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Na temelju članka 16. Zakona o 
unapređenju poduzetničke infrastrukture 
(„Narodne novine“ broj 93/13., 114/13., 
41/14. i 57/18.), članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – 
pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni 
tekst, 2/20. i 2/21.) i članka 7. Odluke o 
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18. i 
5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 
dana  29. srpnja 2021. godine, donijelo je  
  
 

ODLUKU 
o uvjetima, cijeni i postupku prodaje 

građevinskog zemljišta u  
poduzetničkim zonama u  

Gradu Đurđevcu 
 

 
Članak 1. 

 
Odlukom o uvjetima, cijeni i 

postupku prodaje građevinskog zemljišta 

u poduzetničkim zonama u Gradu 
Đurđevcu (u daljnjem tekstu: Odluka) 
uređuju se način, uvjeti i postupak 
raspolaganja građevinskim zemljištem u 
vlasništvu Grada Đurđevca radi 
privođenja prostorno-planskoj namjeni u 
Poduzetničkoj zoni A-sjever, 
Poduzetničkoj zoni A-jug i Poduzetničkoj 
zoni B (u daljnjem tekstu: Poduzetničke 
zone) sa svrhom razvijanja poduzetništva 
i stvaranja povoljnijih uvjeta za  
poduzetnike.  
 

Članak 2. 
 

  Poduzetničke zone definirane su 
Prostornim planom uređenja Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 5/04., 6/04., 1/08., 
1/09., 4/11., 6/15., 6/20. i 9/20.), 
Urbanističkim planom uređenja Grada 
Đurđevca  („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 1/11 i 3/17.) i Odlukom 
o određivanju obuhvata poduzetničkih 
zona u Gradu Đurđevcu („Službene 
novine Grada Đurđevca“ broj 6/17.). 
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Članak 3. 

 

Raspolaganjem u poduzetničkim 
zonama u smislu ove Odluke smatra se 
prodaja  građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Đurđevca radi 
formiranja građevne čestice i privođenja 
zemljišta gospodarskoj namjeni. 

 
Članak 4. 

  
Građevinskim zemljištem iz članka 

3. ove Odluke raspolaže se  javnim 
natječajem - javnim prikupljanjem pisanih 
ponuda u zatvorenim kovertama koje se 
provodi kao poziv na predaju ponuda 
prema unaprijed utvrđenim uvjetima. 

Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja donosi gradonačelnik. 

Javni natječaj će se raspisivati do 
popunjavanja poduzetničkih zona. 

Upravni odjel nadležan za 
gospodarstvo ažurirati će popis 
poduzetnika i raspoloživog zemljišta po 
poduzetničkim zonama nakon svakog 
raspolaganja (donošenja odluke o 
kupoprodaji zemljišta). 

Grad Đurđevac obvezuje se izdati 
prostorno-planske uvjete gradnje za svaku 
pojedinu građevinsku parcelu iz članka 3. 
ove Odluke, u roku 24 sata od podnošenja 
zahtjeva.  
 

Članak 5. 
 

  Javnim natječajem se propisuju svi 
bitni elementi i uvjeti kupoprodaje i 
objavljuje se na web stranici Grada 
Đurđevca www.djurdjevac.hr . 

Rok za dostavu ponuda počinje teći 
od dana objave javnog natječaja na web 
stranici Grada Đurđevca. 

Javni natječaj provodi 
Povjerenstvo za provođenje javnog 
natječaja za prodaju zemljišta u 
poduzetničkim zonama  (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od 
predsjednika i dva člana, a koje imenuje 
gradonačelnik Grada Đurđevca (u 
daljnjem tekstu: gradonačelnik).  

 

Članak 6. 
 

 Tekst javnog natječaja naročito 
sadrži: 
 - predmet raspolaganja – podatke o 
građevinskom zemljištu s katastarskim 
brojem i površinom, 
 - početnu cijenu po m2 zemljišta,  
 - namjenu zemljišta sukladno 
prostorno planskoj dokumentaciji,  
     - rok za podnošenje ponuda, 
     - odredbu da se pisane ponude predaju 
u zatvorenoj omotnici s naznakom 
„Ponuda na natječaj     
         PODUZETNIČKE ZONE– ne otvaraj“ te 
adresu na koju se šalju ponude, 
     - odredbe o uvjetima za sklapanje i 
razlozima za raskid ugovora, 
     - odredbu tko se smatra najpovoljnijim 
ponuditeljem, 
     - rok i način plaćanja kupoprodajne 
cijene, 
     - olakšice za kupnju zemljišta utvrđene 
Programom olakšica i poticaja 
investitorima u Poduzetničkim zonama u 
Gradu Đurđevcu, 
     - odredbu o olakšicama vezanim za 
komunalni doprinos i komunalnu 
naknadu u visini i uvjetima propisanim 
posebnim odlukama Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: 
Gradsko  vijeće),  
 -  način i vrijeme stjecanja posjeda, 

