduće kod podnošenja ovakovog izvješća naglasi koje su kritične 
točke u pojedinim oblastima kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike, kako bi im se „približila“ tematika. S ovom sugestijom složio se 
načelnik Davor Kovačev.

Na prijedlog Ljube Dobravec da se u cilju sigurnosti prometa na cestama i 
zaštite djece, u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu kod Osnovne škole postave ležeći 
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policajci, načelnik Davor Kovačev odgovorio je da se uspostavljanje zone 
smirenog prometa u toj ulici, kao i kod Srednje škole i Dječjeg vrtića planira 
novom Odlukom o uređenju prometa na području Grada Đurđevca, koja je sada u 
postupku donošenja.

Vladi Repu pojasnio je na koliki broj kaznenih djela se odnosi postotak 
razriješenih u odnosu na nerazriješena kaznena djela protiv okoliša (nezakonit lov 
i ribolov).

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zahvalio je načelniku Policijske 
postaje Đurđevac Davoru Kovačevu na odazivu sjednici Gradskog vijeća i 
podnesenom izvješću o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području Policijske postaje Đurđevac u 2009. godini.

Točka 2.

Donošenje Zaključka o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga 
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar napomenuo je članovima Gradskog 
vijeća da je Nacrt konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Koprivničko-križevačke županije razmatrao Odbor za prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša, na sjednici održanoj 25. siječnja 2010. godine. 

Zaključak sa sjednice Odbora članovi Gradskog vijeća primili su na klupe 
prije sjednice.

Odbor je donio Zaključak kojim:
- podržava tehnološki napredak i razvitak elektroničke komunikacije na 

području Grada Đurđevca, uz uvažavanje svih relevantnih čimbenika za određivanje 
smještaja antenskih stupova,

- ne podržava postavu antenskih stupova unutar zone stanovanja u gradu 
Đurđevcu zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi kao i ometanja signala postojećih 
uređaja, a ujedno se predlaže izmještaj svih nelegalno postavljenih antenskih 
stupova iz zone stanovanja,

- podržava primjedbe istaknute u dopisu Upravnog odjela za stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje prostora KLASA: 350-02/09-01/01, URBROJ: 
2137/03-09-2 od 25. ožujka 2009. godine, koje se odnose na određivanje precizne 
lokacije smještaja samostojećeg antenskog stupa, budući da  bi se prema ucrtanoj 
kružnici, antenski stup mogao smjestiti u samom centru Đurđevca koji jednim 
dijelom obuhvaća i područje zaštite kulturnog dobra Župne crkve svetog Jurja i 
utvrde Stari grad,  što je neprihvatljivo,

- predlaže postavu jednog antenskog stupa za sve distributere, koji bi bio 
smješten na obroncima Bilogore, izvan zone stanovanja, za što postoje dobre 
lokacije s pristupnom cestom i potrebnom infrastrukturom, čime bi se poboljšala i 
trenutno loša pokrivenost signalima područja prigradskih naselja.

Nakon obrazloženja koje je dao pročelnik Upravnog odjela za stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca, Martin Mahović, za 
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raspravu se javio Ivan Hadžija. Govorio je u ime Kluba vijećnika SDP-HSU. Rekao 
je da Klub vijećnika SDP-HSU podržava Zaključak Odbora za prostorno planiranje 
i zaštitu okoliša vezano uz Nacrt konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, s time da predlažu da se bolje 
definira i precizira tekst u stavku 2 i 4 Zaključka, na sljedeći način:

U tekstu „- ne podržava postavu antenskih stupova unutar zone stanovanja u 
gradu…..“ , iza riječi: „antenskih stupova“, da se dodaju riječi: “za pokretnu 
komunikaciju“, tako da tekst glasi:

„- ne podržava postavu antenskih stupova za pokretnu komunikaciju unutar 
zone stanovanja u gradu…..“

U tekstu „- predlaže postavu jednog antenskog stupa za sve distributere, koji 
bi bio smješten na obroncima Bilogore, izvan zone stanovanja, za što postoje dobre 
lokacije s pristupnom cestom i potrebnom infrastrukturom, čime bi se poboljšala i 
trenutno loša pokrivenost signalima područja prigradskih naselja“, umjesto riječi: 
„čime bi se poboljšala“, da se stave riječi: „a za što smatramo da bi poboljšalo“, 
tako da tekst glasi:

„- predlaže postavu jednog antenskog stupa za sve distributere, koji bi bio 
smješten  na  obroncima  Bilogore,  izvan  zone  stanovanja,  za  što  postoje  dobre 
lokacije s pristupnom cestom i potrebnom infrastrukturom, a za što smatramo da 
bi poboljšalo i trenutno lošu pokrivenost signalima područja prigradskih naselja“.

