Na temelju članka 42. stavka 3. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj
3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca dana 23. srpnja 2009. donosi

POSLOVNIK
o radu gradonačelnika Grada Đurđevca

Članak 1.

Poslovnikom o radu gradonačelnika Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način
rada i odlučivanja gradonačelnika Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) u poslovima iz svog
djelokruga, kao i osnivanje radnih tijela gradonačelnika, njihov sastav, broj članova, djelokrug i način rada tih
tijela kao savjetodavnih tijela gradonačelnika.

Članak 2.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Statutom Grada Đurđevca, drugim propisima i aktima Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Grada).

Članak 3.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada sukladno Zakonu o
proračunu,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i
argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, razmatra te predlaže konačni prijedlog prostornog plana,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, ako su
preneseni Gradu,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- osniva radna tijela gradonačelnika i imenuje njihove članove,
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom Grada Đurđevca i drugim propisima.

Članak 4.

Gradonačelnik ima zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 5.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time
ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa
gradonačelnika.

Članak 6.

Za potrebe donošenja akata, utvrđivanje prijedloga akata te izvršavanje odluka i drugih akata, za
proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka, gradonačelnik
osniva Kolegij gradonačelnika (u daljnjem tekstu: Kolegij) kao stalno savjetodavno stručno tijelo. Kolegij čine
gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnici upravnih tijela i tajnik Grada Đurđevca.

Sukladno temama i aktima koji se razmatraju, gradonačelnik može sazvati i prošireni sastav Kolegija
koji čine predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca, te po potrebi ravnatelji ustanova,
direktori trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Grada Đurđevca, predsjednici radnih tijela gradonačelnika
te druge stručne osobe iz javnog života.

Članak 7.

Sjednicama Kolegija predsjedava gradonačelnik.
Gradonačelnik saziva sjednice Kolegija po potrebi, a o sjednici se obavještavaju pozvani članovi
pisanim putem, telefonom, telefaxom ili elektronskim putem. O načinu sazivanja sjednice te materijalima koji
će se dostaviti uz saziv, odluku donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Na sjednici Kolegija razmatraju se prijedlozi akata, utvrđuju se prijedlozi akata koji se upućuju
Gradskom vijeću, donose se akti iz nadležnosti gradonačelnika, dogovaraju se aktivnosti radi izvršavanja
određenih poslova i zadataka i razmatraju se sva pitanja iz djelokruga nadležnosti gradonačelnika.

Članak 9.

O radu na sjednici Kolegija vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici,
nazočnim osobama kao i utvrđenim prijedlozima akata i donesenim aktima.
Sastavni su dio zapisnika i tekstovi donesenih općih i drugih akata.

Članak 10.

Gradonačelnik donosi opće akte kada je to zakonom i Statutom Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Statut) utvrđeno.
Gradonačelnik donosi pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba sukladno zakonu i Statutu.
U obavljanju izvršnih poslova gradonačelnik donosi odluke, naredbe, pravilnike, uputstva, zaključke,
rješenja, smjernice i preporuke.

Članak 11.

Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od općeg značaja i interesa, sukladno zakonu, Statutom ili općem
aktu Grada Đurđevca.
Naredbe se donose radi izvršavanja odluke Gradskog vijeća ili ako je to propisano zakonom.
Pravilnici se donose kada je to određeno zakonom ili Statutom.
Uputstvom se utvrđuju pravila za rad.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju se mišljenja o pojedinim pitanjima, određuju poslovi i
zadaci upravnih tijela, daju se suglasnosti i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga rada gradonačelnika za
koje nije predviđeno donošenje nekog drugog akta.
Rješenjem se rješavaju pojedinačni slučajevi, osnivaju se stalna ili povremena radna tijela i imenuju se
njihovi članovi.
Smjernicama se utvrđuju načelni stavovi gradonačelnika za postupanje u određenim slučajevima.
Preporukom se izražava stajalište o pojedinom pitanju i daje mišljenje o ostvarivanju tim stavom
utvrđene politike.

Članak 12.

Gradonačelnik upućuje na javnu raspravu prijedlog odluke i drugog akta kada je zakonom propisano
provođenje javne rasprave ili obveza pribavljanja mišljenja građana.

Članak 13.

Gradonačelnik potpisuje sve akte koje on donosi u obavljanju izvršnih poslova.
Ovjera akata vrši se pečatom gradonačelnika.

Članak 14.

Opći akti koje donosi gradonačelnik, te akti o imenovanjima i razrješenjima, objavljuju se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“. Gradonačelnik može odrediti i druge akte za koje ocijeni da su od važnosti za
građane Grada Đurđevca, da se objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.
Akti gradonačelnika objavljuju se i na web stranici Grada Đurđevca.

Članak 15.

O radu Kolegija gradonačelnika i donesenim aktima gradonačelnik izvješćuje javnost i putem tiska,
radija te održavanjem konferencija za tisak.

Članak 16.

Radna tijela gradonačelnika osnivaju se kao savjetodavna tijela gradonačelnika koja prate stanje u
područjima za koje se osnivaju, predlažu donošenje određenih akata za pojedina područja, prate ostvarivanje
utvrđenih aktivnosti, daju mišljenje o aktima koje donosi ili predlaže gradonačelnik te obavljaju druge poslove
koje im povjeri gradonačelnik.
Radna tijela gradonačelnika imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i članove koje imenuje
gradonačelnik.
Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata
gradonačelnika.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na
koje su imenovani.

Članak 17.