- obvezu ponuditelja da ishodi 
građevinsku dozvolu u roku koji ne može 
biti duži od 12 mjeseci od dana potpisa 
ugovora o kupoprodaji  i obvezu 
ponuditelja  da u roku ne dužem od tri 
godine od dana zaključenja ugovora o 
kupoprodaji izgradi gospodarski objekt u 
svrhu djelatnosti naznačene u ponudi za 
kupnju zemljišta te za njegovo korištenje 
zatraži  ishođenje uporabne dozvole,  

 - odredbu da će se ukoliko kupac ne 
ispuni obveze iz prethodnog stavka u 
naznačenim rokovima, ugovor o 
kupoprodaji automatski raskinuti te će se 
uspostaviti ranije zemljišno-knjižno stanje 
neovisno o izvršenim ulaganjima na 
predmetnoj čestici i to bez ikakve obveze  
prodavatelja za namirenje kupca, 

http://www.djurdjevac.hr/


Broj 6 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 3 

 

- odredbu da kupac, kojem je 
kupoprodajna cijena umanjena sukladno 
Programu olakšica i poticaja investitorima 
u Poduzetničkim zonama u Gradu 
Đurđevcu, bez prethodne suglasnosti 
prodavatelja, ne smije otuđiti zemljište 
prije isteka roka od pet godina od 
zaključenja ugovora o kupoprodaji, 

- odredbu o pravu Grada Đurđevca da 
odustane od raspolaganja i poništi javni 
natječaj prije donošenja odluke o prodaji 
bez obaveza prema ponuditeljima, 
 - popis dokumentacije koja se mora 
priložiti uz ponudu. 

 
Natječaj se provodi javnim 

prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. 
Ponuda mora sadržavati oznaku 
nekretnine za koje se podnosi, ponuđeni 
iznos kupoprodajne cijene po m2 površine 
kao i ukupan iznos ponuđene 
kupoprodajne cijene te izjavu o namjeri 
korištenja olakšica za kupnju zemljišta. 

 
Ponuda mora sadržavati i sljedeće 

dokumente: 
• e-izvod iz sudskog registra ili iz 

drugog odgovarajućeg registra, 
• poslovni plan ulaganja i 

zapošljavanja s financijskim planom 
ulaganja, vremenskom dinamikom 
gradnje objekta i tlocrtnom 
dispozicijom idejnog rješenja 
zahvata na parceli ili bruto 
površinu planiranog objekta. 

 
Članak 7. 

 
 Povjerenstvo otvara i pregledava 
pristigle ponude redoslijedom kako  su 
zaprimljene. 

Ponuditelji imaju pravo 
prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili 
putem opunomoćenika koji su dužni 
predati Povjerenstvu valjanu punomoć. 

Zapisnik o otvaranju ponuda 
potpisuju prisutni članovi Povjerenstva.  

 
 
 

Članak 8. 
 

Nakon otvaranja ponuda 
Povjerenstvo razmatra zaprimljene 
ponude, utvrđuje da li je dostavljena sva 
tražena dokumentacija te vrši analizu  
poslovnog plana ponuditelja. 

Povjerenstvo može od ponuditelja 
zatražiti dodatna pojašnjenja i 
dokumentaciju. 

Povjerenstvo daje mišljenje o 
prihvatljivosti dostavljenog poslovnog 
plana kao: „prihvatljiv“ ili „nije 
prihvatljiv“, uzimajući u obzir sve 
elemente poslovnog plana s naglaskom na 
financijski element plana i izgradivost 
parcele. 

O pregledu i ocjeni ponuda, 
Povjerenstvo sastavlja zapisnik i daje 
mišljenje gradonačelniku koji ga upućuje 
na Gradsko vijeće. 

