Službene
novine
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Đurđevac, 23. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
1
Na temelju članka 8. stavka 2., 3., 4., 5. i 6. i
članka 13. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“, broj 138/06.) i članka 15. Statuta
Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 4/06. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. veljače 2007.
donijelo je
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području
Grada Đurđevca
Članak 1.
Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka)
određuje se produženje radnog vremena ugostiteljskih
objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, radno
vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti
jednostavnih usluga“, kriteriji i mjerila pod kojima
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca (u daljnjem
tekstu: Gradsko poglavarstvo) može za pojedine
ugostiteljske objekte rješenjem odrediti raniji završetak
radnog vremena te produljenje radnog vremena zbog
održavanja prigodnih proslava, lokacija područja
naselja za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja
naselja, kao i prostore na kojima mogu biti ugostiteljski
objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i
priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim
napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih
usluga.
Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ kojima je propisano radno vrijeme od 6.00 do
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24.00 sata, petkom i subotom mogu raditi najduže do
2.00 sata.
Članak 3.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti
jednostavnih usluga“ na području Grada Đurđevca
mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata.
Radno vrijeme iz stavka 1. ovoga članka
primjenjuje se na ugostiteljske objekte u kiosku,
kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu,
šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.
Članak 4.
Gradsko poglavarstvo može po službenoj
dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine
„Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, skupine „Restorani“ i „Barovi“
koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja te
skupine „Restorani“ i „Barovi“ kojima je temeljem
članka 2. ove Odluke odobreno produženje radnog
vremena petkom i subotom do 2.00 sata, rješenjem
najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog
vremena od radnog vremena propisanog Zakonom o
ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj
138/06.) i člankom 2. ove Odluke, ukoliko se u tim
ugostiteljskim objektima učestalo dešavaju ekscesne
situacije i buka iznad dozvoljene granice, o čemu se
donosi prosudba na temelju izvješća Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac i
nadležnih inspekcijskih službi.
Članak 5.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja
naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.
Na području izvan naseljenih područja naselja
smatraju se objekti koji se nalaze izvan područja zone
stanovanja određene Prostornim planom uređenja
Grada Đurđevca.
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Članak 6.
Gradsko poglavarstvo
može na zahtjev
ugostitelja
za ugostiteljske objekte iz skupina
„Restorani“ i „Barovi“ s propisanim radnim vremenom
od 6.00 do 24.00 sata rješenjem odrediti drugačije
radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava
(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i
sličnih događanja).
Rješenje kojim se određuje drugačije radno
vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava može se
donijeti najduže na vrijeme od šest mjeseci.
Ugostitelj kojemu je rješenjem Gradskog
poglavarstva određeno drugačije radno vrijeme za
organiziranje prigodnih proslava, obavezan je za svaku
prigodnu proslavu s korisnikom usluge zaključiti
pismeni ugovor i isti na zahtjev nadležne inspekcije
predočiti, te osigurati noćni mir građana.
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Na temelju članka 15. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
14. sjednici održanoj 22. veljače 2007. donijelo je
PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ĐURĐEVCA ZA 2007. GODINU
I.
Planom rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca
za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Plan rada)
obuhvaćeni su akti iz nadležnosti Gradskog vijeća koje
će Gradsko vijeće razmatrati i donositi u 2007. godini,
nositelji izrade, predlagatelji te rokovi donošenja,
pobliže navedeni u točki II.
II.

Članak 7.
Učesnici proslava i manifestacija koje u
promidžbeno-turističku svrhu organizira Turistička
zajednica Grada Đurđevca i Grad Đurđevac, mogu na
tim događanjima pružati ugostiteljske usluge
pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica,
uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o
ispunjenju sanitarnih uvjeta.
Članak 8.
Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru,
nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na
klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za
pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti smješteni na
prostoru koji se nalazi u gradu Đurđevcu, između Ulice
Vladimira Nazora i zgrade sportske dvorane (prostor
stare Gradske tržnice).

