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Na temelju članka 30. Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  („Narodne novine“, 

broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 

59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 

132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.), i članka 29. 

Statuta Grada („Službene novine Grada 

Đurđevca“ broj 3/09. i 1/13.) Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O   G R A D S K I M  P O R E Z I M A 

GRADA  ĐURĐEVCA 

 

 

I. OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o gradskim porezima Grada 

Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuju se vrste, stope, visina, način 

obračuna i plaćanja gradskih poreza te 

olakšice kod plaćanja gradskih poreza, koji su 

vlastiti izvori prihoda Grada Đurđevca. 

 

II. VRSTE POREZA 

 

Članak 2. 

 

             Ovom Odlukom propisuju se sljedeći 

gradski porezi: 

             1. porez na potrošnju, 

             2. porez na tvrtku ili naziv i 

             3. porez na korištenje javnih površina. 
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1. Porez na potrošnju 

               

Članak 3. 

 

Obveznici  poreza na potrošnju su 

pravne i fizičke osobe koje pružaju 

ugostiteljske usluge. Porez na potrošnju 

alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), 

prirodnih vina, specijalnih vina, piva i 

bezalkoholnih pića plaća se po stopi od 3%. 

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna 

cijena pića koja  se prodaju u ugostiteljskim 

objektima. 

 

Članak 4. 

 

Porez na potrošnju obveznik 

obračunava i plaća u roku 10 dana po isteku 

obračunskog razdoblja. 

Obračunati porez iskazuje se mjesečno 

na propisanom obrascu, a isti se mora predati 

u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i 

javne prihode Grada Đurđevca u roku 15 dana 

po isteku mjeseca.  

 

2. Porez na tvrtku ili naziv 

 

Članak 5. 

 

Porez na tvrtku ili naziv godišnje 

plaćaju pravne i fizičke osobe koje su 

obveznici poreza na dobit ili poreza na 

dohodak i registrirane su za obavljanje 

djelatnosti. 

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u 

svom sastavu imaju poslovne jedinice 

(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna 

mjesta) obveznici su poreza na tvrtku ili naziv 

za svaku poslovnu jedinicu. 

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv 

koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez 

na tvrtku ili naziv.  

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u 

godišnjem iznosu za kalendarsku godinu u 

kojoj se obavlja poslovna djelatnost. 

 

a) Pravne osobe 

 

   Pravne osobe plaćaju porez na tvrtku 

ili naziv prema broju zaposlenih djelatnika 

kako slijedi:  

   - do 20 zaposlenih u iznosu      500,00 kuna, 

- od 21 do 50 zaposlenih u iznosu           

                                                  1.000,00 kuna, 

- preko 50 zaposlenih u iznosu  

                                                  1.500,00 kuna. 

 

Poslovne jedinice u sastavu pravnih 

osoba (prodavaonice, pogoni, radionice, 

prodajna mjesta) iz stavka 1. ovog članka 

plaćaju 35 % propisanog poreza na tvrtku ili 

naziv. 

 

b) Fizičke osobe 

 

    1. Fizičke osobe koje obavljaju 

samostalnu djelatnost s područja trgovine i 

ugostiteljstva plaćaju porez na tvrtku ili naziv 

u iznosu 500,00 kuna. 

   2. Ostale fizičke osobe plaćaju porez 

na tvrtku ili naziv u iznosu 350,00 kuna. 

 

   Za svaku dodatnu prodavaonicu, 

ugostiteljski objekt, pogon, radionicu ili 

prodajno mjesto plaća se 35 % od propisanog 

poreza na tvrtku ili naziv iz točke b) ovog 

članka. 

   Ako više osoba ostvaruje dohodak 

zajedničkim obavljanjem samostalne 

djelatnosti, kao i kod pravnih osoba gdje ima 

više suvlasnika plaća se samo jedan porez na 

tvrtku. 

     

Članak 6. 

 

Tvrtkom ili nazivom u smislu članka 

5. ove Odluke smatra se ime pravne ili fizičke 

osobe pod kojim ona  posluje, osim natpisa na 

otvorenom prodajnom prostoru na tržnicama, 

te natpisa što ih građevinska poduzeća ili 

osobe koje se bave građevinskom djelatnošću 

ističu na gradilištima. 

Pod istaknutom tvrtkom ili nazivom 

smatra se svako obilježavanje ili natpis koji 

označava da određena pravna ili fizička osoba 

obavlja određenu djelatnost. 

 

Članak 7. 

 

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u 

roku od 15 dana od dana dostave rješenja 

kojim je porez na tvrtku odnosno naziv 

utvrđen. 
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Članak 8. 

 

              Obveznik poreza na tvrtku ili naziv 

dužan je tvrtku ili naziv i svaku drugu 

promjenu koja utječe na visinu poreza, 

prijaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

financije i javne prihode Grada Đurđevca u 

roku od 15 dana od dana upisa u registar, 

odnosno od nastale promjene. 

U slučaju prestanka obavljanja 

djelatnosti tijekom kalendarske godine, porez 

na tvrtku obračunava se za pripadajući broj 

dana u godini za koje vrijeme tvrtka obavlja 

djelatnost. 

 

Članak 9. 

 

 Poreza na tvrtku ili naziv djelomično 

se oslobađaju poduzetnici koji počinju s 

obavljanjem djelatnosti na području Grada 

Đurđevca i to: 

       I.  godine              u 100 % iznosu, 

      II. godine                           u  50 %  iznosu, 

     III. godine                           u 25 %  iznosu. 

                                     

3. Porez na korištenje javnih površina 

 

Članak 10. 

 

Porez na korištenje javnih površina 

plaća pravna ili fizička osoba kojoj je 

nadležno tijelo odobrilo zapremanje i 

korištenje javnih površina na području Grada 

Đurđevca. 

 

Članak 11. 

 

Porez za korištenje  javne površina plaća 

se po m
2
 korisne površine u kunama i to: 

1. za parkiranje promotivnih vozila u 

svrhu reklamiranja, prodaje i 

promocije 20,00 kuna po m
2
 dnevno, 

 

2. za zabavne putujuće radnje i cirkuse 

1,00 kuna po m
2 

dnevno, 

 

3. za lutrije 30,00 kn po m
2 
dnevno, 

 

4. za postavljeni štand 5,00 kuna po m
2 

dnevno, 

 

5. za prodaju prehrambenih proizvoda, te 

za pečenje, odnosno prodaju kestena, 

kikirikija, kokica, sladoleda, slastica, 

cigareta, pića i za postavu ledenica 

25,00 kuna po m
2 

dnevno, 

 

6. za sezonske prigode za prodaju 

božićnih jelki, cvijeća i ostale 

povremene prodaje 15,00 kuna po m
2 

dnevno, 

 

7. za korištenje javnih površina u ostale 

svrhe 5,00 kuna po m
2 

dnevno, 

 

8. za postavljeni kiosk površine: 

            do 6,00 m
2  

      300,00 kuna mjesečno, 

            do 9,00 m
2  

      400,00 kuna mjesečno, 

            do 12,00 m
2  

    500,00 kuna mjesečno, 

 

9. za postavu privremenog objekta 

gotove konstrukcije – garaže površine 

do 12 m
2
 50,00 kuna mjesečno, 

 

10. za reklamne panoe površine do 2 m
2 

200,00 kuna mjesečno, za panoe veće od 2 m
2
 

400,00 kuna mjesečno. Tende s reklamnim 

materijalom i suncobrani veći od 2 m
2
 s 

reklamnim materijalom, smatraju se 

reklamnim panoima. 

 

11. za deponiranje materijala i robe ispred 

zgrada i na ostalim javnim površinama 

Upravni odjel za prostorno uređenje, 

investicije i komunalno gospodarstvo Grada 

Đurđevca izdat će korisniku rješenje kojim se 

dozvoljava korištenje javne površine na 

određeni rok. Po proteku tog roka ukoliko 

korisnik ne ukloni materijal i robu s javne 

površine platit će porez na korištenje javne 

površine u iznosu od 0,30 kuna po m
2 

dnevno.        

 

Članak 12. 

