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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama 
u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj)  samo-
upravi  („Narodne  novine“,  broj  28/10.)  i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  („Slu-
žbene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), 
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  11. 
sjednici održanoj 9. lipnja 2010., donijelo je

O D L U K U
o plaći i drugim materijalnim pravima 

gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika Grada Đurđevca

Članak 1.

Ovom Odlukom o plaći i drugim mate-
rijalnim  pravima  gradonačelnika  i  zamje-
nika  gradonačelnika  Grada  Đurđevca  (u 
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se osno-
vica  i  koeficijent  za  obračun  plaće  grado-
načelnika  Grada  Đurđevca  i  njegovog  za-
mjenika  koji  dužnost  obavljaju  profesio-
nalno te druga materijalna prava.

Članak 2.

Plaću gradonačelnika i zamjenika gra-
donačelnika  čini  umnožak  koeficijenta  i 
osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% 
za  svaku navršenu godinu  radnog staža,  a 
ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće iz članka 2. 
ove Odluke jednaka je osnovici za obračun 
plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

Koeficijenti  za  obračun  plaće  grado-
načelnika i zamjenika gradonačelnika utvr-
đuju se kako slijedi:

- gradonačelnik                4,50
- zamjenik gradonačelnika 3,60.

Članak 5.
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Odredbe Kolektivnog ugovora koje se 
primjenjuju  na  službenike  i  namještenike 
Grada  Đurđevca,  na  odgovarajući  način 
primjenjuju  se na  gradonačelnika  i  zamje-
nika gradonačelnika, vezano uz dodatke na 
plaću te sva ostala materijalna i druga prava 
iz radnog odnosa, ako zakonom nije druga-
čije  propisano,  s  time  da  plaća  gradona-
čelnika, odnosno zamjenika gradonačelnika 
uvećana s dodatkom na plaću prema odred-
bama Kolektivnog ugovora ne može prela-
ziti iznos utvrđen odredbama Zakona.

Članak 6.

Gradonačelniku  i  zamjeniku  gradona-
čelnika  Grada  Đurđevca  kada  odlaze  na 
službeni  put  za  potrebe  Grada  Đurđevca, 
pripada  naknada  prijevoznih  troškova, 
dnevnica te troškova noćenja.

Troškovi  noćenja  priznaju  se  u  visini 
stvarno  plaćenih  izdataka  do  visine  cijene 
noćenja  u  hotelu  kategoriziranom  s  četiri 
zvjezdice.

Visina dnevnice za službeno putovanje 
utvrđuje  se  u  visini  dnevnice  koju  Vlada 
Republike  Hrvatske propisuje  za korisnike 
koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 7.

Rješenje o plaći kao i rješenja o drugim 
materijalnim pravima  gradonačelnika  i  za-
mjenika  gradonačelnika  Grada  Đurđevca 
donosi pročelnik upravnog tijela u čijoj  su 
nadležnosti kadrovski poslovi.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o visini plaće odno-
sno naknade plaće gradonačelnika i zamje-
nika gradonačelnika Grada Đurđevca („Slu-
žbene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 
5/09. i 8/09.).

Članak 9.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 120-01/10-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac,  9. lipnja  2010. 

  Predsjednik
                             Gradskog vijeća
                 Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 6. Zakona o plaćama 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo-
upravi  („Narodne  novine“,  broj  28/10.)  i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  („Slu-
žbene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 11. sje-
dnici održanoj 9. lipnja 2010., donijelo je

O D L U K U
o naknadi za rad gradonačelnika

i zamjenika gradonačelnika Grada 
Đurđevca koji dužnost obnašaju 
bez zasnivanja radnog odnosa u 

Gradu Đurđevcu

Članak 1.

Ovom  Odlukom  o  naknadi  za  rad 
gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika 
Grada Đurđevca koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđev-
cu (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se 
naknada  za  rad  te  druga  prava  gradona-
čelnika Grada Đurđevca i njegovog zamje-
nika koji  dužnost obavljaju bez zasnivanja 
radnog odnosa u Gradu Đurđevcu.

Članak 2.

Naknada za rad gradonačelnika Grada 
Đurđevca   koji  dužnost  obnaša  bez  zasni-
vanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu (u 
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daljnjem tekstu: gradonačelnik)  iznosi 45% 
umnoška koeficijenta za obračun plaće gra-
donačelnika  koji  dužnost  obnaša  profesio-
nalno i osnovice za obračun plaće.
            Naknada za rad zamjenika gradona-
čelnika Grada Đurđevca koji dužnost obna-
ša  bez  zasnivanja  radnog odnosa  u  Gradu 
Đurđevcu  (u  daljnjem  tekstu:  zamjenik 
gradonačelnika) iznosi 45% umnoška koefi-
cijenta  za obračun plaće  zamjenika  grado-
načelnika koji dužnost obnaša profesionalno 
i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Gradonačelniku  i  zamjeniku  gradona-
čelnika  kada  odlaze  na  službeni  put  za 
potrebe  Grada  Đurđevca,  pripada  naknada 
prijevoznih  troškova,  dnevnica  te  troškova 
noćenja.