1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u
2007. godini.
Smjernice se donose temeljem članka 28.
stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“, broj 174/04.).
Nositelj izrade: Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja Grada Đurđevca.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.
Odluka se donosi temeljem članka 8., 12. i
13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne
novine“, broj 138/06.).
Nositelj izrade: Stručna služba i Upravni
odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada
Đurđevca („Službene novine Općine Đurđevac“, broj
4/96. i „Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/01.,
2/02. i 3/04.).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 335-01/07-01/02
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća

3. Odluka o prodaji poslovnih udjela Grada
Đurđevca u trgovačkom društvu Radio Đurđevac d.o.o.
Đurđevac.
Odluka se donosi temeljem članka 15. točke
15. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 4/06. – pročišćeni tekst).
Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava Proračuna Grada Đurđevca - Proračunske
zalihe.
Zaključak se donosi temeljem članka 47.
Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 96/03).
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
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5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
Zaključak se donosi na temelju članka 41.
stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„Narodne novine“, broj 10/97.).
Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
6. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o
korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske.
Zaključak se donosi temeljem članka 15.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 4/06. – pročišćeni tekst).
Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
7. Izvješće o radu komunalnog redara za 2006.
godinu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture koja se financira iz
komunalne naknade za 2006. godinu.
Obaveza podnošenja Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture koja se
financira iz komunalne naknade propisana je člankom
28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst 82/04., 110/04. i
178/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.
godinu.
Obaveza podnošenja Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture propisana je člankom 30. stavak 5.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst 82/04., 110/04. i
178/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
10. Odluka o izboru osoba kojima se
povjeravaju komunalni poslovi na temelju ugovora za
2007. godinu na području Grada Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.
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i 178/04.) a u skladu sa člankom 27. Odluke o
komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu
(„Službene novine Grada Đurđevca, broj 6/05. i 8/06.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
11. Izvješće o radu za 2006. godinu –
Komunalije d.o.o. Đurđevac.
Izvješće se podnosi na temelju članka 69.
Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Komunalije d.o.o.
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
12. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara
Grada Đurđevca.
Izmjene i dopune Plana zaštite od požara
donose se na temelju članka 3. stavka 2. i članka 5.
stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, broj 58/93., 100/04. i 33/05.).
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: I. tromjesečje 2007.
13. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna
Grada Đurđevca za 2006. godinu.
Postupak obavljanja revizije propisan je
člankom 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji („Narodne
novine“, broj 49/03. – pročišćeni tekst i 177/04.).
Nositelj izrade: Državni ured za reviziju –
Područni ured Koprivnica.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
14. Godišnji obračun Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu.
Godišnji obračun Proračuna donosi se na
temelju članka 128. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 96/03.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
15. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg
obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka za
2006. godinu:
- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
- Centra za kulturu Đurđevac i
- Gradske knjižnice Đurđevac.
Godišnji obračuni ustanova u vlasništvu
Grada Đurđevca razmatraju se i prihvaćaju temeljem
članka 15. i članka 69. Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac,
Centar za kulturu Đurđevac i
Gradske knjižnica Đurđevac.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
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16. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog
izvješća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2006.
godinu.
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac razmatraju se i
prihvaćaju temeljem članka 15. i članka 69. Statuta
Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
17. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju ili zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 23.
stavka 2. i članka 32. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj
66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.),
Nositelj izrade: Stručna služba i Upravni
odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za
prodaju ili zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Đurđevca.
Nositelj izrade: Stručna služba i Upravni
odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
Odluka se donosi na temelju članka 8. i 15.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 4/06. – pročišćeni tekst) i članka 17.
Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/98., 2/02. i
1/03.).
Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih
priznanja Grada Đurđevca.
Rok: II. tromjesečje 2007.
20. Svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu
obilježavanja Dana Grada Đurđevca.
Rok: II. tromjesečje 2007.
21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina
i površina kojima prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u
2007. godini.
Plan se donosi temeljem članka 3. stavka 4.
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
58/93. i 100/04.).
Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
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22. Izvješće o radu i ostvarenim prihodima i
rashodima Turističke zajednice Grada Đurđevca za
2006. godinu.
Izvješće se razmatra temeljem članka 15. i
članka 69. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 8/01.).
Nositelj izrade: Turistička zajednice Grada
Đurđevca.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
23. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac u prvih šest
mjeseci 2007. godine.
Rok: II. tromjesečje 2007.
24. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
Izmjene i dopune Proračuna donose se na
temelju članka 32. stavak 2. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 96/03.).
Nositelj izrade. Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
25. Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana
uređenja „Centar“ u Đurđevcu.
Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“
broj: 30/94, 68/98, 61/00, 32/02. i 100/04).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: II. tromjesečje 2007.
26. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za
razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2007. godine.
Zaključak se donosi na temelju članka 125.
Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 96/03.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok: III. tromjesečje 2007.
27. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna
prihoda, primitaka i rashoda, izdataka.
- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
- Centra za kulturu Đurđevac i
- Gradske knjižnice Đurđevac.
Polugodišnji obračuni ustanova u vlasništvu
Grada Đurđevca razmatraju se i prihvaćaju temeljem
članka 15. i članka 69. Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac,
Centar za kulturu Đurđevac i
Gradska knjižnica Đurđevac
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2007.
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28. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2007. godine.
Izvješće se razmatra i prihvaća temeljem
članka 15. i članka 69. Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2007.
29. Odluka o Detaljnom planu uređenja „Stari
kotar“ II dio.
Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2007.
30. Odluka o Izmjeni i dopuni Prostornog plana
uređenja Grada Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 28.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: III. tromjesečje 2007.
31. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2007. godinu.
Izmjene i dopune Proračuna donose se na
temelju članka 32. stavak 2. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 96/03.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV tromjesečje 2007.
32. Program o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade za 2007. godinu.
Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture koja se financira iz komunalne naknade
donosi se na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. –
pročišćeni tekst 82/04., 110/04. i 178/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2007.
33. Program o izmjenama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.
godinu.
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu donosi se na
temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. –
pročišćeni tekst 82/04., 110/04. i 178/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora.
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Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2007.
34. Proračun Grada Đurđevca za 2008. godinu i
projekcije Proračuna Grada Đurđevca za 2009. i 2010.
godinu.
Konsolidirani Proračun Grada Đurđevca za
2008. godinu.
Proračun i Konsolidirani Proračun donose se
na temelju članka 32. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 96/03.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2007.
35. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture donosi se na temelju članka
30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03.- pročišćeni tekst
82/04., 110/04. i 178/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok: IV. tromjesečje 2007.
36.
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz
komunalne naknade u Gradu Đurđevcu za 2008.
godinu.
Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz
komunalne naknade donosi se na temelju članka 28.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst 82/04., 110/04. i
178/04.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambenokomunalne djelatnosti i uređenje prostora
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok: IV. tromjesečje 2007.
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2008. godinu.
Odluka o izvršavanju Proračuna donosi se
na temelju članka 6. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 96/03.).
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2007.
38. Donošenje Programa javnih potreba za
2008. godinu:
- u kulturi,
- u tehničkoj kulturi,
- sportu i
- socijalnoj skrbi.
Pravni temelj za donošenje navedenih
Programa su Zakon o financiranju javnih potreba u
kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o športu i
Zakon o socijalnoj skrbi.
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Nositelj izrade: Upravna tijela Grada
Đurđevca.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok: IV. tromjesečje 2007.
39. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog
reda i mira i druge prekršajne problematike na
području Policijske postaje Đurđevac u 2007.
Rok: IV. tromjesečje 2007.
III.
Osim akata navedenih u točki II. ovog Plana
rada, Gradsko vijeće će tijekom godine donositi i druge
akte u okviru svoje nadležnosti, temeljem novih zakona
i ukazane potrebe.
IV.
Ovaj Plan rada Gradskog vijeća Grada
Đurđevca objavit će se u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
KLASA: 021-05/07-01/01
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
3
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju ( „ Narodne novine „ broj
174/04.) i članka 15.
Statuta Grada Đurđevca
( „Službene novine Grada Đurđevca“ broj: 4/06. –
pročišćeni tekst), na prijedlog Zapovjedništva zaštite i
spašavanja Grada Đurđevca, Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. veljače 2007.
donijelo je
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA U 2007.
GODINI
Sukladno procjeni opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, a s ciljem
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne
postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Đurđevca u 2007. godini (u daljnjem tekstu:
Smjernice).
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte :
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1. CIVILNA ZAŠTITA ( Zapovjedništvo
zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, zapovjedništva,
postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite )
Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04.), a
sukladno odredbama Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“, broj: 25/06.)
gradonačelnik Grada Đurđevca dana 24. svibnja 2006.
godine donio je Rješenje o imenovanju Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja).
Zapovjednik
Zapovjedništva
zaštite
i
spašavanja je gradonačelnik.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja osnovano je
sa svrhom upravljanja i usklađivanja aktivnosti
operativnih snaga zaštite i spašavanja ljudskih i
materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće
nesreće.
Za potrebe civilne zaštite u Proračunu Grada
