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Na temelju članka 8. i članka 35. točka

1.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj)  samoupravi  („Narodne
novine“,  broj  33/01.,  60/01.-  vjerodostojno
tumačenje  i   129/05.) i  članka 15. Statuta
Grada  Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.)   Gradsko  vijeće
Grada Đurđevca na 6. sjednici  održanoj 9.
veljače 2006. donijelo je 

S T A T U T
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Đurđevca

Članak 1.

U Statutu Grada  Đurđevca  („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 8/01.)  članak
5. mijenja se i glasi:

„Grad  Đurđevac  ima  svoja  obilježja  i
to:

a) grb Grada Đurđevca i
b) zastavu Grada Đurđevca.

Grb  Grada  Đurđevca  je  u  obliku
poluokruglog štita zelene boje na kojem se

nalazi  zlatni/žuti  raskriljeni  pijetao  s
crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi
na  crnoj  kugli,  nadvisuju  ga  dvije
zlatne/žute šesterokrake zvijezde.

Zastava Grada Đurđevca je žute boje s
grbom Grada Đurđevca.

Omjer  širine  i  dužine  zastave  je  1:2.
Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 3/5
širine zastave.

Način isticanja i uporabe grba i zastave
Grada  Đurđevca  propisan  je  posebnom
odlukom Gradskog vijeća.“.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:
„Grad  Đurđevac  u  svom

samoupravnom djelokrugu  obavlja  poslove
lokalnog  značaja  kojima  se  neposredno
ostvaruju  potrebe  građana,  a  koji  nisu
Ustavom ili  zakonom dodijeljeni  državnim
tijelima i to osobito poslove koji se odnose
na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko

planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
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- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog

okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno

posebnim zakonima.

Posebnim  zakonima  kojima  će  se
urediti  pojedine  djelatnosti  iz  stavka  1.
ovoga članka odredit  će se poslovi koje je
Grad  Đurđevac  dužan  organizirati  kao  i
poslovi koje će Grad Đurđevac obavljati ako
osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova iz stavka 2.
ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje
uredit  će  se  općim  aktima  koje  donosi
Gradsko vijeće.“.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće ima predsjednika i dva

potpredsjednika  koji  se  biraju  većinom
glasova svih članova Gradskog vijeća.

Predsjednik  Gradskog  vijeća  saziva
sjednice  Gradskog  vijeća,  predsjeda
sjednicama i predstavlja to tijelo.

Predsjednik  Gradskog  vijeća  saziva
sjednice po potrebi,  a najmanje jedanput u
tri  mjeseca.

Predsjednik  je  dužan  sazvati  sjednicu
Gradskog  vijeća  na  obrazloženi  zahtjev
najmanje  jedne  trećine  članova  Gradskog
vijeća,  u  roku  od  15  dana  od  primitka
zahtjeva.

Ukoliko  predsjednik  Gradskog  vijeća
ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovoga
članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u
roku od 15 dana.

Nakon  proteka  rokova  iz  stavka  5.
ovoga  članka  sjednicu  može  sazvati,  na
zahtjev  jedne  trećine  članova  Gradskog
vijeća,  čelnik  središnjeg  tijela  državne
uprave  nadležnog  za  poslove  lokalne  i
područne (regionalne) samouprave.

Ostala  prava  i  dužnosti  predsjednika  i
potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se
Poslovnikom Gradskog vijeća.“.

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:
„Sjednice  Gradskog  vijeća  su  javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo
iznimno,  u  slučajevima  predviđenim
posebnim zakonom, Statutom, Poslovnikom
i općim aktom Grada Đurđevca kao jedinice
lokalne samouprave.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje
se javno, ako Gradsko vijeće  ne odluči  da
se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim
aktom o nekom pitanju glasuje tajno.“.

Članak 5.

U  članku  31.  iza  riječi:   „o  tome
obavijestiti“  dodaju  se riječi:  „predstojnika
Ureda  državne  uprave  u  Koprivničko-
križevačkoj županiji te“.

Članak 6.

Članak 33. mijenja se i glasi:
„Izvršne  poslove  u  Gradu  obavlja

Gradsko poglavarstvo koje ima pet članova.
Gradonačelnik je predsjednik Gradskog

poglavarstva,  a  njegovi  zamjenici   po
položaju  su  zamjenici  predsjednika
poglavarstva.