 

Porez na korištenje javnih površina za 

terase i otvorene prostore za ugostiteljsku 

djelatnost obračunava se po m
2 

zauzete 

površine za šest mjeseci godišnje,  prema 

sljedećim zonama: 

 

I. zona      30,00 kuna po m
2 

mjesečno, 

II. zona     15,00 kuna po m
2 

mjesečno. 
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I. zonu čine sljedeće ulice i trgovi 

grada Đurđevca: 

Trg sv. Jurja, Ulica Stjepana Radića 

do Ulice Ivana Đuriševića, Ulica 

Basaričekova do Ulice Bana Jelačića, 

Starogradska ulica, Ulica Antuna Radića do 

Ulice Grgura Karlovčana, Ulica Kralja 

Tomislava do Ulice Grgura Karlovčana, Ulica 

Ljudevita Gaja do Ulice Grgura Karlovčana, 

Ulica Vladimira Nazora, Ulica Dr. Ivana 

Kranjčeva, Ulica Ivana Mažuranića, Trg 

hrvatske mladosti, Ulica Ivana Gorana 

Kovačića, Ulica Antuna Gustava  Matoša. 

 

II. zonu čine sve ostale ulice i trgovi 

Grada Đurđevca i prigradskih naselja.  

Neovisno o početku i završetku 

korištenja javne površine tijekom mjeseca, 

naknada iz stavka 1. ovog članka se 

obračunava za cijeli mjesec. 

 

Članak 13. 

 

Poreza na korištenje javnih površina 

oslobođeni su plaćanja neprofitne udruge,  

sportski klubovi i ustanove, kada javnu 

površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje 

su osnovane. 

Poreza na korištenje javnih površine 

oslobođeno je korištenje javne površina u 

humanitarne svrhe, za organiziranje 

manifestacija i drugih događanja od interesa 

za Grad Đurđevac, prema odluci 

gradonačelnika. 

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga 

članka Upravni odjel za prostorno uređenje, 

investicije i komunalno gospodarstvo daje 

suglasnost za korištenje javne površine. 

 

Članak 14. 

 

Rješenje o razrezu poreza iz članka 11. 

točke 8., 9. i 10. i članka 12. donosi Upravni 

odjel za gospodarstvo, financije i javne 

prihode Grada Đurđevca na temelju 

dostavljenog rješenja o odobrenju za 

korištenje javne površine od Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, investicije i komunalno 

gospodarstvo. 

 

 

 

Članak 15. 

 

Rješenje o korištenju javne površine, 

te obračun i naplatu poreza na korištenje 

javnih površina iz članka 11. točke 1. do 7. i 

točke 11. provodi Upravni odjel za  prostorno 

uređenje, investicije i komunalno 

gospodarstvo. 

 

Članak 16. 

 

Porez na korištenje javne površine 

plaća se unaprijed prije početka korištenja 

javne površine, odnosno prilikom izdavanja 

rješenja, osim za obveznike iz članka 11. 

točke 8. i 9. koji će porez plaćati tromjesečno, 

s time da obveza plaćanja dospijeva do 15-tog 

u prvom mjesecu za tekuće tromjesečje. 

 

Članak 17. 

 

Poslove u vezi s utvrđivanjem i 

naplatom poreza iz članka 3. i 5. ove Odluke 

provodi Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije i javne prihode Grada Đurđevca. 

 

Članak 18. 

 

 Glede razreza, naplate, žalbe, obnove 

postupka, zastare i drugih  postupovnih 

odredaba pri plaćanju gradskih poreza  

shodno se primjenjuje Opći porezni zakon. 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 19. 

 

               Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o gradskim porezima 

(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj  

8/01.). 

 

Članak 20. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
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KLASA: 400-01/13-01/55 

URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1 

Đurđevac,  19. srpnja 2013.  

                                                                 

Predsjednica                                                                

Gradskog vijeća 
         Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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Na temelju članka 3. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („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., 79/09., 153/09., 

49/11., 84/11, 90/11. i 144/12.)  i članka 29. 

Statuta Grada Đurđevca („Službene novine 

Grada Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko 

vijeće Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 

19. srpnja 2013. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o obavljanju dimnjačarskih poslova na 

području Grada Đurđevca 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području Grada Đurđevca (u 

daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se 

organizacija dimnjačarskih poslova, rokovi 

čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, te 

nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu 

sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i 

opasnosti od plinova i dima.  

Obavljanje dimnjačarske službe 

organizira se u cilju zaštite života ljudi i 

imovine te sprječavanja i otklanjanja uzroka 

opasnosti od požara u svim građevinama i  

prostorima koji koriste dimovodne objekte.  

 

Članak 2. 

 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova 

kao komunalne djelatnosti razumijeva se 

obveza čišćenja i kontrole dimovodnih 

objekata i uređaja za loženje, a osobito: 

- provjera njihove ispravnosti i 

funkcioniranja; 

- obavljanje redovnih i izvanrednih 

pregleda;  

- čišćenje;  

- spaljivanje i vađenje čađe;  

- poduzimanje mjera za sprječavanje 

opasnosti od požara, eksplozija, 

trovanja, te zagađivanja zraka kako ne 

bi nastupile štetne posljedice zbog 

neispravnosti dimovodnih objekata i 

uređaja za loženje.  

Dimovodnim objektima u smislu ove 

Odluke smatraju se usponski dimovodni 

kanali, spojni kruti elementi ložišta 

uključujući i dimovodne zaklopce, sabirnice 

čađe i drugi dijelovi dimnjaka.  

 

Članak 3. 

 

Za obavljanje dimnjačarskih poslova, 

Grad Đurđevac predstavlja jedinstveno 

područje. 

 

Članak 4. 

 

Vlasnici odnosno korisnici stambenih 

zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija, 

te korisnici drugih građevina i uređaja dužni 

su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu 

dimovodnih objekata koji podliježu 

obvezatnom čišćenju i kontroli u smislu ove 

Odluke.  

 

II. ORGANIZACIJA 

DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

 

Članak 5. 

 

Dimnjačarske poslove može obavljati 

pravna ili fizička osoba, koja je registrirana za 

obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene 

osobe koje su stručno osposobljene za 

obavljanje dimnjačarskih poslova.  

Dimnjačarski poslovi na području Grada 

Đurđevca obavljaju se na temelju ugovora o 

koncesiji. 

 

Članak 6. 

 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada 

Đurđevca, a ugovor o koncesiji na temelju 

odluke o koncesiji s odabranim 
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najpovoljnijim ponuditeljem sklapa 

gradonačelnik.  

 

III. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA 

DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

 

Članak 7. 

 

Koncesionar obavlja dimnjačarske 

poslove u skladu s odredbama relevantnih 

zakona, podzakonskih propisa i ove Odluke.  

 

Članak 8. 

 

Koncesionar dimnjačarske poslove iz ove 

Odluke u pravilu obavlja radnim danom u 

okviru njegovog radnog vremena.  

U industrijskim objektima i poslovnim 

zgradama vrijeme obavljanja dimnjačarskih 

poslova može se dogovoriti i drugačije, 

obzirom na prirodu posla i djelatnosti koja se 

obavlja u tim objektima.  

Koncesionar je obvezan obavijestiti 

korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju 

dimnjačarskih poslova u njihovim objektima, 

najkasnije tri dana prije njihova obavljanja.  

Obavijest iz stavka 3. ovoga članka, 

koncesionar postavlja na vidno mjesto u 

stambenoj ili poslovnoj zgradi te na oglasnoj 

ploči mjesnog odbora tj. naselja.  

 

Članak 9. 

 

Koncesionar dimnjačarske poslove 

obavlja na način kojim se korisniku ne nanosi 

šteta.  

Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed 

čišćenja dimovodnih objekata koncesionar je 

u obvezi očistiti i neškodljivo ukloniti na 

propisani način.  

 

Članak 10. 

 

Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su 

koncesionaru:  

- omogućiti pregled i čišćenje 

dimovodnih objekata,  

- dati podatke o broju i vrsti 

dimovodnih objekata te sezoni  loženja,  

- omogućiti pristup svakom 

dimovodnom objektu i uređaju za loženje koji 

se koristi.  

Članak 11. 

 

Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije 

postojećeg dimovodnog objekta ili zbog 

promjene vrste ili tipa uređaja za loženje, 

vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta 

dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u 

funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i 

kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se 

dokazuje kvaliteta izvedenih radova i 

ugrađenih materijala.  

 

Članak 12. 

 

Ako koncesionar utvrdi da na 

dimovodnom objektu postoje nedostaci, 

pismeno će, s detaljnim obrazloženjem 

nedostataka, obavijestiti korisnika usluge ili 

upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone 

utvrđene nedostatke.  