Postupak javnog natječaja smatrat 
će se pravilno proveden ako u njegovom 
provođenju sudjeluje najmanje dvoje 
članova Povjerenstva  koji su potpisali 
zapisnik.    

 
Članak 9. 

 
Javni natječaj smatra se valjanim 

ako je pravovremeno podnesena barem 
jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete 
javnog natječaja.  
 Najpovoljnijim ponuditeljem 
smatra se ponuditelj koji ponudi najviši 
ukupni novčani iznos koji se plaća 
prodavatelju za predmetnu nekretninu, uz 
uvjet da ispunjava sve druge uvjete javnog 
natječaja te da je Povjerenstvo za poslovni 
plan dalo mišljenje „prihvatljiv“.  

Ukoliko je više ponuda za istu 
parcelu dano u istom iznosu i za sve je za 
poslovni plan Povjerenstvo dalo mišljenje 
„prihvatljiv“,  prednost ima ona ponuda 
koja je ranije zaprimljena. 

Ponuditelji koji nisu odabrani kao 
najpovoljniji, mogu nakon donošenja 
odluke o prodaji, dati ponudu za drugu 
neprodanu parcelu koja će se smatrati 
valjanom ponudom unutar istog postupka. 
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Članak 10.   
 

 Gradsko vijeće razmatra zapisnik 
Povjerenstva o pregledu i ocjeni ponuda te 
donosi odluku o prihvaćanju ponuda.
   

Odluku o prodaji donosi 
gradonačelnik ili Gradsko vijeće prema 
svojoj nadležnosti sukladno zakonu. 
 Gradonačelnik sklapa u ime Grada 
Đurđevca ugovor o kupoprodaji. 
 Najpovoljniji  ponuditelj dužan je 
ugovor o kupoprodaji zaključiti u roku od 
30 dana od dana donošenja odluke o 
prodaji, a u protivnom se ponuda smatra 
nevažećom.  

 
Članak 11. 

 
Zemljište u Poduzetničkoj zoni A- 

sjever prodaje se po početnoj cijeni od 
67,09  kuna  po m². 

Zemljište u Poduzetničkoj zoni A- 
jug prodaje se po početnoj cijeni od 67,09  
kuna po m². 

Za zemljište u Poduzetničkoj zoni B 
prije objave javnog natječaja izvršit će se 
procjena od strane ovlaštenog sudskog 
vještaka temeljem koje će se odrediti 
početna cijena. 

Na posebnom dijelu Zone A- Sjever 
na kojem su projektirane tipske hale, osim 
cijene pripadajućeg zemljišta plaća se i 
cijena izrade pripadajuće projektne 
dokumentacije za pojedinu halu 
razmjerno površini pojedine hale 
sukladno građevinskoj dozvoli.   
 

Članak 12. 
 

  Kupoprodajna cijena iz članka 11. 
umanjuje se za iznos olakšice sukladno 
Programu olakšica i poticaja investitorima 
u Poduzetničkim zonama u Gradu 
Đurđevcu, a temeljem dostavljenog 
zahtjeva kupca. 
 

 
 
 
 

Članak 13. 
 
       Kupac se obvezuje ishoditi 

građevinsku dozvolu u roku ne dužem od 
12 mjeseci od dana potpisa ugovora o 
kupoprodaji te se obvezuje u roku ne 
dužem od tri godine od dana zaključenja 
ugovora o kupoprodaji izgraditi 
gospodarski objekt u svrhu djelatnosti 
naznačene u ponudi za kupnju zemljišta te 
za njegovo korištenje zatražiti ishođenje 
uporabne dozvole. 

        Ukoliko kupac ne ispuni navedenu 
obvezu u naznačenim rokovima iz stavka 
1., ugovor o kupoprodaji se automatski 
raskida, te se uspostavlja ranije zemljišno-
knjižno stanje neovisno o izvršenim 
ulaganjima na predmetnoj čestici i to bez 
ikakve obveze namirenja kupca. 

   Uz zahtjev za ponovni upis Grada 
Đurđevca na čestici u zemljišnim  
knjigama, dostavlja se izjava 
gradonačelnika o neizvršavanju obveza iz 
ugovora o kupoprodaji.  

 
Članak 14. 