Đurđevca za 2007. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun) osigurana su sredstva u svoti od 10.000,00
kuna.
U tijeku 2007. godine, sukladno važećim
propisima, potrebno je pristupiti izradi Procjene
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja za Grad
Đurđevac.
2. VATROGASTVO ( vatrogasna
zapovjedništva i postrojbe )
Uvažavajući realno stanje sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Đurđevca, u svezi
djelovanja vatrogasnih postrojbi, utvrđuje se da je
vatrogastvo nositelj i glavna operativna snaga zaštite i
spašavanja na području Grada. Ovim smjernicama se
iskazuju bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja,
razvoja kadrovskih potencijala, sustava organizacije i
djelovanja te pregled financijskih sredstava u
Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za
djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja
na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih
postrojbi određena je Planom zaštite od požara
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 5/02. i
4/04.) donesenim na temelju Procjene ugroženosti od
požara.
Na području Grada Đurđevca djeluje
Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca u koju su
uključene slijedeće vatrogasne postrojbe:
1. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac s 30
profesionalnih vatrogasca.
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac s 20
operativnih vatrogasaca.
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Budrovac,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepelovac,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Severovci,
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirova Katalena i
Dobrovoljno vatrogasno društvo Suha Katalena. U
svakom od ovih društava može se u slučaju potrebe u
vrlo kratkom vremenu mobilizirati do 10tak
vatrogasaca.
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u prigradskim
naseljima su ustrojene na način, da obavljaju
preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“, broj:106/99, 117/01 i
96/03.), a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima
prilikom intervencija većih razmjera.
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike
osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako
i dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke preglede i
u narednom periodu dobrovoljna vatrogasna društva
opremiti osobnom i skupnom zaštitnom opremom.
Vatrogasna vozila i ostala oprema za potrebe sustava
zaštite i spašavanja nabavljat će se sukladno mogućim
ugrozama koje će se iskazati u Planu zaštite i
spašavanja.
U području rada s članstvom, posebnu pažnju
potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i
zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.
Sredstva za decentralizirano financiranje
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe
Đurđevac u 2007. godini kao i sredstva za financiranje
dobrovoljnih vatrogasnih društava temeljem članka 43.
– 45. Zakona o vatrogastvu prikazana su u tabeli u
prilogu.
3. SKLONIŠTA
Grad Đurđevac nema u svojem vlasništvu javna
skloništa pa sukladno tome nema ni obvezu redovnog
investicijskog održavanja skloništa. Skloništa koja su u
vlasništvu privatnih poduzeća, ista imaju obvezu
njihovog redovnog servisiranja i održavanja.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
- Zajednica tehničke kulture Grada
Đurđevca objedinjava i koordinira rad udruga
tehničke kulture na području Grada Đurđevca i to :
Radio kluba „Đurđevac“, Foto-kino kluba „Drava“
Đurđevac i Informatičkog kluba „Portal“ Đurđevac.
Zajednički ciljevi djelovanja su unapređenje
tehničke kulture stanovništva, posebice mladih kroz
obrazovne programe i projekte, popularizacija tehničke
znanosti kroz rad s nadarenim učenicima osnovne i
srednje škole, obrazovni programi za odrasle te
ustrojavanje rezervnog sustava veze.
Za rad i aktivnosti Zajednice tehničke kulture
Grada Đurđevca u Proračunu su osigurana sredstva u
svoti od 20.000,00 kuna.
- Planinarsko društvo Đurđevac u svojim
aktivnostima za iduću godinu planira nabaviti osnovnu
planinarsku opremu, koja u nekim izvanrednim
situacijama i elementarnim nepogodama može poslužiti
i u službi spašavanja. Također se planira i nabava
suvremenog GPS uređaja za mjerenje visina, položaja
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pojedinih točaka u prirodi, s ugrađenim kartama i
memorijom, važnim za orijentaciju i snalaženje u
prirodi.
- Odred izviđača u 2007. godini planira
daljnje uređenje svojih prostorija u „Boriku“ te nabavu
dodatne potrebne opreme – stolove, stolice, šatore ,
madrace i pribor, kako bi se omogućilo istovremeno
logorovanje 30 do 40 izviđača. Sva ova oprema može
se koristiti, uz već postojeću i u druge svrhe te u
slučaju izvanrednih situacija, elementarnih nepogoda i
slično.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Služba hitne medicinske pomoći
Na području Grada Đurđevca u okviru Doma
zdravlja Koprivničko-križevačke županije djeluje
služba za hitnu pomoć s dežurstvom od 24 sata.
Smještena je u prostorima Doma zdravlja u Đurđevcu.
Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, a fiksnom
telefonijom uspostavlja se veza s centrima 112 i
međusobno (Đurđevac, Koprivnica i Križevci). U
ovom trenutku Dom zdravlja ne raspolaže
potencijalima za slučaj većih nesreća i katastrofa,
stoga je potrebno planirati opremanje ekipa hitne
medicinske pomoći s opremom i vozilima, kako bi
mogli intervenirati i u situacijama većih nesreća i
katastrofa.
S
postojećim
potencijalima
može
se
intervenirati u slučajevima stradanja ljudi vezanih uz
prometne nesreće te havarije manjih razmjera.
Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb
Na području Grada Đurđevca djeluje Centar za
socijalnu skrb u kojemu su zaposleni stručni djelatnici
za obavljanje poslova i zadataka iz područja socijalne
skrbi, a u skladu s pravnim propisima koji reguliraju
ovo područje. U slučaju nekih izvanrednih situacija,
ova služba u koordinaciji s ostalim službama preuzima
brigu o pojedinim kategorijama stanovništva kojima će
takva pomoć i skrb biti potrebna.
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac kao
vodeća humanitarna organizacija na području Grada
Đurđevca i susjednih općina, brine se o siromašnim
osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima,
a organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu
i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od
zadaća ove organizacije je osposobljavanje članstva i
građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim
sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i
ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve
pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća,
epidemija i oružanih sukoba. Za ovu namjenu potrebno
je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, budući je
postojeća oprema zastarjela i dotrajala, kako bi mogle
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Ostale pravne osobe

dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava
zaštite i spašavanja.
U Proračunu su za rad i aktivnosti Gradskog
društva Crvenog križa Đurđevac osigurana sredstva u
ukupnoj svoti od 30.000,00 kuna.
Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac
Obavljanje javnih ovlasti iz područja
veterinarstva vrši Veterinarska stanica
d.o.o.
Đurđevac. Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac
provodi mjere zaštite zdravlja životinja, mjere zaštite
životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi
osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja te
higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih
proizvoda, zaštitu ljudi od zoonoza i veterinarsku
zaštitu okoliša. U situacijama većih epidemija i drugih
izvanrednih situacija radi provođenja potrebnih mjera
uključuje se nadležno ministarstvo Republiike
Hrvatske.
Hrvatski
zavod
za
poljoprivredno
savjetodavnu
službu,
Odsjek
Koprivničkokriževačke županije
Za zaštitu bilja i biljnjih proizvoda potrebno je i
dalje razvijati poljoprivredno savjetodavnu službu kako
bi se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije
obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih
posljedica mogućih biljnjih bolesti većih razmjera.
„ Komunalije“ d.o.o. Đurđevac
„Komunalije“ d.o.o. Đurđevac su trgovačko
društvo koje obavlja komunalne djelatnosti, a čiji su
osnivači Grad Đurđevac i susjedne općine. Djelatnost
ovog trgovačkog društva je pored distribucije plina i
vode i uređenje okoliša odnosno javnih površina,
održavanje i uređenje groblja i odvoz komunalnog i
tehnološki neopasnog otpada.
Prikupljeni otpad odlaže se na Odlagalištu
komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac – kao
privremenom odlagalištu. S obzirom na to da su već
pokrenute određene aktivnosti za sanaciju ovog
odlagališta u tijeku 2007. godine potrebno je nastaviti
sa započetim aktivnostima, kako bi se ovo odlagalište
saniralo, a istovremeno potrebno je uključiti se u
projekat
zajedničkog
odlagališta
otpada
sjeverozapadne Hrvatske. Isto tako potrebno je
nastaviti sa sanacijom i uređenjem pročistaća otpadnih
voda kako ne bi nastale velike štete za okoliš.
„Komunalije“ d.o.o. Đurđevac u zimskim
mjesecima na području Grada Đurđevca obavljaju i
poslove zimske službe za čišćenje pojedinih prometnih
pravaca u naseljima i lokalnim cestama obzirom da
raspolaže potrebnom mehanizacijom.
„Komunalije“ d.o.o. Đurđevac
većinski su
vlasnik trgovačkog društva „Segrad“ d.d. Đurđevac,
koje sa svojim ljudskim potencijalima i postojećom
mehanizacijom, prema potrebi može aktivno
sudjelovati i intervenirati u slučajevima izvanrednih
situacija i nesreća.
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Na području Grada Đurđevca registrirane su i
djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje,
te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u
suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim
zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih
nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi,
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljat će Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja.
ZAVRŠNE ODREDBE
Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za
vlastitu zaštitu te za pružanje pomoći drugima kojima
je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i
opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i
uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih
situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških
nesreća i katastrofa.
U tijeku 2007. godine potrebno je osposobiti
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati
dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem
i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama
te nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Koprivnica s ciljem jačanja i usavršavanja
operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na
području Grada Đurđevca.
KLASA: 810-03/07-01/01
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
4
Na temelju članka 15. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
14. sjednici održanoj 22. veljače 2007. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju zamjenice gradonačelnika
Grada Đurđevca
I.
Razrješuje
se
dužnosti
zamjenice
gradonačelnika Grada Đurđevca Milica Fuček iz
Đurđevca (SDP), na vlastiti zahtjev.
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II.