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga 

članka ne uklone ili se isti nedostatak ponovo 

utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu 

dimovodnog objekta koncesionar će o tome 

obavijestiti Upravni odjel za prostorno 

uređenje, investicije i komunalno 

gospodarstvo Grada Đurđevca (u daljnjem 

tekstu: Upravni odjel). 

Ako koncesionar utvrdi postojanje 

neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine 

koja može nastati daljnjom upotrebom 

dimovodnog objekta, obavijestit će bez 

odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.  

O nedostacima utvrđenim na 

dimovodnim objektima i uređajima na 

plinovito gorivo koncesionar bez odgode 

obavještava i nadležnog distributera plina, 

radi poduzimanja mjera iz njegove 

nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.  

 

Članak 13. 

 

Koncesionar za područje na kojem 

obavlja dimnjačarske poslove ustrojava i vodi 

evidenciju o pregledu i čišćenju dimovodnih 

objekata, te o izvođenju radova kojima se 

dimovodni objekat zadržava i vraća u stanje 

određeno projektom građevine.  

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi 

se, prema namjeni objekta za svako naselje na 

području Grada Đurđevca, a sadrži:  

- oznaku objekta - ulicu i kućni broj,  
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- ime i prezime korisnika usluge te naziv 

upravitelja zgrade,  

- oznaku dimovodnog objekta koji se 

pregledava i čisti s obzirom na vrstu 

energenta koji koristi,  

- broj dimnjaka i njihov status u smislu 

korištenja,  

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i 

nalaz, 

- vrstu i datum izvođenja radova na 

dimovodnom objektu,  

- potpis dimnjačara,  

- potpis korisnika usluge kao potvrdu 

obavljenih dimnjačarskih poslova. 

  

Članak 14. 

 

Cijenu za obavljenu dimnjačarsku uslugu 

plaća korisnik dimovodnog objekta, odnosno 

vlasnik zgrade ili stana (upravitelj zgrade).  

Za dimnjačarske usluge obavljene na 

izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan 

obveza i rokova utvrđenih ovom Odlukom 

naknadu plaća tražitelj usluge prema cjeniku 

iz odobrene koncesije.  

Cijene dimnjačarskih usluga određene 

ovom Odlukom, utvrđuju se ugovorom o 

koncesiji i ne mogu se mijenjati bez 

suglasnosti gradonačelnika.  

 

Članak 15. 

 

Koncesionar je dužan nakon izvršenog 

čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju 

stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih 

od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu 

uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi 

održavanja dimovodnih objekata.  

 

IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE 

DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA    

      ZA LOŽENJE 

 

Članak 16. 

 

Dimovodni objekti iz članka 2. ove 

Odluke podliježu obaveznom čišćenju i 

kontroli.  

Obaveznom čišćenju ne podliježu 

dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne 

koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici 

odjavili koncesionaru.  

Članak 17. 

 

U svrhu održavanja dimovodnih objekata 

koncesionar obavezno provodi redovite i 

izvanredne preglede i čišćenja.  

 

Članak 18. 

 

Redoviti pregledi u svrhu održavanja 

dimovodnih objekata provode se na način 

određen projektom građevine i pozitivnim 

propisima, a najmanje u rokovima određenim 

člankom 20. ove Odluke. Redoviti pregled 

uključuje najmanje:  

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno 

utvrđivanje položaja i veličine pukotina 

te drugih oštećenja bitnih za očuvanje 

tehničkih svojstva dimovodnih objekata,  

- tlačnu probu u slučaju sumnje u 

ispravnost,  

- usklađenost uređaja koji su priključeni na 

dimovodne objekte i dimovodnih 

objekata,  

- mjerenje izlazno-povratnih plinova kod 

uređaja na plinsko gorivo.  

Prigodom pregleda dimovodnih objekata, 

isti se obavezno čisti na način koji je 

primjeren vrsti dimovodnih objekata i uređaja 

koji su priključeni na dimovodne objekte 

(mehanički i/ili na drugi način).  

 

Članak 19. 

 

Izvanredni pregled dimovodnih objekata 

i uređaja koji su priključeni na dimovodne 

objekte provodi se nakon svakog izvanrednog 

događaja koji može utjecati na tehnička 

svojstva dimovodnih objekata ili izaziva 

sumnju u njihovu ispravnost, te po 

inspekcijskom nadzoru, a korisnici 

dimnjačarskih usluga dužni su postupati 

sukladno odredbi članka 12. ove Odluke. 

Izvanredni pregled provodi se na način iz 

članka 18. stavka 1. i 2. ove Odluke. 

  

Članak 20. 

 

Dimovodni objekti moraju se u razdoblju 

korištenja čistiti i kontrolirati u slijedećim 

rokovima:  
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1. Individualni stambeni objekti:  

 

a) dimovodni objekti uređaja na kruta i 

tekuća goriva – jednom godišnje, u  

razdoblju korištenja uređaja koji su 

priključeni na dimovodne objekte,  

b) dimovodni objekti uređaja na plinsko 

gorivo vrste B smještenog u:  

 -kotlovnicama - jednom godišnje,  

 -kupaonicama ili drugim stambenim 

prostorijama - dva puta godišnje,  

c) dimovodni objekti uređaja na plinsko 

gorivo vrste C - jednom u dvije godine.  

 

2. Višestambeni objekti - više uređaja 

na dimovodnom objektu:  

 

a) dimovodni objekti uređaja na kruta i 

tekuća goriva– jednom godišnje, u razdoblju   

     korištenja uređaja koji su priključeni na 

dimovodne objekte,  

b) dimovodni objekti uređaja na plinsko 

gorivo vrste B smještenog u:  

 - kotlovnicama - jednom godišnje,  

 - kupaonicama ili drugim stambenim  

prostorijama - dva puta godišnje,  

c) dimovodni objekti uređaja na plinsko 

gorivo vrste C - jednom godišnje.  

 

3. U poslovnim zgradama i 

prostorijama:  

 

a) dimovodni objekti uređaja na kruta i 

tekuća goriva – jednom godišnje, u razdoblju  

korištenja uređaja koji su priključeni 

na dimovodne objekte,  

b) dimovodni objekti uređaja na plinsko 

gorivo vrste B - dva puta godišnje,  

c) dimovodni objekti uređaja na plinsko 

gorivo vrste C - jednom godišnje.  

 

Uređajima na plinsko gorivo vrste B 

smatraju se naprave s dimovodnim uređajem 

koje zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije 

(ložište je ovisno o zraku u prostoriji). 

Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju 

se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak 

za izgaranje uzimaju putem zatvorenog 

sustava iz slobodne atmosfere (ložište je 

neovisno o zraku u prostoriji).  

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 

sve dimovodne objekte na koje su priključeni 

uređaji snage veće od 50kW i ložišta uređaja 

snage veće od 50 kW obavezno je čišćenje i 

kontrola dva puta godišnje.  

Pregled i čišćenje dimovodnih objekata 

može se na zahtjev korisnika usluga ili ako to 

zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno 

dokumentirani od strane koncesionara ili 

druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan 

rokova utvrđenih ovom Odlukom.  

 

V. NADZOR NAD OBAVLJANJEM 

DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

 

Članak 21. 

 

Nadzor nad provođenjem odredaba ove 

Odluke obavlja Upravni odjel i komunalno 

redarstvo, osim ako se ne radi o nadzoru iz 

nadležnosti državnih tijela i inspekcija.  

 

Članak 22. 

 

Komunalni redar u  vršenju nadzora nad 

provođenjem odredaba ove Odluke ovlašten 

je:  

- narediti obavljanje dimnjačarskih 

poslova, ako utvrdi da ih ovlašteni 

dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja 

potpuno,  

- zabraniti neovlašteno obavljanje 

dimnjačarskih poslova,  

- nadzirati vođenje evidencije,  

- izdati obavezni prekršajni nalog protiv 

prekršitelja,  

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu 

počinjena prekršaja,  

- poduzimati i druge odgovarajuće mjere.  

 

Članak 23. 

 

Koncesionar je dužan gradonačelniku i 

Upravnom odjelu dostaviti polugodišnje i 

godišnje izvješće o obavljanju dimnjačarskih 

poslova sukladno ovoj Odluci.  