 
   Izvan razloga navedenih u članku 

13. Grad Đurđevac može tražiti raskid 
ugovora o kupoprodaji u slučaju 
nepoštivanja preuzetih obveza iz ugovora 
o kupoprodaji i poslovnog plana 
ponuditelja, ukoliko je kupac koristio 
olakšice, a ne izvršava obveze na osnovu 
kojih je olakšice koristio. 

         
Članak 15. 

 
Kupac kojem je kupoprodajna 

cijena umanjena sukladno Programu 
olakšica i poticaja investitorima u 
Poduzetničkim zonama u Gradu 
Đurđevcu, ne smije otuđiti zemljište prije 
isteka roka od pet godina od zaključenja 
ugovora o kupoprodaji, bez prethodne 
suglasnosti Grada Đurđevca, 
 U slučaju da kupac iz stavka 1., bez 
prethodne suglasnosti Grada Đurđevca 
otuđi zemljište prije isteka roka od pet 
godina od zaključenja ugovora o 
kupoprodaji, dužan je isplatiti Gradu 
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Đurđevcu razliku do tržišne vrijednosti 
zemljišta sukladno članku 11. ove Odluke. 
 Radi osiguranja isplate ostatka 
kupoprodajne cijene iz stavka 2. ovog 
članka kupac je dužan prije sklapanja 
ugovora o kupoprodaji Gradu Đurđevcu 
uručiti bjanko zadužnicu ovjerenu kod 
javnog bilježnika na iznos ostvarenog 
poticaja na ime kupoprodajne cijene iz 
kojih će se Grad naplatiti u slučaju da se 
kupac ne odazove pozivu Grada da izvrši 
uplatu po stavku 2. ovog članka. 
  

 
Članak 16. 

 
 Kupac stječe pravo uknjižbe 
vlasništva na građevinskom zemljištu koje 
je predmet kupoprodaje  u zemljišnim 
knjigama nakon zaključenja ugovora o 
kupoprodaji i uplati kupoprodajne cijene. 
 Za zemljište kupljeno korištenjem 
olakšica, ugovorom o kupoprodaji odredit 
će se zabrana otuđenja zemljišta u roku od 
5 godina od zaključenja ugovora o 
kupoprodaji, kao i zabrana davanja 
zemljišta u zalog bez suglasnosti Grada 
Đurđevca. Predmetne zabilježbe upisat će 
se u zemljišne knjige. 

   Grad Đurđevac se obvezuje dati 
suglasnost za upis prava zaloga u visini 
vrijednosti ulaganja na predmetnoj čestici. 
  

Članak 17. 
 

 U slučaju postojanja objektivnih 
okolnosti za neispunjavanje rokova iz 
članka 13. od strane kupca, Grad Đurđevac 
može produljiti rokove za dodatnih 12 
mjeseci. 
 

Članak 18. 
 

Ako ovom Odlukom nije propisano 
što drugo, na postupak i uvjete 
raspolaganja zemljištem i u 
poduzetničkim zonama supsidijarno se 
primjenjuju odredbe Odluke o uvjetima, 
načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18. i 
5/18. – pročišćeni tekst). 
 

Članak 19. 

Stupanjem na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o uvjetima, cijeni i 
postupku prodaje građevinskog zemljišta 
u poduzetničkim zonama u Gradu 
Đurđevcu („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 5/20.) 

Članak 20. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 302-02/21-01/36 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-1 
Đurđevac, 29. srpnja  2021. 
                                                             
        
                                        PREDSJEDNIK 
                             Željko Lacković, dipl.iur.            
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Na temelju članka 16. Zakona o 
unapređenju poduzetničke infrastrukture 
(„Narodne novine“ broj 93/13., 114/13., 
41/14. i 57/18.) i  članka 29. Statuta 
Grada Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“ broj 3/09., 1/13., 5/14. – 
pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. - pročišćeni 
tekst 2/20. i 2/21.), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 3. sjednici održanoj dana 29. 
srpnja 2021. godine, donijelo je  

 
 

PROGRAM 
o izmjeni i dopuni Programa 

olakšica i poticaja investitorima u 
poduzetničkim zonama u  

Gradu Đurđevcu 
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Članak 1. 