Izbor  gradonačelnika,  zamjenika
gradonačelnika  i ostalih članova Gradskog
poglavarstva  provodi  se  po  postupku
propisanim  Poslovnikom  Gradskog  vijeća
Grada Đurđevca.

Članovi  Gradskog  poglavarstva  mogu
biti  zaduženi  za  jedno  ili  više  određenih
područja iz djelokruga Grada.“.   
                               

Članak 7.

Članak 38. mijenja se i glasi:
„ Gradsko vijeće može gradonačelniku,

pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili
Gradskom  poglavarstvu  u  cjelini  iskazati
nepovjerenje  i  razriješiti  ga  dužnosti  prije
isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog  za  iskazivanje  nepovjerenja
može  podnijeti  najmanje  jedna  trećina
članova Gradskog vijeća.
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O  prijedlogu  za  iskazivanje
nepovjerenja  ne  može  se  raspravljati  i
glasovati  prije  nego  što  protekne  sedam
dana od dana njegovog podnošenja.

Rasprava  i  glasovanje  o  prijedlogu  za
iskazivanje  nepovjerenja  mora  se  provesti
najkasnije  u  roku  od  30  dana  od  dana
dostave  prijedloga  predsjedniku  Gradskog
vijeća.“.

Članak 8.

 Iza  članka  39.  dodaje  se  novi  članak
39.a koji glasi:

„Članak 39.a

Gradonačelnik  može tražiti  glasovanje
o povjerenju Gradskom poglavarstvu.

Ako  Gradsko  vijeće  povodom
prijedloga gradonačelnika ne donese odluku
kojom  potvrđuje  povjerenje  Gradskom
poglavarstvu,  time  se  ne  smatra  da  je
Gradskom  poglavarstvu  iskazano
nepovjerenje.“.

Članak 9.

Članak 69. mijenja se i glasi:
„Grad  nadzire  i  vodi  brigu  o

racionalnom  i  zakonitom  radu  trgovačkih
društava i ustanova u svom vlasništvu putem
svojih predstavnika.

Skupštine  trgovačkih  društava  i
predstavnici Grada Đurđevca u skupštinama
trgovačkih  društava  te  upravna  vijeća
odnosno  ravnatelji  ustanova  iz  stavka  1.
ovoga  članka,  dužni  su  najmanje  jednom
godišnje  podnijeti  izvješće  o  svom  radu  i
poslovanju  Gradskom  vijeću  Grada
Đurđevca.“.

Članak 10.

Iza  članka  69.  dodaje  se  novi  članak
69.a  koji glasi:

„Članak 69.a

Predstavnici  Grada  Đurđevca  u
skupštinama  trgovačkih  društava  dužni  su

pribaviti  prethodnu  suglasnost  Gradskog
vijeća, na prijedlog Gradskog poglavarstva,
prije odlučivanja o:

1.   statusnim promjenama i
prestanku rada trgovačkog
društva,

2.   povećanju i smanjenju
temeljnog kapitala,

3.   povlačenju i podjeli poslovnih
udjela odnosno dionica,

4.   upotrebi ostvarene dobiti i
pokrivanju gubitaka,

5.   imenovanju uprave društva i
6.   izmjeni društvenog ugovora.

Trgovačka  društva  u  većinskom
vlasništvu  Grada  Đurđevca  kao  i  ustanove
kojih  je  osnivač  Grad  Đurđevac  smiju  se
zaduživati   uz  suglasnost  Gradskog
poglavarstva Grada Đurđevca, osim kad se
za osiguranje povrata kredita  traži prijenos
vlasništva  ili  prijenos  prava   u  kojim
slučajevima  se  smiju   zaduživati  samo  uz
suglasnost  Gradskog  vijeća  Grada
Đurđevca.“.

Članak 11.

Ovlašćuje  se  Odbor  za  statut  i
poslovnik da izradi pročišćeni tekst Statuta
Grada Đurđevca.

Članak 12.

Ovaj  Statut  o  izmjenama  i  dopunama
Statuta  Grada  Đurđevca  stupa  na  snagu
osmog dana od dana  objave u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 012-03/06-01/01
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac,  9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

                                          
               Predsjednik
           Gradskog vijeća

             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.