Na zahtjev gradonačelnika i Upravnog 

odjela koncesionar je u obvezi izraditi i 

dostaviti i posebna izvješća. 

Koncesionar je dužan mjesečno izvješće 

o pregledu dimovodnih objekata uređaja na 

plinsko gorivo kao i popis vlasnika ili 

korisnika istih dimovodnih objekata koji 

pregled nisu dozvolili, dostaviti distributeru 
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plina radi poduzimanja mjera utvrđenih 

posebnim propisima.  

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 24. 

 

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 

kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba 

registrirana za obavljanje dimnjačarskih 

poslova:  

-ako na području Grada obavlja 

dimnjačarske poslove bez zaključenog 

ugovora o koncesiji (članak 5. stavak 2. ove 

Odluke).  

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 

novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna 

kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi.  

 

Članak 25. 

 

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 

kuna kaznit će se koncesionar ako:  

-ne obavijesti korisnike dimnjačarskih 

usluga na propisani način (članak 8. stavak 3. 

i 4. ove Odluke),  

-ne očisti i ukloni otpadni materijal i 

čađu nastalu čišćenjem dimovodnih objekata 

(članak 9. stavak 2. ove Odluke),  

-ne postupi po odredbama članka 12. 

stavka 2., 3. i 4. ove Odluke,  

-ne vodi evidenciju iz članka 13. stavka 

1. ove Odluke, 

 - ne izda račun i potvrdu o izvršenoj 

usluzi prema  članku 15. ove Odluke,  

-ne postupa po odredbama članka 20. ove 

Odluke. 

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna 

kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi.  

 

Članak 26. 

 

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 

kuna kaznit će se korisnik dimnjačarskih 

usluga - pravna osoba zbog postupanja 

suprotno odredbama članka 10., članka 11. i 

članka 12. stavka 1. ove Odluke.  

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna 

kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi kao i korisnik dimnjačarskih usluga - 

fizička osoba.  

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

 

               Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti: Odluka o dimnjačarskoj službi 

na području Grada Đurđevca („Službene 

novine Grada Đurđevca“, broj  9/03., 1/08., 

1/09. i 1/10.). 

 

Članak 28. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Đurđevca“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 363-01/13-01/68 

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1 

Đurđevac,  19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća 

 Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

73 

Na temelju članka 11. stavka 2. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – 

pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.,  178/04., 

38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. 

i 144/12.) i članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na  2.  sjednici održanoj  19. 

srpnja 2013., donijelo je  

 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima koje se mogu 

obavljati na temelju koncesije na  

području Grada Đurđevca 

 

Članak 1. 

 

 Odlukom o komunalnim djelatnostima 
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koje se mogu obavljati na temelju koncesije 

na području Grada Đurđevca (u daljnjem 

tekstu: Odluka) određuje se komunalne 

djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju 

koncesije te se utvrđuju pripremne radnje i 

postupak davanja koncesije. 

 

Članak 2. 

 

            Komunalne djelatnosti koje se mogu 

obavljati na temelju koncesije u Gradu 

Đurđevcu (u daljnjem tekstu: Grad) su: 

- obavljanje dimnjačarskih poslova, 

- upravljanje, održavanje i naplata 

parkirališnih mjesta vozila. 

Komunalna djelatnost obavljanja 

dimnjačarskih poslova podrazumijeva obvezu  

čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i 

uređaja za loženje. 

Komunalna djelatnost upravljanja, 

održavanja i naplate parkirališnih mjesta 

vozila podrazumijeva  naplatu parkiranja 

vozila na javnim parkiralištima Grada, 

premještanje, blokiranje i deblokiranje 

nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te 

održavanje parkirališnih mjesta, održavanje 

čistoće, čišćenje snijega, održavanje i obnovu 

prometne signalizacije na javnim 

parkiralištima Grada. 

 

Članak 3. 

 

 Koncesija za komunalnu djelatnost iz 

članka 2., stavka 1. alineje 1. dodjeljuje se na 

rok od 2 godine, a za komunalnu djelatnost iz 

članka 2. stavka 1. alineje 2.  dodjeljuje se na 

rok od 5 godina. 

                                         

Članak 4. 

 

 Za obavljanje dimnjačarskih poslova 

dodjeljuje se jedna koncesija za područje 

Grada. 

Za  djelatnost upravljanja, održavanja i 

naplate parkirališnih mjesta vozila dodjeljuje 

se jedna koncesija za područje Grada. 

Koncesiju daje Gradsko vijeće pravnoj 

ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje 

predmetne djelatnosti. 

Naknada za koncesiju uplaćuje se u 

korist proračuna Grada Đurđevca, a koristi se 

za građenje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture. 

 

Članak 5. 

 

 Pripremne radnje za davanje koncesije 

obuhvaćaju: 

- imenovanje stručnog povjerenstva za 

koncesiju, 

- izradu studije opravdanosti davanja 

koncesije ili analize davanja koncesije, 

- procjenu vrijednosti koncesije, 

- izradu dokumentacije za nadmetanje te 

- poduzimanje ostalih potrebnih 

aktivnosti  koje prethode početku 

postupka davanja koncesije, sukladno 

zakonu. 

 

Članak 6. 

 

 Prije početka postupka davanja 

koncesije gradonačelnik  Grada Đurđevca (u 

daljnjem tekstu: gradonačelnik) imenuje 

stručno povjerenstvo za koncesiju. 

 Stručno povjerenstvo za koncesiju ima  

5 članova. 

 O namjeri osnivanja Stručnog 

povjerenstva za koncesiju obavještava se 

Ministarstvo financija koje može imenovati i 

svog predstavnika u stručno povjerenstvo u 

roku od deset dana od dana zaprimanja 

obavijesti. 

 

Članak 7. 

 

 Zadaci Stručnog povjerenstva za 

koncesiju su: 

- pomoć u pripremi i izradi studije 

opravdanosti davanja koncesije, 

odnosno analize davanja koncesije,  

uvjeta i dokumentacije za nadmetanje,  

te pri definiranju uvjeta sposobnosti i 

kriterija za odabir najpovoljnijeg 

ponuditelja, 

- pregled i ocjena pristiglih ponuda, 

- utvrđivanje prijedloga odluke o davanju 

koncesije ili prijedloga odluke o 

poništenju postupka davanja koncesije i 

obrazloženje tih prijedloga,  

- obavljanje ostalih radnji potrebnih za 

provedbu postupka davanja koncesije. 

Stručno povjerenstvo za koncesije o 

svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi 
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članovi povjerenstva. 

 

Članak 8. 

 

 Dokumentacija za nadmetanje sadrži: 

opće podatke, podatke o predmetu koncesije, 

razloge za isključenje ponude, uvjete pravne i 

poslovne, financijske, tehničke i stručne 

sposobnosti te dokaze i podatke kojima 

gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih 

uvjeta, podatke o ponudi, vrsti, sredstvu, 

uvjetima i roku za dostavu jamstava, ako su 

tražena, nacrt ugovora o koncesiji te sve 

ostale zahtjeve koje ponuditelj mora ispuniti. 

 

Članak 9. 

  

 Postupak davanja koncesije započinje 

danom slanja na objavu obavijesti o namjeri 

davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave Republike Hrvatske, a završava 

izvrsnošću odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja ili odluke o poništenju postupka 

davanja koncesije. 

 

Članak 10. 

 

 Obavijest o namjeri davanja koncesije 

objavljuje gradonačelnik u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

 Obavijest o namjeri davanja koncesije 

mora sadržavati sljedeće podatke: 

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa 

i adresu elektroničke pošte Grada 

Đurđevca kao davatelja koncesije, 

 

2. a) vrstu i predmet koncesije, 

     b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije, 

         c) mjesto, odnosno područje  obavljanja 

djelatnosti koncesije, 

         d) rok trajanja koncesije, 

         e) procijenjenu vrijednost koncesije, 

         f) početni godišnji iznos koncesijske 

naknade, 

  

     3.   a) rok za dostavu ponuda, 

           b) adresu na koju se moraju poslati 

ponude, 

 c) jezik i pismo na kojima ponude 

moraju biti napisane, 

 d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja 

ponuda, 

     4.  razloge isključenja ponuditelja, 

  

     5. uvjete pravne i poslovne, financijske 

tehničke i stručne sposobnosti te dokaze i      

podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje 

ispunjenje tih uvjeta,  

  

6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost 

ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti, 

7.  kriterij za odabir ponude,   

 

8. naziv i adresu tijela nadležnog za 

rješavanje žalbe te podatke o rokovima za  

     podnošenje žalbe. 