Troškovi  noćenja  priznaju  se  u  visini 
stvarno  plaćenih  izdataka  do  visine  cijene 
noćenja  u  hotelu  kategoriziranom  s  četiri 
zvjezdice.

Visina dnevnice za službeno putovanje 
utvrđuje  se  u  visini  dnevnice  koju  Vlada 
Republike  Hrvatske propisuje  za korisnike 
koji se financiraju iz državnog proračuna.

Članak 4.

Rješenje  o visini naknade za rad gra-
donačelnika  i  zamjenika  gradonačelnika 
Grada Đurđevca donosi pročelnik upravnog 
tijela  u  čijoj  su  nadležnosti  kadrovski 
poslovi.

Članak 5.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 120-01/10-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac,  9. lipnja 2010. 

       
 Predsjednik

    Gradskog vijeća

    Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 3. stavka 13., članka 
4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. 
stavka  2.  Zakona  o  komunalnom  gospo-
darstvu  („Narodne  novine“,  broj  36/95., 
70/97.,  128/99.,  57/00.,  129/00.,  59/01., 
26/03.  –  pročišćeni  tekst,  82/04.,  178/04., 
38/09. i 79/09.) i članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca  („Službene  novine  Grada  Đur-
đevca“,  broj  3/09.),  Gradsko vijeće  Grada 
Đurđevca na  11. sjednici  održanoj  9. lip-
nja  2010. donijelo je

O D L U K U
o izmjeni  Odluke o komunalnim 
djelatnostima u Gradu Đurđevcu

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima 
u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada 
Đurđevca“,  broj  8/09.),  u  članku  9.  riječi: 
„na  rok  od  4  godine“  zamjenjuju  se  rije-
čima: „na rok od dvije godine“.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o komu-
nalnim  djelatnostima  u  Gradu  Đurđevcu 
stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u "Službenim novinama Grada Đurđevca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 363-01/09-01/58
URBROJ: 2137/03-02-01/07-10-2
Đurđevac,  9. lipnja 2010. 

  
Predsjednik

            Gradskog vijeća
                Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju  članka  57. stavka 3. i član-
ka 130. stavka 1. alineje 5. Zakona o pro-
računu  ("Narodne  novine",  broj  87/08.)  i 
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članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  11. 
sjednici održanoj 9. lipnja 2010. donijelo je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju 

sredstava Proračuna Grada Đurđevca 
za 2010. godinu - Proračunske zalihe, 

za mjesec svibanj 2010. godine
          

I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sred-

stava  Proračuna Grada  Đurđevca  za  2010. 
godinu  -  Proračunske  zalihe,  za  mjesec 
svibanj 2010. godine, koje je podnio grado-
načelnik  Grada  Đurđevca  Slavko  Gračan 
31. svibnja 2010. godine.

II.
Izvješće  iz  točke  I.  ovog  Zaključka 

njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.
Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Slu-

žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

  
KLASA: 400-06/10-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-2
Đurđevac, 9. lipnja 2010.

    
                 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 2010. godinu,
Proračunske zalihe, za razdoblje 

od 1. 5. do 31. 5. 2010. godine

Na temelju članka 57. stavka 3. i članka 
130. stavka 1. alineje 5. Zakona o proračunu 
(„Narodne  novine“,  broj  87/08.),  nositelj 
izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i 
uprave,  obavezan  je  izvijestiti  nadležno 
tijelo o korištenju Proračunske zalihe. 

        U skladu sa člankom 19. Odluke o 
izvršavanju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za 
2010.  godinu  („Službene  novine  Grada 
Đurđevca“,  broj  9/09.,  1/10.  i  3/10.) 
podnosim  izvješće  o  korištenju  sredstava 
Proračunske zalihe za razdoblje od 1. 5. do 
31. 5. 2010. godine. 

Datum
plaćanja Naziv korisnika Opis Iznos

17.5.2010.
NK 

„GRANIČAR“
Đurđevac

Zaključak o 
dodjeli 

financijskih 
sredstava za 

sufinanciranje 
putovanja 

mladih 
nogometaša (do 
14 godina) na 

turnir 
„Eurofoot“ u 
Francuskoj

5.000,00
kuna

UKUPNO: 5.000,00 kn 

 
Đurđevac, 31. svibnja 2010. 