Broj 1                           SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA                          Stranica   5  

2

Na  temelju  članka  33.  Zakona  o
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01.,
60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.)
i  članka  15.  Statuta  Grada  Đurđevca
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj
8/01.) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6.
sjednici održanoj 9. veljače 2006. donijelo je

P O S L O V N I K
o izmjenama i dopunama

Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca

Članak 1.

U  Poslovniku  Gradskog  vijeća  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj 10/01.) članak 10. mijenja
se i glasi:

„Gradsko  poglavarstvo  ima  pet
članova.
             Gradonačelnik je predsjednik
Gradskog poglavarstva, a njegovi zamjenici
po  položaju  su  zamjenici  predsjednika
Gradskog poglavarstva. 

Izbor  gradonačelnika  i  zamjenika
gradonačelnika  obavlja  se  po  postupku
predviđenim  za  izbor  predsjednika  i
potpredsjednike Gradskog vijeća.“.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:
„Ostale članove Gradskog poglavarstva

na  prijedlog  gradonačelnika  bira  Gradsko
vijeće  većinom  glasova  svih  članova  na
vrijeme od četiri godine.

Od  ukupno  pet  članova  Gradskog
poglavarstva najmanje tri člana moraju  biti
iz redova članova Gradskog vijeća.

O prijedlogu za izbor članova Gradskog
poglavarstva glasuje se javno i u cjelini.“.

Članak 3.

Članak 30. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće može gradonačelniku,

pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili

Gradskom  poglavarstvu  u  cjelini  iskazati
nepovjerenje  i  razriješiti  ga  dužnosti  prije
isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog  za  iskazivanje  nepovjerenja
može  podnijeti  najmanje  jedna  trećina
članova Gradskog vijeća.

O  prijedlogu  za  iskazivanje
nepovjerenja  ne  može  se  raspravljati  i
glasovati  prije  nego  što  protekne  sedam
dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava  i  glasovanje  o  prijedlogu  za
iskazivanje  nepovjerenja  mora  se  provesti
najkasnije  u  roku  od  30  dana  od  dana
dostave  prijedloga  predsjedniku  Gradskog
vijeća.“.

Članak 4.

Iza  članka  31.  dodaje  se  novi  članak
31.a  koji glasi:

„Članak 31.a

Gradonačelnik  može tražiti  glasovanje
o povjerenju Gradskom poglavarstvu.

Ako  Gradsko  vijeće  povodom
prijedloga gradonačelnika ne donese odluku
kojom  potvrđuje  povjerenje  Gradskom
poglavarstvu,  time  se  ne  smatra  da  je
Gradskom  poglavarstvu  iskazano
nepovjerenje.“.

Članak 5.

Članak 57. mijenja se i glasi:
„Predsjednik   Gradskog  vijeća  saziva

sjednice po potrebi,  a  najmanje jedanput u
tri mjeseca.

Predsjednik  je  dužan  sazvati  sjednicu
Gradskog  vijeća  na  obrazloženi  zahtjev
najmanje  jedne  trećine  članova  Gradskog
vijeća,  u  roku  od  15  dana  od  primitka
zahtjeva.

Ukoliko  predsjednik  Gradskog  vijeća
ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga
članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u
roku od 15 dana.

Nakon  proteka  rokova  iz  stavka  3.
ovoga  članka  sjednicu  može  sazvati,  na
zahtjev  jedne  trećine  članova  Gradskog
vijeća,  čelnik  središnjeg  tijela  državne
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uprave  nadležnog  za  poslove  lokalne  i
područne (regionalne) samouprave.“.

Članak 6.

 U  članku  82.  stavak  1.  mijenja  se  i
glasi:

„Sjednice  Gradskog  vijeća  su  javne.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo
iznimno,  u  slučajevima  predviđenim
posebnim  zakonom  i  općim  aktom  Grada
Đurđevca  kao  jedinice  lokalne
samouprave.“.

Članak 7.

Ovaj  Poslovnik  o  izmjenama  i
dopunama  Poslovnika  Gradskog  vijeća
Grada Đurđevca stupa na snagu osmog dana
od  dana  objave  u  „Službenim  novinama
Grada Đurđevca“.

KLASA: 012-03/06-01/02
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac,  9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

 
      Predsjednik

          Gradskog vijeća
             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.

3

Na temelju članka 5. stavka 2. i članka
15.  Statuta  Grada  Đurđevca  („Službene
novine  Grada  Đurđevca“,  broj  8/01.)
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  6.
sjednici održanoj  9. veljače  2006. donijelo
je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o

grbu i zastavi Općine Đurđevac

Članak 1.