 

 Obavijest o namjeri davanja koncesije 

može  sadržavati i druge   podatke u skladu s 

posebnim zakonom.  

 

Članak 11. 

 

 Rok za dostavu ponuda iznosi 30 dana 

od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri 

davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave Republike Hrvatske. 

 

Članak 12. 

 

 Kriterij za odabir najpovoljnije ponude 

za djelatnost obavljanja dimnjačarskih 

poslova jeste ekonomski najpovoljnija ponuda 

uz ispunjavanje svih uvjeta određenih 

dokumentacijom za nadmetanje, prema 

sljedećim kriterijima: 

1. najniža ponuđena cijena usluga u 

domaćinstvima te ustanovama i 

poduzećima (njihov zbroj) – maksimalni 

broj bodova koje ponuditelj može 

ostvariti za taj kriterij je 70 bodova, 

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju 

– maksimalan broj bodova koje 

ponuditelj može ostvariti za taj kriterij 

je 30 bodova. 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude 

za djelatnost upravljanja, održavanja i naplate 

parkirališnih mjesta vozila jeste ekonomski 

najpovoljnija ponuda uz ispunjavanje svih 

uvjeta određenih dokumentacijom za 

nadmetanje, prema sljedećim kriterijima: 

1. najniža ponuđena cijena parkirnih karata 

(njihov zbroj) – maksimalni broj bodova 

koje ponuditelj može ostvariti za taj 
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kriterij je 60 bodova, 

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju 

– maksimalan broj bodova koje 

ponuditelj može ostvariti za taj kriterij 

je 40 bodova. 

Za svaki od kriterija  navedenih u 

stavcima 1. i  2., najpovoljniji ponuditelj 

dobiva 100 % bodova, a svaki sljedeći 

ponuditelj dobiva za 10% bodova manje. 

Ponuda koja ostvari najveći ukupan broj 

bodova bit će ocijenjena kao ekonomski 

najpovoljnija ponuda. 

 

Članak 13. 

 

 Odluku o davanju koncesije donosi 

Gradsko vijeće. 

 Odluka sadrži:  

1. naziv davatelja koncesije 

2. broj i datum donošenja odluke, 

3. naziv odabranog najpovoljnijeg 

ponuditelja, 

4. osnovna prava i obveze davatelja 

koncesije i koncesionara, 

5. vrstu i predmet koncesije, 

6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno 

područje obavljanja djelatnosti koncesije, 

7. rok na koji se daje koncesija, 

8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja 

koncesije mora udovoljavati odabrani 

najpovoljniji ponuditelj, 

9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za 

utvrđivanja iznosa naknade za koncesiju 

koju će koncesionar plaćati, 

10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji 

ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o 

koncesiji, 

11. obrazloženje razloga za odabir 

najpovoljnijeg ponuditelja, 

12. uputu o pravnom lijeku, 

13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja 

koncesije. 

 

Odluka o davanju koncesije, s preslikom 

zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit 

će se bez odgode svakom ponuditelju  

preporučenom poštom s povratnicom ili na 

drugi način kojim će se dostava moći 

dokazati. 

 Odluka o davanju koncesije objavljuje 

se u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti 

prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 

15 dana od dana dostave odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja svakom 

ponuditelju. 

 Ugovor o koncesiji smije se potpisati s 

najpovoljnijim ponuditeljem ukoliko žalbom 

nije pokrenut postupak pravne zaštite. 

Ako je žalbom pokrenut postupak 

pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se 

potpisati kada odluka o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja postane izvršna. 

 

Članak 14. 

 

Gradsko vijeće donijet će Odluku o 

poništenju postupka davanja koncesije u 

sljedećim slučajevima: 

1. ako postanu poznate okolnosti koje bi 

da su bile poznate prije pokretanja 

postupka davanja koncesije, dovele do 

neobjavljivanja obavijesti o namjeri 

davanja koncesije ili do sadržajno 

bitno drugačije obavijesti, 

2. ako nema pristiglih ponuda do isteka 

roka za dostavu ponuda, 

3. ako nakon odbijanja ponuda u 

postupku davanja koncesije ne 

preostane nijedna prihvatljiva ponuda 

ili 

4. u ostalim slučajevima određenim 

posebnim zakonima. 

Gradsko vijeće može poništiti postupak 

davanja koncesije ako je do isteka roka za 

dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, 

odnosno ako nakon isključenja ponuda u 

postupku davanja koncesije preostane samo 

jedna prihvatljiva ponuda. 

 Odluka o poništenju postupka davanja 

koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i 

ocjeni ponuda, dostavlja se svakom 

ponuditelju bez odgode preporučenom 

poštom s povratnicom ili na drugi način kojim 

će se moći dokazati dostava. 

Odluka o poništenju postupka davanja 

koncesije objavljuje se u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

                                      

Članak 15. 

 

 Na temelju Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja gradonačelnik 

sklapa ugovor o koncesiji. 
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 Ugovor o koncesiji mora biti 

sastavljen u skladu s dokumentacijom za 

nadmetanje i obavezno sadrži:  

- djelatnost za koju se koncesija daje, 

- rok na koji se koncesija daje, 

- visinu i način plaćanja naknade za 

koncesiju, 

- cijenu i način naplate za pruženu 

uslugu, 

- prava i obveze Grada kao davatelja 

koncesije, 

- prava i obveze koncesionara, 

- jamstva ili odgovarajuće instrumente 

osiguranja koncesionara, način 

prestanka koncesije i 

- ugovorne kazne. 

 

Članak 16. 

 

 Nadzor nad provođenjem ugovora o 

koncesiji obavlja Upravni odjel za prostorno 

uređenje, investicije i komunalno 

gospodarstvo Grada Đurđevca. 

 

Članak 17. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke  

prestaje važiti Odluka o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju koncesije („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 4/09., 7/09., 2/11. i 1/12.).  

 

Članak 18. 

 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenim novinama 

Grada Đurđevca".  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 363-01/13-01/69 

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1 

Đurđevac,  19. srpnja 2013.  

 

   Predsjednica                                                                                                   

  Gradskog vijeća 

  Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

74 

Na temelju članka 23. stavka 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„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., 

79/09., 153/09., 49/11., 84/11.,  90/11. i 

144/12. ) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 

("Službene novine Grada Đurđevca", broj 

3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

na  2.  sjednici održanoj 19. srpnja 2013., 

donijelo je  

 

O D L U K U 

o  izmjeni Odluke o komunalnoj  

naknadi 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci  o komunalnoj naknadi 

(“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 

10/01., 9/10. i 1/12.), članak 14. mijenja se i 

glasi: 

 „Pravne ili fizičke osobe koje se bave 

gospodarskim djelatnostima, u slučaju gradnje 

novog prostora radi proširenja proizvodnje i 

novog zapošljavanja radnika, oslobađaju se 

obveze plaćanja komunalne naknade za taj 

prostor i to: 

I.   godine u               100 % iznosu, 

II.  godine u                  50% iznosu, 

III. godine u                  25% iznosu. 

 

Pod novim prostorom iz stavka 1. ovog 

članka, podrazumijeva se novoizgrađeni ili 

prošireni građevinski objekat, a oslobođenje 

plaćanja komunalne naknade odnosi se samo 

na taj objekat.“ 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenim novinama 

Grada Đurđevca".  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA:  363-01/10-01/03 

URBROJ: 2137/03-02-01/03-13-4 
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Đurđevac,  19. srpnja 2013.  

 

   Predsjednica                                                                                      

   Gradskog vijeća                                                                                             

         Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

75 

Na temelju članka 209. Zakona o 

vodama („Narodne novine“, broj 153/09., 

63/11., 130/11. i  56/13.) i članka 29. Statuta 

Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na  2.  sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013., donijelo je  

 

O D L U K U 

o  izmjenama Odluke o priključenju na  

komunalne vodne građevine na  

području Grada Đurđevca 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci  o priključenju na 

komunalne vodne građevine na području 

Grada Đurđevca (“Službene novine Grada 

Đurđevca”, broj 7/11.) u članku 1. riječi 

„visina i način plaćanja naknade za 

priključenje“ kao i riječi „te prekršajne 

odredbe“ brišu se. 