 
U Programu olakšica i poticaja 

investitorima u poduzetničkim zonama u 
Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada 
Đurđevca“ broj 6/20.) u članku 2., iza 
točke 2, podtočke 2.2. dodaje se točka 3. 
koja glasi:  
 
“ 3. Olakšice vezane za kupoprodaju 
zemljišta sa pripadajućom projektnom 
dokumentacijom za izgradnju tipskih hala: 
 
          Za poseban dio Poduzetničke zone na 
kojem su isprojektirane  tipske hale za 
gradnju, osim sufinanciranja iz točke 1., 
poduzetnik ostvaruje sufinanciranje u 
100% - tnom iznosu cijene izrade 
projektne dokumentacije.  
 

Članak 2. 

 
          Ovaj Program o izmjeni  i dopuni 
Programa olakšica i poticaja investitorima 
u poduzetničkim zonama u Gradu 
Đurđevcu stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u “Službenim novinama 
Grada Đurđevca“.  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA 
 
KLASA: 301-01/20-01/21 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-2 
Đurđevac, 29. srpnja 2021. 
                                                            
                        Predsjednik 
                        Željko Lacković, dipl.iur. 
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Na temelju članka 48. stavka 1. 
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., 19/13. – pročišćeni tekst, 
137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i 
članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
(''Službene novine Grada Đurđevca'', broj 
3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 
1/18., 5/18. – pročišćeni tekst, 2/20. i 

2/21.) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 
3. sjednici održanoj 29. srpnja 2021., 
donijelo je  

 
ODLUKU  

o odobrenju sredstava za nabavu 
radnih bilježnica i obveznih radnih 

materijala  za učenike Osnovne škole 
Đurđevac, Područne škole u Suhoj 
Kataleni,  sufinanciranje nabave 

udžbenika  za učenike srednjih škola i 
sufinanciranje školskog pribora za 

učenike Područne škole  
za djecu s teškoćama 

 
I. 
 

Odobravaju se sredstva za nabavu 
radnih bilježnica i obveznih radnih 
materijala za učenike Osnovne škole 
Đurđevac. Grad Đurđevac provesti će 
postupak javne nabave za Osnovnu školu 
Đurđevac. 

 
II. 

 
Odobravaju se sredstva za 

sufinanciranje nabave radnih bilježnica i 
obveznih radnih materijala za učenike 
Područne škole u Suhoj Kataleni u iznosu 
do 500,00 kuna temeljem dostavljenog 
računa,  ukoliko pravo na sufinanciranje 
nabave radnih bilježnica i obveznih radnih 
materijala učenici ne ostvaruju s nekog 
drugog osnova.  
 Grad Đurđevac nije osnivač 
Područne škole u Suhoj Kataleni te se 
nabava radnih bilježnica i obveznih radnih 
materijala za učenike Područne škole u 
Suhoj Kataleni ne može objediniti s 
nabavom za učenike Osnovne škole 
Đurđevac. 
 

III. 
 

 Odobravaju se sredstva za 
sufinanciranje nabave udžbenika za 
učenike srednjih škola,  koji imaju 
prebivalište na području  Grada Đurđevca, 
u iznosu do 500,00 kuna, sukladno popisu 
odabranih udžbenika, a prema priloženom 
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računu, ukoliko pravo na sufinanciranje 
nabave udžbenika učenici ne ostvaruju s 
nekog drugog osnova.  
 

IV. 
 

 Odobravaju se sredstva za 
sufinanciranje nabave školskog pribora za 
učenike Osnovne škole Đurđevac -  
Područne škole za djecu s teškoćama u 
iznosu do 500,00 kuna po učeniku. 
 

V. 
 
 Roditelji učenika Područne škole u 
Suhoj Kataleni, učenika srednjih škola te 
učenika Područne škole za djecu s 
teškoćama dužni su dostaviti u Gradsku 
upravu popunjeni obrazac s traženim 
podacima, kao i račune za  kupljene 
udžbenike, odnosno školski pribor,  
najkasnije do 30. rujna 2021. godine, a 
sredstva će biti isplaćena na račune 
roditelja, odnosno skrbnika. 
  

VI. 
 
 Zadužuje se Upravni odjel za 
gospodarstvo i financije Grada Đurđevca 
za provedbu ove Odluke. 
 

 VII. 
 

 Novčana sredstva potrebna za 
realizaciju nabave radnih bilježnica i 
obveznih radnih materijala iz točke I. te 
sufinanciranje nabave radnih bilježnica, 
obveznih radnih materijala te udžbenika i 
školskog pribora iz točki  II., III. i IV. ove 
Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada 
Đurđevca za 2021. godinu. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA 
 
KLASA: 021-05/21-01/09 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-1 
Đurđevac, 29. srpnja 2021. 
 