U  Odluci  o  grbu  i  zastavi  Općine
Đurđevac  („Službene  novine  Općine

Đurđevac“,  broj  1/96.)  mijenja  se  naziv
Odluke  i  glasi  „Odluka  o  grbu  i  zastavi
Grada  Đurđevca“  (u  daljnjem  tekstu:
Odluka).

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. se briše.
                                                       

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:
„Izvornik grba Grada Đurđevca čuva se

u Stručnoj službi  Grada  Đurđevca i  prema
njemu se oblikuju grbovi za uporabu.“.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:
„Gradsko  poglavarstvo  Grada

Đurđevca pravnim osobama sa sjedištem na
području  Grada  Đurđevca  može  odobriti
uporabu grba i zastave u obavljanju njihove
djelatnosti, a radi promicanja interesa Grada
Đurđevca.

Uz zahtjev za uporabu grba ili zastave
mora se priložiti tehnički opis uporabe grba
ili  zastave  te  pobliže  označiti  i  obrazložiti
njihova uporaba.“.

Članak 5.

           U članku 13. stavak 2. mijenja se i
glasi:

„Ovlaštenje iz  stavka  1. ovoga članka
daje  Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca.“.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:
„Globom do 1.000,00 kuna kaznit će se

za prekršaj pravna osoba ako:
1. rabi grb i zastavu suprotno
članku 3. i 4. ove Odluke,

2. rabi grb  suprotno članku 8. ove
Odluke, 

3. rabi grb i zastavu suprotno
članku 10. ove Odluke,

4. rabi zastavu suprotno članku 11. i
12. ove Odluke.
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Za prekršaje iz  stavka 1. ovog članka
kaznit  će se i fizička osoba  te odgovorna
osoba u pravnoj  osobi  globom do 200,00
kuna.“.

Članak 7.

Članak  15. briše se.
       Dosadašnji  članci  16.  i  17.  postaju
članci 15. i 16.

Članak 8.

U svim člancima Odluke umjesto riječi
„Općina Đurđevac“ stavljaju se riječi „Grad
Đurđevac“, umjesto riječi „ Općina“ stavlja
se  riječ  „Grad“,  umjesto  riječi  „Općinsko
vijeće“ stavljaju se riječi „Gradsko vijeće“,
umjesto  riječi  „Općinsko  poglavarstvo“
stavljaju se riječi „Gradsko poglavarstvo“ u
odgovarajućim padežima.

Članak 9.

Ovlašćuje  se  Odbor  za  statut  i
poslovnik da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od  dana  objave  u  „Službenim  novinama
Grada Đurđevca“.

KLASA: 017-01/06-01/05
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac,  9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

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

4

Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.),  Gradsko  vijeće

Grada Đurđevca  na 6.  sjednici  održanoj 9.
veljače 2006., donijelo je 

PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ĐURĐEVCA ZA 2006.

GODINU

I.

Planom  rada  Gradskog  vijeća  Grada
Đurđevca  za  2006.  godinu  obuhvaćeni  su
akti iz nadležnosti Gradskog vijeća koje će
Gradsko vijeće razmatrati i donositi u 2006.
godini,  nositelji  izrade,  predlagatelji  te
rokovi donošenja, pobliže navedeni u točki
II. 

II.

1.  Statut  o  izmjenama  i  dopunama
Statuta Grada Đurđevca.

Statut o izmjenama i dopunama Statuta
Grada Đurđevca donose se radi  usklađenja
Statuta  sa  Zakonom  o  izmjenama  i
dopunama  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj)  samoupravi  („Narodne
novine“, broj 129/05.). 

Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo. 
Rok: I. tromjesečje 2006. 

2. Poslovnik o izmjenama i dopunama
Poslovnika  Gradskog  vijeća  Grada
Đurđevca.

Izmjene i dopune Poslovnika donose se
radi usklađenja Poslovnika sa Statutom i sa
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona
o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi  („Narodne  novine“,  broj
129/05.).

Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo. 
Rok: I. tromjesečje 2006. 

3.  Odluka  o  izmjeni  Odluke o  grbu  i
zastavi Općine Đurđevac.
   Odluka  se  donosi  temeljem  članka  5.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 8/01.).

Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo. 
Rok: I. tromjesečje 2006.
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4.  Izvješće  o  obavljenoj  reviziji
Proračuna Grada Đurđevca za 2004. godinu.

Postupak obavljanja revizije propisan je
člankom 4. i  7. Zakona o državnoj reviziji
(„Narodne novine“, broj 49/03. – pročišćeni
tekst i 177/04.).

Nositelj  izrade:  Državni  ured  za
reviziju – Područni ured Koprivnica.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo. 
Rok: I. tromjesečje 2006.

 
5. Odluka o kreditnom zaduženju Grada

Đurđevca  za  financiranje  kapitalnih
projekata.

Odluka se donosi sukladno članku 105.
Zakona o proračunu „Narodne novine“, broj
96/03.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006. 

6.  Odluka  o  uređenju  prometa  na
području Grada Đurđevca.

Odluka se donosi na temelju članka 5.
Zakona o sigurnosti  na cestama („Narodne
novine“, broj 105/04.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006.

7.  Izvješće  o radu  komunalnog redara
za 2005. godinu. 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006. 

8.  Izvješće  o  izvršenju  Programa
održavanja komunalne infrastrukture koja se
financira  iz  komunalne  naknade  za  2005.
godinu. 

Obaveza  podnošenja  Izvješća  o
izvršenju  Programa  održavanja  komunalne
infrastrukture  koja  se  financira  iz
komunalne  naknade  propisana  je  člankom
28.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu

(„Narodne novine“, broj 26/03. – pročišćeni
tekst 82/04., 110/04. i 178/04.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006. 

9.  Izvješće  o  izvršenju  Programa
gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture za 2005. godinu. 

Obaveza  podnošenja  Izvješća  o
izvršenju  Programa  gradnje  objekata  i
uređaja komunalne infrastrukture propisana
je  člankom  30.  stavak  5.  Zakona  o
komunalnom  gospodarstvu  („Narodne
novine“,  broj  26/03.  –  pročišćeni  tekst
82/04., 110/04. i 178/04.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006. 

10. Godišnji obračun Proračuna Grada
Đurđevca za 2005. godinu.

Godišnji  obračun  Proračuna donosi  se
na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 96/03.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode.  

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006.

11.  Razmatranje  Izvješća  o  radu  i
Godišnjeg  obračuna  prihoda,  primitaka  i
rashoda, izdataka za 2005. godinu:

- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
- Centra za kulturu Đurđevac i
- Gradske knjižnice Đurđevac. 
Godišnji obračuni ustanova u vlasništvu

Grada Đurđevca razmatraju se i prihvaćaju
temeljem  članka  15.  i  članka  69.  Statuta
Grada Đurđevca. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac,  Centar  za  kulturu  Đurđevac  i
Gradske knjižnica Đurđevac. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006.
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12.  Razmatranje  Izvješća  o  radu  i
Financijskog  izvješća  Javne  vatrogasne
postrojbe Grada Đurđevca za 2005. godinu. 

Izvješće  o  radu  i  Financijsko  izvješće
JVP  Grada  Đurđevca  razmatraju  se  i
prihvaćaju temeljem članka 15. i članka 69.
Statuta Grada Đurđevca. 

Nositelj izrade: JVP Grada Đurđevca.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006.

13.  Odluka  o  izboru  osoba kojima se
povjeravaju  komunalni  poslovi  na  temelju
ugovora za 2006. godinu (održavanje javnih
površina  –  sadnja  cvijeća,  održavanje
nerazvrstanih  cesta,  održavanje  javne
rasvjete i poslovi higijeničarske službe)  na
području Grada Đurđevca.

Odluka se donosi na temelju članka 15.
Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04. i 178/04.) a u skladu
sa  člankom  27.  Odluke  o  komunalnim
djelatnostima u Gradu Đurđevcu („Službene
novine Grada Đurđevca, broj 6/05). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006.

14. Izvješće o stanju u prostoru Grada
Đurđevca.

Izvješće  se  donosi  na  temelju  članka
10.  Zakona  o  prostornom  uređenju
(„Narodne  novine“,  broj  30/94.,  68/98.,
61/00. i 32/02. i 100/04.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006. 

15.  Program  mjera  za  unapređenje
stanja u prostoru Grada Đurđevca.

Program  se  donosi  na  temelju  članka
11.  Zakona  o  prostornom  uređenju
(„Narodne  novine“,  broj  30/94.,  68/98.,
61/00., 32/02. i 100/04.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006.