II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
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Za predsjednika Mandatne komisije Gradskog
vijeća Grada Đurđevca bira se MARIJAN PANIĆ iz
Đurđevca, (SDP).

KLASA: 080-01/05-01/11
URBROJ: 2137/03-07-2

III.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med. ,v.r.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 080-01/05-01/6
URBROJ: 2137/03-07-2
Đurđevac, 22. veljače 2007.
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Na temelju članka 15. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
14. sjednici održanoj 22. veljače 2007. donijelo je
RJEŠENJE
o izboru zamjenice gradonačelnika
Grada Đurđevca
I.
Za zamjenicu gradonačelnika Grada Đurđevca
bira se Marijana Markešić iz Đurđevca, SDP.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 080-01/07-01/02
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med. ,v.r.
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Na temelju članka 47. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 96/03.) i članka 15. Statuta
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 4/06. - pročiščeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. veljače 2007.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu
- Proračunske zalihe, za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstva
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu –
Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2006. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
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Na temelju članka 15. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
14. sjednici održanoj 22. veljače 2007. donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika
Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Đurđevca
I.
Razrješuje se MARIJANA MARKEŠIĆ iz
Đurđevca, (SDP) dužnosti predsjednika Mandatne
komisije Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim
novinama Grada Đurđevca".
KLASA: 400-01/05-01/55
URBROJ: 2137/03-07-16
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine
Na temelju članka 47. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 96/03.), nositelj izvršne vlasti
jedinice lokalne i regionalne samouprave i uprave
obavezan je izvijestiti nadležno tijelo o korištenju
proračunske zalihe.
U skladu s iznijetim, a u svezi članka 21.
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2006. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 7/05. i 2/06), kojom je utvrđeno da je Gradsko
poglavarstvo
obvezno
polugodišnje
izvijestiti
predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe,
dostavlja se
Pregled
izdataka Proračunske zalihe Proračuna
Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2006. godine
Datum
plaćanja

Naziv
korisnika

19.7.2006.

NK
„GRANIČAR“
ĐURĐEVAC

28.12.2006.

KUD „PETAR
PRERADOVIĆ“
ĐURĐEVAC

Opis

UKUPNO:

Sufinanciranje
troškova
putovanja na
turnir pionira
Za financiranje nove
koreografije
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II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 612-01/07-01/04
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med. v.r.
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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“,
broj 10/97.) i članka 15. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/06. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
14. sjednici održanoj 22. veljače 2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