      

Članak 2. 

 

 U članku 11., stavku 1., alineja 3. briše 

se. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 15. stavku 4. alineja 2. se 

briše. U stavku 5. riječi: „Nakon što nadležno 

Ministarstvo izda Potvrdu o dozvoli 

priključenja,“ brišu se. 

 U stavku 6. u prvoj rečenici riječi: 

„uključujući i naknadu za priključenje“, u  

drugoj rečenici riječi: „uključujući i naknade 

za priključenje“  te posljednja rečenica brišu 

se.  

                                                                        

Članak 4. 

 

 U članku 16. stavku 2. u drugoj 

rečenici, iza riječi: „javnog isporučitelja“ 

stavlja se točka, a zarez i riječi: „te Grad.“ 

brišu se. 

Članak 5. 

 

 Članci 20. i 21., naslov iznad članka 

22. „NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE“  i 

članci 22., 23., 24. i 25., kao i naslov iznad 

članka 26. „OSLOBAĐANJA OD 

PLAĆANJA NAKNADE ZA 

PRIKLJUČENJE“ i članak 26. brišu se. 

 

Članak 6. 

 

  Članak 27. mijenja se i glasi: 

 „ Ako gradnja određene komunalne 

vodne građevine nije predviđena godišnjim 

planom gradnje komunalnih vodnih 

građevina, ali je predviđena višegodišnjim 

planom gradnje komunalnih vodnih građevina 

unutar iduće 3 godine, budući korisnici 

vodnih usluga koji bi se priključili na te 

građevine mogu sudjelovati u financiranju 

njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava 

u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim 

ugovorom s isporučiteljem vodne usluge. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka 

uplaćuju se na račun isporučitelja vodne 

usluge, a rok povrata sredstava ne može biti 

dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 

Budući korisnici vodnih usluga koji bi se 

priključili na komunalne vodne građevine za 

koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. 

ovog članka, mogu sudjelovati u financiranju 

njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim 

ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez 

prava na povrat sredstava.“. 

 

Članak 7. 

 

 Naslov iznad članka 29. 

„PREKRŠAJNE ODREDBE“ i članak 29. 

brišu se. 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenim novinama 

Grada Đurđevca".  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
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KLASA:  363-01/11-01/94 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2 

Đurđevac,  19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

 Gradskog vijeća 

         Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

76 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“, broj 92/10.),  

točke 4. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2013. godini 

(„Narodne novine“, broj 56/13.) i članka 29. 

Statuta Grada Đurđevca („Službene novine 

Grada Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko 

vijeće Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 

19. srpnja 2013. donijelo je  

 

P L A N 

motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina kojima prijeti povećana opasnost  

od nastajanja i širenja požara tijekom 

žetvene sezone na području Grada  

Đurđevca u 2013. godini  

 

I. 

 

  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 

građevina i površina na kojima prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara tijekom žetvene sezone na području 

Grada Đurđevca u 2013. godini (u daljnjem 

tekstu: Plan) donosi se radi preventivnog 

djelovanja i sprečavanja nastajanja požara u 

vrijeme dok je zbog vremenskih prilika i vrste 

poslova koji se obavljaju povećana opasnost 

od nastajanja požara na području Grada 

Đurđevca, a naročito na poljoprivrednim i 

žetvenim površinama za vrijeme trajanja 

žetve, na području „Đurđevačkih pijesaka“ 

koji su zaštićeni dio prirode i područje vikend 

naselja (vinograda-klijeti) na obroncima 

Bilogore.  

 

II. 

 

 Na području Grada Đurđevca, žetvene 

parcele su po površini male i žetva se obavlja 

strojno, bez odlaganja požnjevenih kultura u 

stogove, te se ocjenjuje da je opasnost od 

požara manja, nego u vrijeme kad se je žetva 

obavljala ručno pri čemu je od važnosti i to 

što rukovatelj strojem  treba provoditi 

propisane mjere zaštite od požara. 

 

III. 

 

 Povećana opasnost za nastanak i 

širenje požara u ljetnoj sezoni postoji na 

površinama koje graniče s deponijem 

komunalnog otpada i divljim deponijima. 

Opasnost postoji  i u vikend naseljima zbog 

spaljivanja i proljetnog uređivanja vikendica 

koje se nalaze u neposrednoj blizini šumskih 

površina, kao i na poljoprivrednim 

površinama koje se često spaljuju zbog 

čišćenja zemljišta ili spaljivanja strništa ili 

kukuruzovine u jesen. 

 

IV. 

 

 Zadužuje se Vatrogasna zajednica 

Grada Đurđevca da s predsjednicima i 

zapovjednicima Dobrovoljnih vatrogasnih 

društava sa područja Grada Đurđevca održi 

sastanak, te da utvrdi stanje vatrogasne 

opreme i vozila, ispravnost vatrogasnih 

sirena, te broj osposobljenih  vatrogasaca koji 

će vršiti preventivne nadzore na navedenim 

površinama. 

 

V. 

 

        Radi pravovremene i učinkovite 

vatrogasne  intervencije Vatrogasna zajednica 

Đurđevac i Dobrovoljna vatrogasna društva s 

područja Grada Đurđevca dužni su na  

vrijeme registrirati vatrogasna vozila i svu 

opremu dovesti u ispravno stanje.  

       Sredstva za ovu namjenu osigurat će se u 

Proračunu Grada Đurđevca za 2013. godinu. 

 

VI. 

 

 U razdoblju od 1. srpnja do 31. 

kolovoza 2013. godine, pojačano motrenje i 

ophodnju deponija komunalnog otpada 

obavljat će djelatnici Komunalnih usluga 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac. 

 Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 

Đurđevac dužne su provjeriti ispravnost i 
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funkcionalnost hidrantske mreže u Đurđevcu i 

prigradskim naseljima. 

 Motrenje i prema potrebi ophodnju 

zaštićenog dijela prirode „Đurđevački 

pijesci“, u razdoblju od 1. srpnja do 31. 

kolovoza 2013. godine, vršit će djelatnici 

Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 

povremenim motrenjem s vatrogasnog tornja  

u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac, a 

naročito u popodnevnim satima za vrijeme 

velikih vrućina. 

        Zbog brze i učinkovite vatrogasne 

intervencije i mogućnosti prolaska 

vatrogasnih vozila, potrebno je redovito 

održavati i uređivati pristupne putove (visina i 

širina vatrogasnih vozila), do poljoprivrednih 

površina i vikend naselja (vinograda-klijeti) 

na obroncima Bilogore, za što se zadužuju 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. 

 

VII. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Đurđevca“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 214-01/13-01/03 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

   Predsjednica 

 Gradskog vijeća 

         Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

77 

Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednice i članova Odbora za 

statut i poslovnik Gradskog vijeća  

Grada Đurđevca 
 

I.  

 

 U Odbor za statut i poslovnik 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se: 

 za predsjednicu 

 

 VERICA RUPČIĆ  

 

 za članove: 

 

 1. MLADEN MATIŠEV  

 2. MARKO FUCAK 

 3. IVAN KUŠTRAK 

 4. MARIJAN BUJAN. 

 

II. 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/13-01/15 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19 . srpnja 2013.  

      

         Predsjednica 

       Gradskog vijeća  

      Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

78 

Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za dodjelu javnih priznanja 
 

I.  

 

 U Odbor za dodjelu javnih priznanja 

biraju se: 

 

 za predsjednika 

  

 DAVOR ČIŽMEŠINKIN 

 

 za članove: 

 

 1. ANKA ŠVACO, 
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 2. IGNAC FILIPOVIĆ,  

 3. STJEPAN JURKOVIĆ, 

 4. TIHOMIR KOLAR. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/16 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

 Predsjednica 

 Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za gospodarstvo i strateško 

planiranje 
 

I.  

 

 U Odbor za gospodarstvo i strateško 

planiranje biraju se: 

 

 za predsjednika 

  

 HRVOJE PARAG  

   

 za članove: 

 

 1. BOŽIDAR DIVJAČKO, 

 2. MILICA FUČEK,  

 3. IVAN HODIĆ,  

 4. MILEK MARKAČ. 

 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/17 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

                        Gradskog vijeća  

Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

80 

Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednice i članova 

Odbora za komunalno i vodno 

gospodarstvo 
 

I.  