16. Izvješće o radu za 2005. godinu –
Komunalije d.o.o. Đurđevac.

Izvješće  se podnosi  na temelju članka
69. Statuta Grada Đurđevca.

Nositelj  izrade:  Komunalije  d.o.o.
Đurđevac.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2006. 

17. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna donose se
na  temelju  članka  32.  stavak  2.  Zakona  o
proračunu („Narodne novine“, broj 96/03.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2006. 

18.  Odluka  o  dodjeli  javnih  priznanja
Grada Đurđevca za 2006. godinu.

Odluka se donosi na temelju članka 8. i
članka  15.  Statuta  Grada  Đurđevca
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj
8/01.)  i  članka  17.  Odluke  o  javnim
priznanjima  Grada  Đurđevca  („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 4/98., 2/02. i
1/03.).

Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj:  Odbor  za  dodjelu  javnih

priznanja Grada Đurđevca.
Rok: II. tromjesečje 2006.

19. Svečana sjednica Gradskog vijeća u
povodu  obilježavanja  Dana  Grada
Đurđevca. 

Rok: II tromjesečje 2006.

20. Plan motrenja,  čuvanja i  ophodnje
građevina i površina kojima prijeti povećana
opasnost  od  nastajanja  i  širenja  požara
tijekom žetvene sezone u 2006. godini.

Plan  se  donosi  temeljem  članka  3.
stavka  4.  Zakona  o  zaštiti  od  požara
(„Narodne novine“, broj 58/93. i 100/04.). 
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Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj Gradsko poglavarstvo. 
Rok: II. tromjesečje 2006.

21.  Izvješće  o  radu  i  ostvarenim
prihodima i rashodima Turističke zajednice
Grada Đurđevca za 2005. godinu. 

Izvješće  se  razmatra  temeljem  članka
15.  i  članka  69.  Statuta  Grada  Đurđevca
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj
8/01.). 

Nositelj  izrade:  Turistička  zajednice
Grada Đurđevca.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2006.

22.  Zaključak  o  usvajanju
polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od
1. 1. do 30. 6. 2006. godine.

Zaključak se donosi na temelju članka
125. Zakona o proračunu („Narodne novine“
broj 96/03.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.

23.  Razmatranje  Polugodišnjeg
obračuna  prihoda,  primitaka  i  rashoda,
izdataka.

- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 
- Centra za kulturu Đurđevac i 
- Gradske knjižnice Đurđevac. 
Polugodišnji  obračuni  ustanova  u

vlasništvu Grada Đurđevca razmatraju se i
prihvaćaju temeljem članka 15. i članka 69.
Statuta Grada Đurđevca. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac, Centar za kulturu Đurđevac i 
Gradska knjižnica Đurđevac. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.

24. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Financijskog plana JVP Grada Đurđevca za
razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2006. godine.

Izvješće  se  razmatra  i  prihvaća
temeljem  članka  15.  i  članka  69.  Statuta
Grada Đurđevca.

Nositelj izrade: JVP Grada Đurđevca.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.

25. Izvješće o stanju okoliša i Program
zaštite okoliša Grada Đurđevca.

Izvješće se donosi na temelju članka 7.,
14., (stavka 3.) članka 20., 21. i 22) Zakona
o  zaštiti  okoliša  („Narodne  novine“,  broj
82/94. i 128/99.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.

26. Odluka o detaljnom planu uređenja
„Ledine I“.

Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne
novine“, broj 30/94., 68/98., 61/99., 32/02. i
199/04.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.

27. Odluka o detaljnom planu uređenja
„Stari kotar“ I dio.

Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne
novine“ broj: 30/94, 68/98, 61/00, 32/02. i
100/04).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.

28. Odluka o detaljnom planu uređenja
„Stari kotar“ II dio.

Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne
novine“,  broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i
100/04).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2006.
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29. Odluka o izmjeni i dopuni PPUG-a
Grada Đurđevca.

Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne
novine“, broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i
100/04.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006.

30. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna donose se
na  temelju  članka  32.  stavak  2.  Zakona  o
proračunu („Narodne novine“, broj 96/03.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006.

31.  Program  o  izmjenama  Programa
održavanja  komunalne  infrastrukture  za
djelatnosti koje se financiraju iz komunalne
naknade za 2006. godinu.