Nadalje su u raspravi sudjelovali Ivan Pleadin, Mladen Roštan, Slavko 
Gračan, Marijan Štimac i Stevo Babić. Svojom raspravom podržali su Zaključak 
Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano uz Nacrt konačnog 
prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. 

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći 

Z A K LJ U Č A K

Sukladno članku 95. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca daje sljedeće  m i š lj e nj e  na Nacrt konačnog 
prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke 
županije:

- Podržava se tehnološki napredak i razvitak elektroničke komunikacije na 
području Grada Đurđevca, uz uvažavanje svih relevantnih čimbenika za određivanje 
smještaja antenskih stupova.

- Ne prihvaća se postava antenskih stupova za pokretnu komunikaciju unutar 
zone stanovanja u gradu Đurđevcu zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi kao i 
ometanja signala postojećih uređaja, a ujedno se predlaže izmještaj svih nelegalno 
postavljenih antenskih stupova iz zone stanovanja.

- Podržavaju se primjedbe istaknute u dopisu Upravnog odjela za stambeno-
komunalne  djelatnosti  i  uređenje  prostora  KLASA:  350-02/09-01/01,  URBROJ: 
2137/03-09-2 od 25. ožujka 2009. godine, koje se odnose na određivanje precizne 
lokacije smještaja samostojećeg antenskog stupa, budući da  bi se prema ucrtanoj 
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kružnici,  antenski  stup  mogao  smjestiti  u  samom  centru  Đurđevca  koji  jednim 
dijelom obuhvaća i  područje zaštite  kulturnog dobra Župne crkve svetog Jurja  i 
utvrde Stari grad,  što je neprihvatljivo.

- Predlaže se postava jednog antenskog stupa za sve distributere, koji bi bio 
smješten  na  obroncima  Bilogore,  izvan  zone  stanovanja,  za  što  postoje  dobre 
lokacije s pristupnom cestom i potrebnom infrastrukturom, a za što smatramo da bi 
poboljšalo i trenutno lošu pokrivenost signalima područja prigradskih naselja.

Ovo  m i š lj e nj e  Gradskog vijeća Grada Đurđevca na Nacrt konačnog 
prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke 
županije, dostavit će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju 
i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

Točka 3.

Prezentacija Idejnog rješenja Športsko-rekreativnog centra „Graničar – 
Đurđevac“.

Idejno rješenje Športsko-rekreativnog centra „Graničar – Đurđevac“, 
članovima Gradskog vijeća i svim nazočnima na sjednici, prezentirali su  izrađivač 
projektne dokumentacije, direktor Studia HM Miroslav Hodić, i predsjednik 
Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, Mario Pintar.

U materijalima za sjednicu članovi Gradskog vijeća primili su Idejno rješenje 
za izgradnju Športsko-rekreativnog centra  „Graničar – Đurđevac“, koje je izradio 
STUDIO HM, s grafičkim prikazom postojećeg stanja i kartografskim prikazom 
Idejnog rješenja. 

Ovi materijali nalaze se u prilogu ovog zapisnika.
Svojom raspravom, Idejno rješenje za izgradnju Športsko-rekreativnog centra 

„Graničar – Đurđevac“, koje je izradio STUDIO HM graditeljstvo i usluge d.o.o. 
Đurđevac, sukladno zaključenom Ugovoru za izradu projektne dokumentacije za 
izgradnju Športsko-rekreativnog centra  „Graničar – Đurđevac“, između Grada 
Đurđevca, Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca i STUDIO HM d.o.o. 
Đurđevac, podržali su Marijan Panić, Ivan Pleadin (uz komentar da u ovom 
Idejnom rješenju nije prikazano koliko će koštati održavanje i funkcioniranje takvog 
objekta), Marijan Štimac, Branimir Prelec i Ivica Djopar.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Z A K LJ U Č A K
u vezi Idejnog rješenja za izgradnju Športsko-rekreativnog 

centra „Graničar – Đurđevac“

I.