 

 U Odbor za komunalno i vodno 

gospodarstvo biraju se: 

 

 za predsjednicu 

  

 MILICA FUČEK 

 

 za članove: 

 1. ZDRAVKO LENARDIĆ,  

 2. MIJO ROBOTIĆ,   

 3. MARIJAN ŠTIMAC,  

 4. IGOR PLEŠKO. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  
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GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/18 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013..  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 

 

 

81 

Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednice i članova 

Odbora za kulturnu i prirodnu baštinu 
 

I.  

 

 U Odbor za kulturnu i prirodnu 

baštinu biraju se: 

 

 za predsjednicu 

  

 LJUBICA CESTAR 

 

 za članove: 

 1. MARINKO IVANIŠEVIĆ, 

 2. KATARINA IVAŠKOVIĆ, 

 3. MARTIN CAREK, 

 4. MARTINA HORVAT. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/13-01/19 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r.  
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednice i članova 

Odbora za mjesnu samoupravu 
 

I.  

 

 U Odbor za mjesnu samoupravu biraju 

se: 

 

 za predsjednicu 

  

 INES TALIJAN 

 

 za članove: 

 1. BISERKA ZOBUNĐIJA, 

 2. SLAVKO HORVAT,  

 3. IVAN ČORBA, 

 4. RUDOLF NEMEŠ, 

 5. ZDRAVKO RAKNIĆ, 

 6. ŽELJKO FUČEK. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/20 

URBROJ: 2137/03-01-01-03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

  Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r.   
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 

I.  

 

 U Odbor za poljoprivredu i ruralni 

razvoj biraju se: 

 

 za predsjednika 

  

 ANTE BRATANOVIĆ 

  

 za članove: 

 1. KATARINA REGOVIĆ,   

 2. VELJKO MILETIĆ,    

 3. MARTINA ŠKURDIJA, 

 4. MARIJANKO REĐEP. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/21 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r.  

 

 

84 

Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13. ), Gradsko 

vijeće Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 

19. srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za proračun i financije 
 

I.  

 

 U Odbor za proračun i financije biraju 

se: 

 

 za predsjednika 

  

 IVAN PLEADIN 

 

 za članove: 

 1. KATICA BLAŽOK,   

 2. VLADO REP,  

 3. BRANIMIR PRELEC,  

 4. MARIJANA MARKEŠIĆ. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/22 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

         Kristina Benko Markovica, prof., v. r.  

 

 

85 

 Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednice i članova 

Odbora za prostorno planiranje 

 i zaštitu okoliša 
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I.  

 

 U Odbor za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša biraju se: 

 

 za predsjednicu 

  

 VALENTINA PERŠIĆ 

   

 za članove: 

 1. MLADEN MATICA,   

 2. HELENA ŠANTEK, 

 3. MAJA MATOSOVIĆ, 

 4. MIROSLAV HODIĆ. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/13-01/29 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednice i članova 

Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj 
 

I.  

 

 U Odbor za prosvjetu i predškolski 

odgoj biraju se: 

 

 za predsjednicu 

  

 KRISTINA BENKO MARKOVICA 

 za članove: 

 1. MARINA PEJIĆ, 

 2. MARIJA ŠOKEC, 

 3. TIHANA POPEC, 

 4. ANA MLINJARIĆ. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/23 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za sport i mlade 
 

I.  

 

 U Odbor za sport i mlade biraju se: 

 

 za predsjednika 

  

 BRANKO CESTAR 

 

 za članove: 

 1. VESNA TOPOLČIĆ,   

 2. TOMISLAV GRAČAN,   

 3. IVANO RADOŠ,  

 4. DANIJELA JELUŠIĆ. 
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II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/24 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

 Predsjednica 

Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r.  
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za turizam 
 

I.  

 

 U Odbor za turizam biraju se: 

 

 za predsjednika 

  

 MARIJAN RUŽMAN 

 

 za članove: 

 1. JOSIP ŠVACO,  

 2. MATIJA VOGRINČIĆ,  

 3. DALIBOR VUKELIĆ, 

 4. MARINA MATOSOVIĆ. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

KLASA: 080-01/13-01/25 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r.  
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je   

 

R J E Š E N J E  

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
 

I.  

 

 U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 

biraju se: 

 

 za predsjednika 

  

 NIKOLA KOPRIČANEC 

 

 za članove: 

 1. DARKO TOMICA,   

 2. TAMARA ČUČIĆ,   

 3. MARIJAN PRALAS, 

 4. STJEPAN LERINC. 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/26 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013.  

 

Predsjednica 

                      Gradskog vijeća                

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka 27. stavka 2. 

Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 

(„Narodne novine“, broj 73/97. i 174/04.) i 

članka 29. Statuta Grada Đurđevca 

("Službene novine Grada Đurđevca", broj 

3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. 

donijelo je 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju predsjednika i članova 

Gradskog povjerenstva za procjenu šteta  

od elementarnih nepogoda na području 

Grada Đurđevca 

 

I. 

 

 Razrješuju se dužnosti u Gradskom 

povjerenstvu za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Grada 

Đurđevca: 

 - dužnosti predsjednika 

    VELJKO MILETIĆ 

 

 - dužnosti članova: 

    DAVOR ŠALAMON 

    LUKA PETROVIĆ 

    MARIJAN FUSIĆ 

    VLADO GOLUB 

    IGNAC ŠOSTAREC 

    JAKOB PINTAR. 

 

II. 

 

Ovo Rješenje objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/10-01/02 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-4 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

 

   Predsjednica 

                      Gradskog vijeća                

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka 27. stavka 2. 

Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 

(„Narodne novine“, broj 73/97.) i članka 29. 

Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 

Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), Gradsko 

vijeće Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 

19. srpnja 2013. donijelo je 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju predsjednika i članova 

Gradskog povjerenstva za procjenu šteta  

od elementarnih nepogoda na području 

Grada Đurđevca 

      

I. 

 

 U Gradsko povjerenstvo za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda na području 

Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) imenuju se: 

 

 za  predsjednika 

 ĐURO FUSIĆ 

 

 za članove: 

 1. IVAN RADMAN, 

 2. IVAN HODALIĆ, 

 3. IGNAC ŠOSTAREC, 

 4. DARKO FUK, 

 5. MATO FUCAK 

 6. predsjednik Vijeća mjesnog odbora 

ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 

predsjednik, a na čijem se području vrši 

procjena štete. 

 

II. 

 

 Povjerenstvo organizira i provodi 

postupak procjene štete i obavlja druge 

poslove propisane Zakonom o zaštiti od 

elementarnih nepogoda, te procjene ostalih 

šteta na području Grada Đurđevca. 

 

III. 

 

 Predsjednik i članovi Povjerenstva iz 

točke I. ovog Rješenja imenuju se na vrijeme 

od četiri godine. 
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IV.  

 

 Stručne, administrativne i tehničke 

poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni 

odjel za gospodarstvo, financije i javne 

prihode Grada Đurđevca. 

 

V. 

 

Ovo Rješenje objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/13-01/27 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

 

    Predsjednica 

                         Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 8. 

stavka 1. Odluke o standardima i mjerilima za 

ostvarivanje financijske dotacije za programe 

i/ili projekte udruga od interesa za Grad 

Đurđevac ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 8/06. i 7/09.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. godine, donijelo je 

  

R J E Š E NJ E  

o osnivanju i imenovanju predsjednice i 

članova Povjerenstva za udruge Grada 

Đurđevca 

 

I. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za udruge 

Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

II. 

 

 U Povjerenstvo se imenuju:  

 

 za predsjednicu: 

 MARIJA MARKUŠ 

 

 za članove: 

 1. GORAN VINCEK, 

 2. DENIS NEMEŠ, 

 3. BERISLAV HODIĆ, 

 4. FRANJO HUĐEK. 

 

III. 

 

 Zadaća Povjerenstva je raspisivanje 

javnog  poziva i predlaganje programa i 

udruga s područja Grada Đurđevca za 

ostvarivanje i visinu financijske dotacije iz 

Proračuna Grada Đurđevca. 

 

IV. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/28 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

         

  Predsjednica 

   Gradskog vijeća  

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju članova Vijeća za prevenciju  

Grada Đurđevca 

      

I. 