Izmjene  Programa  održavanja
komunalne  infrastrukture  koja  se  financira
iz komunalne naknade donosi se na temelju
članka  28.  Zakona  o  komunalnom
gospodarstvu  („Narodne  novine“,  broj
26/03. – pročišćeni tekst 82/04., 110/04.  i
178/04.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006.

32.  Program  o  izmjenama  Programa
gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture za 2006. godinu. 

Izmjene  Programa  gradnje  objekata  i
uređaja  komunalne  infrastrukture  za  2006.
godinu  donosi  se  na  temelju  članka  30.
stavak  4.  Zakona  o  komunalnom
gospodarstvu  („Narodne  novine“,  broj
26/03.  –  pročišćeni  tekst  82/04.,  110/04.  i
178/04.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006.

33. Proračun Grada Đurđevca za 2007.
godinu  i  projekcije  Proračuna  Grada
Đurđevca za 2008. i 2009. godinu. 

34.  Konsolidirani  Proračun  Grada
Đurđevca za 2007. godinu.

Proračun  i  Konsolidirani  Proračun
donose se na temelju članka 32. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 96/03.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006. 

35. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Program  gradnje  objekata  i  uređaja
komunalne  infrastrukture  donosi  se  na
temelju  članka  30.  stavak  4.  Zakona  o
komunalnom  gospodarstvu  („Narodne
novine“, broj 26/03.- pročišćeni tekst 82/04.,
110/04. i 178/04.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006.

36.  Program  održavanja  komunalne
infrastrukture  za  djelatnosti  koje  se
financiraju iz  komunalne naknade u Gradu
Đurđevcu za 2007. godinu.

Program  održavanja  komunalne
infrastrukture  za  djelatnosti  koje  se
financiraju iz komunalne naknade donosi se
na  temelju  članka  28.  Zakona  o
komunalnom  gospodarstvu  („Narodne
novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst  82/04.,
110/04. i 178/04.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok: IV. tromjesečje 2006.
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37.  Odluka  o  izvršavanju  Proračuna
Grada Đurđevca za 2007. godinu. 

Odluka o izvršavanju Proračuna donosi
se na temelju članka 6. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 96/03.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za
gospodarstvo, financije i javne prihode.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006. 

38. Donošenje Programa javnih potreba
za 2007. godinu:

- u kulturi,
- u tehničkoj kulturi,
- sportu i 
- socijalnoj skrbi.
Pravni  temelj  za  donošenje  navedenih

Programa  su  Zakon  o  financiranju  javnih
potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi,
Zakon o športu i Zakon o socijalnoj skrbi.  

Nositelj  izrade:  Upravna  tijela  Grada
Đurđevca.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2006. 

III.

Osim akata navedenih u točki II.  ovog
Plana  rada,  Gradsko  vijeće  će  tijekom
godine donositi i druge akte u okviru svoje
nadležnosti,  temeljem  novih  zakona  i
ukazane potrebe. 

IV.

Ovaj Plan rada Gradskog vijeća Grada
Đurđevca  objavit  će  se  u  „Službenim
novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA: 021-05/06-01/06
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 9. veljače 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

   
                Predsjednik

    Gradskog vijeća
      Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r. 

5
       Na  temelju  članka   47.  Zakona  o
proračunu („Narodne novine“, broj 96/03.) i
članka  15.  Statuta  Grada  Đurđevca
("Službene  novine  Grada  Đurđevca",  broj
8/01.)  Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6.
sjednici održanoj 9. veljače 2006., donijelo
je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju

sredstava Proračuna Grada Đurđevca 
za 2005. godinu - Proračunske zalihe, 

za razdoblje od 1. srpnja  do 
31. prosinca 2005. godine

I.

Prihvaća  se  Izvješće   o  korištenju
sredstva  Proračuna  Grada  Đurđevca  za
2005.  godinu  –  Proračunske  zalihe,  za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2005.
godine.  

II.

Izvješće iz točke I. ovoga Zaključka
sastavni  je  dio  Zaključka  i  nalazi  se  u
prilogu. 

III.

          Ovaj  Zaključak   objavit  će se u
"Službenim novinama Grada Đurđevca".    