 

   PREDSJEDNIK 
                    Željko Lacković, dipl.iur. 

AKTI GRADONAČELNIKA  
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Na temelju članka 26. stavka 1.  
Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, 
broj 125/19.) i članka 42. stavka 4. Statuta 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-
pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni 
tekst, 2/20. i 2/21.), na prijedlog 
Predsjedništva Vatrogasne zajednice 
Grada Đurđevca i uz suglasnost v.d. 
zapovjednika Vatrogasne zajednice 
Koprivničko-križevačke županije broj: 
117/2021. od 21. srpnja 2021., 
gradonačelnik Grada Đurđevca,  23. srpnja 
2021. godine, donio je 
 

ODLUKU 
o imenovanju zapovjednika i 

zamjenika zapovjednika 
Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca 

                                                      
I. 
                 

Za zapovjednika Vatrogasne 
zajednice Grada Đurđevca imenuje  se 
MATIJA MARKEŠIĆ, koji dobrovoljno 
obavlja poslove zapovjednika Vatrogasne 
zajednice Grada Đurđevca i ispunjava sve 
uvjete propisane člankom 51. stavak 10. 
Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, 
broj 125/19.). 

 
II. 

 
Za zamjenika zapovjednika 

Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca 
imenuje se MIRKO VEČERIĆ, koji 
dobrovoljno obavlja poslove zapovjednika 
Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca i 
ispunjava sve uvjete propisane člankom 
51. stavak 10. Zakona o vatrogastvu 
(„Narodne novine“, broj 125/19.). 
 

III. 
 
Zapovjednik i zamjenik 

zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada 
Đurđevca iz točki I. i II. ove Odluke 
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imenuju se na vrijeme od pet (5) godina. 
 

IV. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Grada Đurđevca“. 
 
 
KLASA: 214-01/21-01/15 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-2 
Đurđevac, 23. srpnja 2021. 
 
         
                               GRADONAČELNIK 
                         Hrvoje Janči, mag.educ. 
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Na temelju članka 10.  stavka 2. 
Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 
86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i  članka 
42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 
5/18. – pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.), 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. srpnja 
2021. godine, donosi 
 
 

IZMJENU I DOPUNU  PLANA PRIJMA U 
SLUŽBU U  UPRAVNA TIJELA 

GRADA ĐURĐEVCA ZA 2021. GODINU  
 

I. 
 
U Planu prijma u službu u upravna 

tijela Grada Đurđevca za 2021. godinu  
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 
1/21.) , u točki III. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 

„Pravilnikom u unutarnjem redu 
Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca 
(“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 

8/19., 10/19., 2/20., 7/20. i 5/21.) 
sistematizirano je ukupno 14 radnih 
mjesta sa 15 izvršitelja, od čega je 
popunjeno 8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja 
na neodređeno vrijeme.“. 

 
II. 

 
Točka IV. mijenja se i glasi:  
 
„Sukladno prijedlogu pročelnika 

upravnih tijela Grada Đurđevca, u 2021. 
godini planira se popunjavanje sljedećih 
slobodnih radnih mjesta na neodređeno 
vrijeme: 
 

u Uredu gradonačelnika: 
- viši referent za informiranje i 

održavanje web stranice - 1 
izvršitelj/izvršiteljica -sveučilišni 
prvostupnik struke ili stručni 
prvostupnik društvene struke, 
 

      u Upravnom odjelu za gospodarstvo i 
financije: 

- referent za obračun plaća i gradske 
prihode – 1 izvršitelj/izvršiteljica - 
srednja stručna sprema 
ekonomske ili tehničke struke.“ 
 

III. 
 

 Ove Izmjene i  dopune Plana 
prijma u službu u upravna tijela Grada 
Đurđevca za 2021. godinu  objavit će se u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 
 
KLASA: 110-01/21-01/01 
URBROJ: 2137/03-02-01/03-21-2 
Đurđevac, 19. srpnja 2021.  
 
                                       
                                     GRADONAČELNIK 
                                Hrvoje Janči, mag.educ. 
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„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1. 
Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052, 

Priprema i tisak: Grad Đurđevac
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