                                 Gradonačelnik
                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r. 

67
Na  temelju  članka  29.  Statuta  Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđev-
ca",  broj  3/09.),  Gradsko  vijeće  Grada 
Đurđevca na 11. sjednici održanoj 9. lipnja 
2010. godine, donijelo je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Zajednice 
sportskih udruga Grada Đurđevca za 

2009. godinu   
      
I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  radu  i  finan-
cijskom  poslovanju Zajednice  sportskih 
udruga Grada Đurđevca za 2009. godinu. 

II.
Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Slu-

žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 620-01/10-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/01-10-1
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Đurđevac, 9. lipnja 2010.
                  
      Predsjednik

        Gradskog vijeća
              Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
68 

Na  temelju  članka  29.  Statuta  Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada  Đur-
đevca",  broj  3/09.),  Gradsko  vijeće  Grada 
Đurđevca na 11. sjednici održanoj 9. lipnja 
2010. godine, donijelo je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Zajednice 
tehničke kulture Đurđevac za 2009. 

godinu 
          

I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  radu  i  finan-
cijskom  poslovanju  Zajednice  tehničke 
kulture  Đurđevac  za  2009.  godinu (Broj: 
05/2010., od 31. svibnja 2010. godine). 

II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 630-01/10-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/01-10-1
Đurđevac, 9. lipnja 2010.

                                   Predsjednik
                Gradskog vijeća

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

AKTI GRADONAČELNIKA

69
Na  temelju  članka  48.  Zakona  o 

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samo-
upravi  ("Narodne  novine",  broj  33/01., 
60/01.,  129/05., 109/07.,  125/08. i 36/09.), 

članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene  novine  Grada  Đurđevca",  broj 
3/09.)  i  točke  3.  stavka  4.  Đurđevačke 
strategije  izjednačavanja  mogućnosti  za 
osobe s invaliditetom u razdoblju od 2010. 
do 2015. godine, gradonačelnik Grada Đur-
đevca, 24. svibnja 2010. godine, donio je

P L A N 
provedbe Đurđevačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe 
s invaliditetom za 2010.  godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 9. 
sjednici  održanoj  30.  ožujka  2010.  godine 
donijelo  je  Đurđevačku  strategiju  izjedna-
čavanja  mogućnosti  za  osobe  s  invalidi-
tetom u razdoblju od 2010. do 2015. godine.

Planom  provedbe  Đurđevačke  strate-
gije izjednačavanja mogućnosti  za osobe s 
invaliditetom za  2010.  godinu (u  daljnjem 
tekstu: Plan provedbe) određuju se konkre-
tne mjere  i  aktivnosti  koje će se provoditi 
tijekom 2010. godine sa ciljem promicanja 
prava  i  unapređenja  položaja  osoba  s 
invaliditetom u Gradu Đurđevcu.

II.

Planom  provedbe  obuhvaćaju  se  slje-
deće mjere i aktivnosti:
- u suradnji s Gradskim društvom invalida 

Đurđevac tijekom 2010. godine održat će 
se stručne radionice i savjetovanja sa 
ciljem osnaživanja osoba s invaliditetom i 
članova njihovih obitelji,

- Grad Đurđevac zaposlit će jednu osobu s 
invaliditetom na poslovima portira u 
zgradi Grada Đurđevca,

- u cilju poboljšanja kvalitete pružanja 
zdravstvenih usluga, na zgradi Doma 
zdravlja u Đurđevcu projektirat će se i 
izgraditi vertikalna podizna platforma – 
dizalo,

- u cilju omogućavanja pristupa u prostor 
Gradske knjižnice Đurđevac, na zgradi 
Poslovnog centra, Trg sv. Jurja 1, u kojem 
je smještena Gradska knjižnica, projektirat 
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će se i izgraditi vertikalna podizna 
platforma – dizalo,

- u cilju omogućavanja pristupa u 
zgradu Grada Đurđevca, S. Radića 1, 
pripremit će se projektna dokumentacija 
za izgradnju vertikalne podizne platforme 
– dizala, 

- kako su mobilnost i pristupačnost osnovni 
preduvjeti provođenja aktivnosti 
omogućavanja samostalnog življenja i 
uključivanja u zajednicu osoba s 
invaliditetom, predstavnici Povjerenstva 
za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca i 
predstavnici Gradskog društva invalida 
Đurđevac obići će javne površine te 
objekte s javnom namjenom radi 
utvrđivanja stanja i  što hitnije prilagodbe 
građevina i javnih površina osobama s 
invaliditetom i osobama smanjene 
pokretljivosti,