Radna tijela gradonačelnika su:
- Odbor za strateški i sveobuhvatni razvoj,
- Odbor za komunalni sustav i prostorno planiranje,
- Odbor za gospodarstvo,
- Odbor za kulturu i turizam,
- Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje,
- Odbor za promet,
- Odbor za ruralni razvoj,
- Odbor za socijalnu i zdravstvenu problematiku.

Članak 18.

Odbor za strateški i sveobuhvatni razvoj ima sljedeći djelokrug rada:

- osmišljavanje strateških rješenja u razvoju Grada,
- osmišljavanje ukupne gradske politike nastupa prema županiji, državi i njenim institucijama te prema
europskim integracijskim procesima i iskustvima,
- predlaganje financijskih planova Grada,
- predlaganje rješenja za bolje gospodarenje gradskom imovinom,
- razmjena i usmjeravanje informacija,
- predlaganje rješenja za promjenu strukture gospodarstva i osiguranje perspektive poduzetništva,
- predlaganje rješenja za zaštitu okoliša,
- predlaganje rješenja za bolje korištenje potencijala vode, zemlje, energije i drugih prirodnih resursa
za sveobuhvatni razvoj,
- davanje inicijative za donošenje prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna kao i razmatranje
prijedloga prostornih planova.
Odbor za strateški i sveobuhvatni razvoj ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 11 članova.

Članak 19.

Odbor za komunalni sustav i prostorno planiranje ima sljedeći djelokrug rada:
- predlaganje rješenja za bolje funkcioniranje komunalnog sustava,
- davanje inicijative za donošenje prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna kao i razmatranje
prijedloga prostornih planova,
- davanje proračunskih prijedloga iz oblasti komunalne politike i prostornog planiranja,
- razmatranje planova gradnje komunalne infrastrukture,
- praćenje stanja i procjena vrijednosti gradske imovine,
- razmatranje problematike zaštite okoliša.
Odbor za komunalni sustav i prostorno planiranje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana.

Članak 20.

Odbor za gospodarstvo ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatranje i predlaganje mjera koje bi omogućile bolje funkcioniranje i unapređenje gospodarstva,
- korištenje u potrebnoj mjeri informacija koje omogućavaju bolje korištenje sredstava iz županijskih,
državnih i europskih fondova,
- predlaganje prioriteta gospodarske politike te određivanje ključnih sektora u gospodarstvu,
- predlaganje mjera i aktivnosti u području poljoprivrede.
Odbor za gospodarstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova.

Članak 21.

Odbor za kulturu i turizam ima sljedeći djelokrug rada:

- predlaganje rješenja koja bi omogućila bolju iskoristivost kulturnih, ugostiteljskih, prirodnih i drugih
potencijala u turističkoj djelatnosti,
- predlaganje i osmišljavanje novih oblika kulturne i turističke ponude,
- predlaganje mjera i aktivnosti o tome kako učiniti Stari grad i Legendu o Picokima „brandom“ i
mjestom turističke potrošnje.
Odbor za kulturu i turizam ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 11 članova.

Članak 22.

Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje ima sljedeći djelokrug rada:

- predlaganje rješenja za bolje funkcioniranje predškolskog i školskog obrazovanja u cilju razvojne
politike,
- predlaganje načina kako podići razinu i kvalitetu obrazovanja, kako poboljšati đački i studentski
standard, kako usmjeriti sustav obrazovanja prema „društvu znanja“, kako stimulirati i nagrađivati izvrsnost u
učenju i pedagoškom radu.
Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana.

Članak 23.

Odbor za promet ima sljedeći djelokrug rada:

- predlaganje boljih rješenja prometnog sustava u gradu i prigradskim naseljima,
- ukazivanje na probleme u prometu i predlagati nova prometna rješenja.
Odbor za promet ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana.

Članak 24.

Odbor za ruralni razvoj ima sljedeći djelokrug rada:

- predlaganje rješenja pojedinih seoskih problema i pomaganje u njihovim izvršenjima,
- razmjenjivanje i koordiniranje aktivnosti između seoskih sredina,
- utvrđivanje koordinacije aktivnosti mjesnih odbora s nositeljima gradske vlasti.
Odbor za ruralni razvoj ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova.

Članak 25.

Odbor za socijalnu i zdravstvenu problematiku ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatranje pristiglih zahtjeva i utvrđivanje prijedloga za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i
pomoći za ogrjev,
- koordiniranje aktivnosti gradskih udruga koje se bave socijalnom problematikom,
- predlaganje rješenja koja bi omogućila što bolju i poštenu dostupnost socijalnih usluga pojedincima i
udrugama,
- predlaganje rješenja za osiguranje kvalitetnijeg života osobama s teškoćama u razvoju, starijima,
invalidnim osobama i drugih,
- predlaganje rješenja za osiguranje kvalitetnijeg i perspektivnijeg života djece bez roditeljske skrbi,
- predlaganje potrebnih rješenja za bolje funkcioniranje zdravstvenog sustava u Gradu Đurđevcu.
Odbor za socijalnu i zdravstvenu problematiku ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana.

Članak 26.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik u dogovoru s gradonačelnikom. Prvu sjednicu saziva
gradonačelnik.
O radu na sjednici i donesenim zaključcima vodi se zapisnik.
Radna tijela donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova. Zaključci se donose javnim
glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova radnog tijela.

Članak 27.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi radnih tijela gradonačelnika imaju pravo na naknadu
troškova za prisustvovanje sjednicama tih tijela sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Članak 28.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.
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