Podržava se Idejno rješenje za izgradnju Športsko-rekreativnog centra 
„Graničar – Đurđevac“, koje je izradio STUDIO HM graditeljstvo i usluge d.o.o. 
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Đurđevac, Đure Basaričeka 86, Đurđevac, sukladno zaključenom Ugovoru za 
izradu projektne dokumentacije za izgradnju Športsko-rekreativnog centra 
„Graničar – Đurđevac“, između Grada Đurđevca, Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca i STUDIO HM d.o.o. Đurđevac, kojeg zastupa direktor Miroslav Hodić, 
dipl. ing. građ., KLASA: 620-01/09-01/04,  URBROJ: 2137/03-09-1 od 8. svibnja 
2009. godine.

II.

Idejno rješenje za izgradnju Športsko-rekreativnog centra  „Graničar – 
Đurđevac“ nalazi se u prilogu ovog Zaključka.

Točka 4.

Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2010. godinu.

Plan rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2010. godinu članovi 
Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog 
vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja odmah otvorio raspravu.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P L A N  R A D A
Gradskog vijeća Grada Đurđevca

za 2010. godinu

Točka 5.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Đurđevca za 2010. godinu.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca 
za 2010. godinu, obrazložila je  pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 
financije i javne prihode, Jasna Kovačev. 

Pojasnila je Branimiru Prelcu na što se odnosi planiranih 595.000,00 kuna za 
rekonstrukciju komunalne infrastrukture u Ulici Petra Zrinskog u Đurđevcu. 
Dodatno pojašnjenje o tome koji se radovi planiraju izvesti u Ulici Petra Zrinskog u 
Đurđevcu dao je pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i 
uređenje prostora Grada Đurđevca, Martin Mahović.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada

 Đurđevca za 2010. godinu
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Točka 6.

Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca za 
financiranje kapitalnih projekata.

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca za financiranje 
kapitalnih projekata obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 
financije i javne prihode Grada Đurđevca, Jasna Kovačev.

U raspravi  o pijedlogu Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca za 
financiranje kapitalnih projekata sudjelovao je Ivan Pleadin. Osvrnuo se na točku II. 
Odluke kojom je propisan rok povrata kredita u vremenu od 10 godina. Ivan Pleadin 
smatra da nije u redu da Gradsko vijeće u ovom sastavu prenosi kreditno zaduženje 
na nekoga u sljedećem mandatu. Rekao je: „bilo bi korektno da to u našem mandatu 
isfinanciramo“.

Na to je gradonačelnik Slavko Gračan odgovorio kako je u Projekcijama 
Proračuna Grada Đurđevca za 2011. – 2012. godinu vidljiva uravnoteženost 
Proračuna, te da za sada ne vidi mogućnost povrata kredita za financiranje 
kapitalnih projekata u Gradu Đurđevcu u roku četiri godine.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

O D L U K U
o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca

za financiranje kapitalnih projekata

Točka 7.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada 
Đurđevca.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada 
Đurđevca obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o javnim priznanjima

Grada Đurđevca

Točka 8.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dimnjačarskoj službi na području 
Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dimnjačarskoj službi na području 
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Grada Đurđevca obrazložila je tajnica Grada Jadranka Švaco.
Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o dimnjačarskoj službi 

na području Grada Đurđevca

Točka 9.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca, s obrazloženjem 
o pristiglim ponudama, te zapisnikom Stručnog povjerenstva za koncesije o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,  članovi Gradskog vijeća primili su u 
materijalima za sjednicu, a obrazložio ju je gradonačelnik Slavko Gračan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
poslova na području Grada Đurđevca

Točka 10.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju 
mrtvačnice u  Čepelovcu.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju 
mrtvačnice u Čepelovcu obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo  je

O D L U K U
o početku postupka javne nabave za izgradnju 

mrtvačnice u Čepelovcu

Točka 11.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju 
mrtvačnice u  Suhoj Kataleni.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju 
mrtvačnice u Suhoj Kataleni, obrazložio je gradonačelnik Slavko Gračan.
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Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo  je

O D L U K U
o početku postupka javne nabave za izgradnju 

mrtvačnice u Suhoj Kataleni

Točka 12.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec 
prosinac 2009. godine.

Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - 
Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2009. godine, obrazložio je gradonačelnik 
Slavko Gračan.

Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe,

za mjesec prosinac 2009. godine

Točka 13.

Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda 
u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu.

Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave, za suce porotnike Općinskog suda 
u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu, predložilo je:

1. ĐURU LACKOVIĆA iz Đurđevca, Grgura Karlovčana 49,
2. KRUNOSLAVA SELEŠA iz Đurđevca, Tina Ujevića 21,
3. ZDRAVKA ŠIMUNIĆA iz Đurđevca, Đure Basaričeka 1,
4. SANJU NIKŠA iz Đurđevca, Istarska 3a.

Ovaj prijedlog upućuje se Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke 
županije na razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju.

Točka 14.

Pitanja članova Gradskog vijeća.

Članica Gradskog vijeća Anka Švaco upitala je da li Grad može nešto 
poduzeti kako bi se u ljekarnama u gradu Đurđevcu uvelo radno vrijeme - dežurstvo 
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nedjeljom i blagdanima, čime bi se osiguralo izdavanje ljekova u hitnim 
slučajevima?

Ovo pitanje pismeno će se proslijediti Hrvatskom zavodu za zdravstveno 
osiguranje, Ispostavi Đurđevac, da nas izvijestite o tome da li postoji mogućnost 
ugovaranja dežurstva nedjeljom i blagdanom preko Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje za ljekarne koje djeluju na području Grada Đurđevca, kako 
građani u hitnim slučajevima ne bi morali odlaziti u 30 km udaljenu Koprivnicu?

Nadalje je pod ovom točkom dnevnog reda, na poticaj novinarke Anđele 
Lenhard – Antolin, član Gradskog vijeća Branimir Prelec iznio problem 
pristupačnosti osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti na I. kat Doma 
zdravlja u Đurđevcu, gdje se nalaze laboratorij i odjel za fizikalnu terapiju u koje u 
najvećoj mjeri dolaze stare osobe i osobe smanjene pokretljivosti. 

Rješenje ovog izrazitog problema član Gradskog vijeća Branimir Prelec vidi 
u izgradnji dizala na I. kat Doma zdravlja u Đurđevcu, stoga je tražio da se uputi 
dopis Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije i zatraži pisani odgovor o 
tome da li Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije planira izgradnju dizala 
na I. kat u Domu zdravlja u Đurđevcu ili poduzimanje nekih drugih radnji u cilju 
rješavanja ovog problema?

Na kraju sjednice gradonačelnik Slavko Gračan izvijestio je članove 
Gradskog vijeća na koji način je, kao predsjednik Turističke zajednice Grada 
Đurđevca, postavio organizaciju u Turističkoj zajednici kako bi bila efikasna i 
doprinijela razvoju Grada Đurđevca, ne samo preko manifestacija koje pridonose 
obogaćivanju turističke ponude, nego da potiče, unapređuje i promiče specifične 
prirodne i kulturne vrijednosti koje Grad Đurđevac čine turistički prepoznatljivim, 
te da stvara uvijete za gospodarsko korištenje tih vrijednosti.

Zatim je  gradonačelnik Slavko Gračan izvijestio članove Gradskog vijeća 
da je za potrebe organizacije i vođenja projekata kao i za aktivno sudjelovanje u 
prikupljanju sponzorskih sredstava za navedene projekte Turističke zajednice 
Grada Đurđevca, Turističko vijeće Turističke zajednice imenovalo Vericu Rupčić 
iz Đurđevca, za Izvršnu voditeljicu projekata Turističke zajednice Grada 
Đurđevca (projekt menadžera) za 2010. godinu.

Svojom kratkom raspravom Stevo Babić, Marijan Panić, Marijan Štimac, 
Ivan Pleadin i Ivica Djopar podržali su odluku gradonačelnika Slavka Gračana o 
imenovanju Izvršne voditeljice projekata Turističke zajednice Grada Đurđevca.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 8. sjednicu Gadskog 
vijeća u 18,50 sati. 

   Zapisničar  Predsjednik
       Marica Popović        Gradskog vijeća

 Ivica Djopar, dr. vet. med.