- na objektu mrtvačnice na Gradskom 
groblju u Đurđevcu izgradit će se rampa 
kojom će se omogućiti pristup u prostorije 
objekta,

- fizičkim i pravnim osobama - vlasnicima 
javnih objekata i ustanova uputit će se 
poziv da sukladno važećim zakonima i 
pravilnicima, izvrše prilagodbu prostora 
na način da se osobama s invaliditetom i 
osobama smanjene pokretljivosti omogući 
pristup,

- vršit će se koordinacija između pojedinih 
nositelja mjera i izvršitelja mjera i 
aktivnosti navedenih u Đurđevačkoj 
strategiji izjednačavanja mogućnosti za 
osobe s invaliditetom u razdoblju od 2010. 
do 2015. godine, kako bi se što veći broj 
mjera pravovremeno i uspješno proveo.

III.

Ovaj  Plan  provedbe  objavit  će  se  u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca.

KLASA:  550-01/10-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-2
Đurđevac,  24. svibnja  2010. 

                        GRADONAČELNIK
               Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

70
Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta 

Grada  Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca",  broj 3/09.) i točke 9. stavka 1. 
Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđev-
ca za razdoblje do 2015. godine ("Službene 
novine  Grada  Đurđevca",  broj  3/10.), 
gradonačelnik  Grada  Đurđevca,  7.  lipnja 
2010. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva za 

provedbu Plana gospodarenja 
otpadom Grada Đurđevca

 za razdoblje do 2015. godine 

I. 

U  Stručno  povjerenstvo  za  provedbu 
Plana gospodarenja otpadom Grada Đurđev-
ca za razdoblje do 2015. godine (u daljnjem 
tekstu: Stručno povjerenstvo) imenuju se:

1.  MARTIN  MAHOVIĆ,  pročelnik 
Upravnog odjela za stambeno-komunalne  
djelatnosti  u uređenje prostora Grada Đur-
đevca,

2. ZRINKA HODIĆ, voditeljica službe 
komunalnih poslova u Komunalijama  
d.o.o. Đurđevac,

3. MILICA FUČEK, rukovoditeljica 
tehničkog sektora u Komunalijama    
d.o.o. Đurđevac.

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva su:
-  izrada  odredbi  za  provođenje  Plana 

gospodarenja  otpadom Grada Đurđevca  za 
razdoblje do 2015. godine,

-  izrada  izvješća  o  provedbi  Plana 
gospodarenja  otpadom  Grada  Đurđevca 
za razdoblje do 2015. godine,

- izrada drugih potrebnih analiza za 
potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca.

III.

  Ovo Rješenje objavit će se u "Službe-
nim novinama Grada Đurđevca".



Broj 4                       SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA                          Stranica   7  

KLASA: 080-01/10-01/06 
URBROJ: 2137/03-01-01/01-10-1
Đurđevac, 7. lipnja 2010.

                 GRADONAČELNIK
                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

71
Na  temelju  članka  42.  Statuta  Grada 

Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca", broj 3/09.) i članka 16. stavka 2. 
Poslovnika  o  radu  gradonačelnika  Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca",  broj  4/09.),  gradonačelnik 
Grada  Đurđevca,  7.  lipnja  2010.  godine, 
donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Odbora za 
strateški i sveobuhvatni razvoj

I. 

Za člana Odbora za  strateški i sveobu-
hvatni  razvoj  imenuje se NATALIJA KO-
VAČEV GOLUB.

     
II.

 Ovo Rješenje objavit će se u "Službe-
nim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 080-01/09-01/28
URBROJ: 2137/03-01-01/01-10-3
Đurđevac, 7. lipnja 2010.

  GRADONAČELNIK
            Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

72

Na  temelju  članka  42.  Statuta  Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada  Đur-
đevca", broj 3/09.) i članka 16. stavka 2. Po-
slovnika o radu gradonačelnika Grada Đur-
đevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 4/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 
28. svibnja 2010. godine, donio je

R J E Š E NJ E
o razrješenju zamjenice predsjednika i 

imenovanju predsjednice Odbora za 
komunalni sustav i prostorno planiranje

I. 

Razrješuje se NATALIJA KOVAČEV 
GOLUB  dužnosti  zamjenice  predsjednika 
Odbora  za  komunalni  sustav  i  prostorno 
planiranje.

II.

Za predsjednicu Odbora za komunalni 
sustav  i  prostorno  planiranje  imenuje  se 
NATALIJA KOVAČEV GOLUB.

III.

  Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 080-01/09-01/29
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-2
Đurđevac, 28. svibnja 2010.

               GRADONAČELNIK
                  Slavko Gračan, ing. građ., v.r.
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