Svota
5.000,00

I.
16.000,00

21.000,00

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl.ing, v.r.
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Na temelju članka 15. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. –
pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 19. stavkom 1.
alinejom 7. Statuta Gradske knjižnice Đurđevac (broj
181/00. od 15. prosinca 2000. godine), Gradsko vijeće
Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. veljače
2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora
o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
I.
Daje se suglasnost ravnateljici Gradske
knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić, prf. za potpis
Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
RH (KLASA: 612-04/06-03/0285, URBROJ: 532-0501/2-07-02 od 1. sijećnja 2007.) na iznos od
110.000,00 kuna za program nabave knjižne i
neknjižne građe u 2007. godini za Gradsku knjižnicu
Đurđevac.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac, KLASA: 601-01/07-01/01,
URBROJ: 2137/58-07-01.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 601-01/07-01/01
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 15. i 69a. stavka 1. točke 6.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 4/06. – pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22.
veljače 2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Društveni ugovor Komunalija d.o.o.
Đurđevac

Broj 1

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA
III.

I.
Daje se prethodna suglasnost na Društveni
ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac, UR.BROJ: 22007-33, uz sljedeću izmjenu:
U članku 26. briše se stavak 2. koji glasi:
„Spriječeni član Nadzornog odbora može
pisanom punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto
njega prisustvuje sjednici.“
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Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- raspisuje javni poziv za predlaganje
programa/projekata udruga s područja Grada
Đurđevca,
- procjenjuje pristigle programe i projekte,
predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Đurđevca
pojedine programe i projekte udruga te visinu
financijske dotacije iz Proračuna Grada Đurđevca.

II.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 363-01/07-01/06
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 22. veljače 2007.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim
novinama Grada Đurđevca".
KLASA: 080-01/07-01/01
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 1. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

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

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ĐURĐEVCA
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/06. pročišćeni tekst) 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.), Gradsko poglavarstvo Grada
Đurđevca na 44. sjednici održanoj 1. veljače 2007.
godine, donijelo je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca
I.
Osniva se Povjerenstvo za udruge Grada
Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje
djeluje kao savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva
Grada Đurđevca za evaluaciju programa i projekata
udruga od interesa za Grad Đurđevac.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
za predsjednika:
JASNA KOVAČEV
za članove:
ANICA ŠABARIĆ
LJUBA DOBRAVEC
SANJA SABOLIĆ
MARIJAN RUŽMAN

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing. v.r.
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Na temelju članka 34. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. –
pročišćeni tekst) i točke III. , stavka 1. alineje 4.
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Grada Đurđevca za 2007. godinu („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 8/06.), Gradsko poglavarstvo
Grada Đurđevca na 43. sjednici održanoj 11. siječnja
2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o isplati naknade rodiljama
s područja Grada Đurđevca
I.
Proračunom Grada Đurđevca za 2007. godinu
planirana su sredstva u svoti od 100.000,00 kuna, za
naknadu i pomoć rodiljama s područja Grada Đurđevca
u 2007. godini.
II.
Sukladno točki III. stavku 1. alineji 4. Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca za 2007. godinu („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 8/06.), odobrava se isplata jednokratne
naknade u svoti od 1.000,00 kuna po djetetu, rodilji
koja ima prijavljeno prebivalište na području Grada
Đurđevca.
III.
Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu za
isplatu na temelju priloženog Rodnog lista djeteta i
dokaza o prebivalištu djeteta i majke.
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IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 550-01/07-01/01
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 11. siječnja 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing., v. r.

IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2006. godinu, Proračunske zalihe,
za mjesec prosinac 2006. godine
Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 96/03.), nositelj
izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i uprave,
obvezan je izvijestiti nadležno tijelo o korištenju
proračunske zalihe.
U skladu s člankom 21. Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu („Službene
novine Grada Đurđevca, broj 7/05. i 2/06.) podnosim
Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za
mjesec prosinac 2006. godine.
Datum
plaćanja
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Na temelju članka 21. stavka 4. Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2006.
godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj
7/05.) i članka 34. Statuta Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. – pročišćeni tekst),
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca na 43. sjednici
održanoj 11. siječnja 2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu
– Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2006.
godine
I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu –
Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2006. 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“.
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28.12.2006.