KLASA: 400-01/04-01/431
URBROJ: 2137/03-06-14
Đurđevac, 9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE  GRADA
ĐURĐEVCA

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

                                                                      

I Z V J E Š Ć E 
o korištenju sredstava Proračuna 
Grada Đurđevca za 2005. godinu 

- Proračunske zalihe, za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2005. godine
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Na  temelju  članka  47.  Zakona  o
proračunu („Narodne novine“, broj 96/03.),
nositelj  izvršne  vlasti  jedinice  lokalne  i
regionalne samouprave i uprave obavezan je
izvijestiti  nadležno  tijelo  o  korištenju
proračunske zalihe.

U skladu s iznijetim, a u svezi  članka
19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca  za  2005.  godinu  („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 6/04.), kojom
je  utvrđeno  da  je  Gradsko  poglavarstvo
obvezno  polugodišnje  izvijestiti
predstavničko  tijelo  o  korištenju
proračunske zalihe, dostavlja se 

Pregled 
izdataka proračunske zalihe 

Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2005. godine

 Datum 
plaćanja

     Naziv
  korisnika

Opis Svota

16.12.05.
NK

MIČETINAC

Za uređenje
klupskih
prostorija

3.500,00

UKUPNO:      3.500,00

 
                                     Predsjednik 
                            Gradskog poglavarstva
                     Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

6

Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.),  Gradsko  vijeće
Grada Đurđevca na 6. sjednici  održanoj 9.
veljače 2006., donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
reviziji poslovanja Grada Đurđevca

za 2004. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za
reviziju  Područnog  ureda  Koprivnica  o
obavljenoj  reviziji  poslovanja  Grada
Đurđevca za 2004. godinu, koja je obavljena
od  25.  listopada  do  23.  prosinca  2005.
godine.  

II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA: 400-01/05-01/167 
URBROJ: 2137/03-06-3
Đurđevac, 9. veljače 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

  
                     Predsjednik 

  Gradskog vijeća 
           Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ĐURĐEVCA

7

Na temelju članka 19. stavka 4. Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2005.  godinu  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj 6/04.) i  članka 34. Statuta
Grada  Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01),  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  18.
sjednici održanoj 12. siječnja 2006., donijelo
je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju

sredstava Proračuna Grada Đurđevca
 za 2005. godinu - Proračunske zalihe, 
za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2005.

godine 

I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  korištenju
sredstava  Proračuna  Grada  Đurđevca  za
2005.  godinu  –  Proračunske  zalihe,   za
razdoblje  od  1.  do  31.  prosinca  2005.
godine. 
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II.

Izvješće  iz  točke  I  ovog  Zaključka
sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u
prilogu. 

III.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA: 400-01/04-01/431
URBROJ: 2137/03-06-13
Đurđevac, 12. siječnja 2006. 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

       Predsjednik
     Gradskog poglavarstva

      Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

I Z V J E Š Ć E 
o korištenju sredstava Proračuna 
Grada Đurđevca za 2005. godinu,
Proračunske zalihe, za razdoblje 
od 1. do 31. prosinca 2005. godine

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona
o  proračunu  („Narodne  novine“,  broj
96/03.),  nositelj  izvršne  vlasti  jedinice
lokalne  samouprave  i  uprave,  obvezan  je
izvijestiti  nadležno  tijelo  o  korištenju
Proračunske zalihe. 

U  skladu  s  člankom  19.  Odluke  o
izvršenju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za
2005.  godinu  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“, broj 6/04.) podnosim Izvješće o
korištenju  sredstava  Proračunske  zalihe  za
razdoblje  od  1.  do  31.  prosinca  2005.
godine. 

 Datum 
plaćanja

   Naziv
korisnika

Opis Svota

16.12.05.
NK

MIČETINAC

Za uređenje
klupskih
prostorija

     
     3.500,00

UKUPNO:      3.500,00

                                   Gradonačelnik
      Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.
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5  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
    korištenju sredstava Proračuna 
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      prosinca 2005. godine                        11
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GRADSKO POGLAVARSTVO
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7  Zaključak o prihvaćanju Izvješća
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    Grada Đurđevca za 2005. godinu
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"Službene novine Grada Đurđevca" izdaje Grad Đurđevac, ulica Stjepana Radića 1.
Glavna i odgovorna urednica Marica Popović, tel. (048) 811-052, 811-106, fax (048) 

811-009. Grafička priprema i tisak: Grad Đurđevac.
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