 

 Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća 

za prevenciju Grada Đurđevca: 
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1. MARIJANA MARKEŠIĆ, 

2. VJEKOSLAV IVANDIJA, 

3. KRUNOSLAV KARAS, 

4. ŽELIMIR HRVATIĆ, 

5. KATARINA BIRTA, 

6. JASNA VLAHOVIĆ HORVAT, 

7. MARIJA ŠARIĆ, 

8. NIKOLA VUKOVIĆ, 

9. MARIO-MAX SLAVIČEK, 

10. OZREN BIZEK. 

 

II. 

 

Ovo Rješenje objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/08-01/02 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-4 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

 

 Predsjednica 

                         Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju predsjednice i članova Vijeća  

za prevenciju Grada Đurđevca 

      

I. 

 

 U Vijeće za prevenciju Grada 

Đurđevca imenuju se: 

 

     za predsjednicu 

1. BRANKICA KOLOMAZ, zamjenica 

gradonačelnika Grada Đurđevca, 

 

za članove: 

2. MILICA FUČEK, zamjenica 

predsjednice Gradskog vijeća Grada 

Đurđevca,  

3. KRUNOSLAV KARAS, načelnik 

Policijske postaje Đurđevac, 

4. ŽELIMIR HRVATIĆ, sudac Općinskog 

suda u Koprivnici, 

5. KATARINA BIRTA, ravnateljica 

Centra za socijalnu skrb Đurđevac, 

6. JASNA VLAHOVIĆ HORVAT, 

pedagogica u Gimnaziji Dr. Ivana 

Kranjčeva Đurđevac, 

7. MARIJA ŠARIĆ, pedagogica u 

Strukovnoj školi Đurđevac, 

8. NIKOLA VUKOVIĆ, pedagog u 

Osnovnoj školi Grgura Karlovčana 

Đurđevac, 

9. OZREN BIZEK, župnik Župe Svetog 

Jurja u Đurđevcu, 

10. MARTIN ORŠUŠ, predsjednik Udruge 

hrvatskih Roma katolika – Bajaša. 

 

II. 

  

Vijeće za prevenciju u provođenju 

zajedničkih mjera i aktivnosti na projektu 

Ministarstva unutarnjih poslova „Prevencija u 

lokalnoj zajednici“, koordinira rad svih tijela i 

ustanova zaduženih za sigurnost ljudi, 

imovine, javnog reda i kvalitete života 

građana, s ciljem prevencije kriminaliteta i 

pružanja podrške nositeljima kriminalno-

preventivnih aktivnosti na području Grada 

Đurđevca.  

 

III. 

 

Ovo Rješenje objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 080-01/13-01/30 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

 

   Predsjednica 

                         Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na  2.  sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013., donijelo je  

     

Z A K LJ U Č A K 

o davanju vjerodostojnog tumačenja 

odredbe članka 14. Odluke o 

komunalnoj naknadi („Službene novine 

Grada Đurđevca“, broj 10/01, 9/10. i 1/12.). 

 

 Temeljem ukazane potrebe Gradsko 

vijeće Grada Đurđevca daje tumačenje 

odredbe članka 14. Odluke o komunalnoj 

naknadi („Službene novine Grada Đurđevca“, 

broj 10/01, 9/10. i 1/12.). 

 Odredba članka 14. određuje da se 

„Pravne ili fizičke osobe u slučaju otvaranja 

novog pogona radi proširenja proizvodnje ili 

novog zapošljavanja radnika oslobađaju 

obveze plaćanja komunalne naknade za taj 

novi pogon i to: 

 I.   godine u    100% iznosu, 

  II.  godine u      50% iznosu, 

 III. godine u      25% iznosu.“ 

 

 Navedenu odredbu potrebno je 

tumačiti na način da se pod „novim 

pogonom“ podrazumijeva novoizgrađeni ili 

prošireni postojeći poslovni objekat  u kojem 

se obavlja proizvodna djelatnost ili se vrši  

novo zapošljavanje radnika u takvom objektu. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA:  363-01/10-01/03 

URBROJ: 2137/03-02-01/03-13-5 

Đurđevac,  19. srpnja 2013.  

 

  Predsjednica 

                         Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka  57. stavka 3. i 

članka 130. stavka 1. alineje 4. i 5. Zakona o 

proračunu ("Narodne novine", broj 87/08. i 

136/12.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 

("Službene novine Grada Đurđevca", broj 

3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. 

donijelo je 

 

Z A K Lj U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o korištenju 

sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 

2013. godinu - Proračunske zalihe,  

za razdoblje od 1. lipnja do  

30. lipnja 2013. godine 

           

I. 

 

 Prihvaća se Izvješće o korištenju 

sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2013. 

godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 

1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine, koje je 

podnio gradonačelnik Grada Đurđevca Željko 

Lacković 30. lipnja 2013. godine. 

 

II. 

 

 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka 

njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

III. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

                                                                             

 

KLASA: 400-06/13-01/01 

URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-3 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

 

                 Predsjednica 

                         Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r 
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), a u svezi s 

člankom 27. stavkom 1. alinejom 7. Statuta 

Centra za kulturu Đurđevac broj 180/2000. 
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(od 15. prosinca 2000.), 100/2003. (od 29. 

srpnja 2003.) i 109/2009. (od 8. rujna 2009.), 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 2. sjednici 

održanoj 19. srpnja 2013. donijelo je 

 

Z A K Lj U Č A K 

o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 

za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o 

korištenju sredstava Ministarstva kulture 

RH za program zaštite kulturnog dobra:  

Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za  

građevinsku sanaciju  

 

I. 

 

 Daje se suglasnost ravnateljici Centra 

za kulturu Đurđevac, Editi Janković – 

Hapavel za potpis Ugovora br. 16-297-13 o 

korištenju sredstava Ministarstva kulture 

Republike Hrvatske (KLASA: 612-08/12-

26/0832, URBROJ: 532-04-01-01/12-13-02 

od 28. veljače 2013. godine) na iznos od 

200.000,00 kuna za program zaštite kulturnog 

dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac – za 

građevinsku sanaciju. 

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 612-01/13-01/26 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

   

  Predsjednica 

                         Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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 Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), a u svezi s 

člankom 19. stavkom 1. podstavkom 7. 

Statuta Gradske knjižnice Đurđevac (broj 

181/00. od 15. prosinca 2000. godine i 74/10. 

od 22. prosinca 2010. godine), Gradsko vijeće 

Grada Đurđevca na 2. sjednici održanoj 19. 

srpnja 2013. donijelo je 

 

Z A K Lj U Č A K 

o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske 

knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o 

korištenju sredstava Ministarstva  

kulture Republike Hrvatske 

          

I. 

 

 Daje se suglasnost ravnateljici 

Gradske knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić, 

prof. za potpis Ugovora br. 07-145-13 o 

korištenju sredstava Ministarstva kulture 

Republike Hrvatske (KLASA: 612-04/12-

03/0078, URBROJ: 532-05-02-02/5-13-02 od 

13. ožujka 2013. godine) na iznos od 

90.000,00 kuna za program Nabave knjižne i 

neknjižne građe u 2013. godini za Gradsku 

knjižnicu Đurđevac. 

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 

"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 612-01/13-01/19 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2 

Đurđevac, 19. srpnja 2013. 

   

         
    Predsjednica 

                           Gradskog vijeća 

          Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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Na temelju članka 48. stavka 2. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 

150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i 

članka 29. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca 

("Službene novine Grada Đurđevca", broj 

3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca 
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na  2.  sjednici održanoj  19. srpnja 2013., 

donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti gradonačelniku 

Grada Đurđevca za pokretanje postupka 

javne nabave za rekonstrukciju i 

prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg 

vrtića „Maslačak“ Đurđevac 

 

I. 

 

Daje se suglasnost gradonačelniku 

Grada Đurđevca za pokretanje otvorenog 

postupka javne nabave za rekonstrukciju i 

prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Đurđevac, te imenovanje 

povjerenstva i poduzimanje svih potrebnih 

radnji  u navedenom postupku, uključivo i 

sklapanje ugovora o javnoj nabavi.  

                                                                          

II. 

 

 Procijenjena vrijednost nabave iz 

točke I. ovog Zaključka iznosi 776.000,00 

kuna bez poreza na dodanu vrijednost. 

 

III. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 363-05/13-01/07 

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1 

Đurđevac,   19. srpnja  2013.   

 

   Predsjednica 

                     Gradskog vijeća 

         Kristina Benko Markovica, prof., v. r. 
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