Naziv
korisnika
KUD „PETAR
PRERADOVIĆ“
ĐURĐEVAC

Opis

Svota

Za financiranje nove
koreografije

16.000,00
16.000,00

UKUPNO:

Gradonačelnik
Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.
14
Na temelju članka 34. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/06. –
pročišćeni tekst), a u skladu s točkom IV. Ugovora o
poslovnoj
suradnji
KLASA:
311-01/05-01/10,
URBROJ: 2137/03-06-6 od 13. travnja 2006. godine,
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca na 44. sjednici
održanoj 1. veljače 2007. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o radu Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac
za 2006. godinu
I.
Prihvaća se Izvještaj o radu Đurđevačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac za 2006. godinu
sa Specifikacijom obavljenih poslova prema Ugovoru o
poslovnoj
suradnji
KLASA:
311-01/05-01/10,
URBROJ: 2137/03-06-6 od 13. travnja 2006. godine.
II.

KLASA: 400-01/05-01/55
URBROJ: 2137/03-07-12
Đurđevac, 11. siječnja 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing. , v. r.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 311-01/07-01/01
URBROJ: 2137/03-07-1
Đurđevac, 1. veljače 2007.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA
Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

Broj 1

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ĐURĐEVCA
15
Na temelju članka 9. i 12. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne
novine“, broj 30/94.) Skupština Turističke zajednice
Grada Đurđevca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva
mora, turizma, prometa i razvitka, na sjednici održanoj
9. veljače 2007. donijela je
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
ĐURĐEVAC
Članak 1.
U Statutu Turističke zajednice Općine Đurđevac
(„Službene novine Općine Đurđevac“, broj 5/95.)
mijenja se naziv i glasi: „Statut Turističke zajednice
Grada Đurđevca“ ( u daljnjem tekstu: Statut).
Članak 2.
U članku 2. riječi: „Ministarstva turizma“
zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo nadležno za
turizam“.
Članak 3.
U članku 4. stavku 5. iza riječi: „direktor
Turističkog ureda“ briše se točka, dodaje zarez i riječi:
“ a do njegovog imenovanja predsjednik Zajednice“.
Članak 4.
U članku 5. stavku 3. iza riječi: „direktor
Turističkog ureda“ briše se točka, dodaje zarez i riječi:
„ a do njegovog imenovanja predsjednik Zajednice“.
Članak 5.
U članku 56. stavku 2. iza riječi: „direktor
Turističkog ureda“ briše se točka, dodaje zarez i riječi:
„ a do njegovog imenovanja predsjednik Zajednice“.
Članak 6.
U svim člancima Statuta riječi: „Turistička
zajednica općine Đurđevac“ zamjenjuju se riječima:
„Turistička zajednica Grada Đurđevca“, riječi: „općina
Đurđevac“ zamjenjuju se riječima: „Grad Đurđevac“,
riječi: „Poglavarstvo općine Đurđevac“ i „Općinsko
poglavarstvo Đurđevac“ zamjenjuju se riječima:
„Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca“, a riječi:
„Službene novine“ općine Đurđevac“ zamjenjuju se
riječima: “Službene novine Grada Đurđevca“ sve u
odgovarajućim padežima.
Članak 7.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ĐURĐEVCA
Predsjednik Skupštine
Marijan Ružman, v.r.
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SADRŽAJ
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
1 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Grada Đurđevca
2 Plan rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca
za 2007. godinu
3 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada
Đurđevca u 2007. godini
4 Rješenje o razrješenju zamjenice gradonačelnika
Grada Đurđevca
5 Rješenje o izboru zamjenice gradonačelnika
Grada Đurđevca
6 Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Đurđevca
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006.
godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine
- Izvješće o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2006. godinu – Proračunske
zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2006. godine
8 Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici
Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora
o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
9 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac
10 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac

1
2
6
8
9
9

9

10
10
10
10

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ĐURĐEVCA
11 Rješenje o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Povjerenstva za
udruge Grada Đurđevca
12 Zaključak o isplati naknade rodiljama s
područja Grada Đurđevca
13 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006.
godinu – Proračunske zalihe, za mjesec
prosinac 2006. godine
- Izvješće o korištenju sredstava Proračuna
Grada Đurđevca za 2006. godinu, Proračunske
zalihe, za mjesec prosinac 2006. godine
14 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Đurđevac za 2006. godinu

11
11

12
12
12

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ĐURĐEVCA
15 Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice
Općine Đurđevac

13

"Službene novine Grada Đurđevca" izdaje
Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1.
Glavna i odgovorna urednica Marica Popović,
tel.(048) 811-052, 811-106, fax (048) 811-009.
Priprema i tisak: Grad Đurđevac

Broj 1

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

Stranica 16

