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Članak 2.
Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010. donijelo je
ODLUKU
o kreditiranju studenata s područja
Grada Đurđevca
Članak 1.
Odlukom o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuju se prava i obveze korisnika studentskih kredita Grada Đurđevca,
zaključivanje ugovora o dodjeli kredita,
isplati, nastavku kreditiranja, mirovanju,
prestanku prava i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika studentskih kredita Grada Đurđevca.

Grad Đurđevac u suradnji s poslovnom
bankom, kreditira redovne studente, s područja Grada Đurđevca, na preddiplomskom
i diplomskom studiju, koji zadovolje uvjete
iz ove Odluke i uvjete poslovne banke
vezane na osiguranje kredita.
Članak 3.
Kredit u iznosu 700,00 kuna mjesečno,
odnosno 7.000,00 kuna godišnje osigurava
poslovna banka, a kamatu na kredit, za
vrijeme korištenja kredita, mirovanja,
počeka i otplate kredita namiruje Grad
Đurđevac.
Visinu iznosa kredita i vrijeme trajanja
kreditiranja za korisnike kredita na diplomskom studiju utvrđuje Povjerenstvo za
kreditiranje studenata Grada Đurđevca (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno
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propisanom trajanju studija utvrđenom
statutom ustanove na kojoj studira, te uvjeta
i kriterija propisanih u članku 15. ove
Odluke.
Za korisnike kredita koji su još na
preddiplomskom studiju, Povjerenstvo
utvrđuje visinu kredita i trajanje kreditiranja
sukladno njegovoj izjavi iz molbe hoće li
studirati preddiplomski ili će nakon toga
upisati diplomski studij, utvrđenom trajanju
preddiplomskog ili diplomskog studija statutom ustanove na kojoj studira, te uvjeta i
kriterija propisanih u članku 15. ove Odluke
s time da će se ukoliko dođe do promjena u
činjeničnom stanju, drugačija visina kredita
i trajanje kreditiranja utvrditi naknadnom
odlukom.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana, a imenuje ih gradonačelnik Grada
Đurđevca na vrijeme od četiri godine.
Članak 4.
Povjerenstvo temeljem Odluke gradonačelnika Grada Đurđevca o raspisivanju
natječaja za dodjelu studentskih kredita za
tekuću akademsku godinu kojom se utvrđuje broj novih korisnika kredita - za preddiplomski i diplomski studij, raspisuje natječaj za dodjelu studentskih kredita i na
temelju provedenog natječaja, utvrđuje listu
reda prvenstva, koju usvaja gradonačelnik
Grada Đurđevca i donosi odluku o dodjeli
studentskih kredita u tekućoj akademskoj
godini. Odlukom se osim visine kredita i
vremena trajanja kreditiranja iz članka 3.
ove Odluke utvrđuju studenti koji su ostvarili pravo na kreditiranje.
Grad Đurđevac dužan je u roku od 8
dana od dana donošenja odluke iz stavka 1.
ovog članka, dostaviti istu poslovnoj banci u
suradnji s kojom se vrši kreditiranje.
Članak 5.
Krediti se dodjeljuju studentima koji
imaju prebivalište na području Grada Đurđevca neprekidno najmanje dvije godine
prije objave natječaja.
Prijave na natječaj podnose se Gradu
Đurđevcu.

Stranica 2
Članak 6.

U slučaju prijave većeg broja kandidata
za korisnike studentskih kredita, pri dodjeli
kredita prednost imaju studenti viših godina
studija i višeg prosjeka ocjena u prethodnoj
godini obrazovanja, a ovi kriteriji boduju se
na slijedeći način:
a) Bodovanje godine studija
GODINA STUDIJA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
I. GODINA
II. GODINA
III. GODINA
DIPLOMSKI STUDIJ

BROJ BODOVA

10
30
50
70

b) Bodovanje prosjeka ocjena iz prethodne godine obrazovanja
PROSJEČNA OCJENA
DOVOLJAN
DOBAR
VRLODOBAR
ODLIČAN

BROJ BODOVA
10
20
30
50

Za studente I. godine preddiplomskog
studija prosjek ocjena izračunava se na
temelju ocjena sva četiri razreda srednje
škole i ocjena svih predmeta s ispita državne
mature.
Članak 7.
Natječaj iz članka 4. ove Odluke sadrži:
- opće uvjete i kriterije za dodjelu kredita,
- naziv tijela kojem se prijave podnose,
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati
natječaja i mjesto gdje će biti objavljeni,
- popis potrebnih dokumenata.
Natječaj se objavljuje na web stranici
Grada Đurđevca i u lokalnom tisku, i traje
najmanje 15 dana.
Članak 8.
Dokumenti potrebni za sudjelovanje na
natječaju iz članka 4. ove Odluke su:

Broj 9

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

1. ispunjen i potpisan obrazac prijave
na natječaj,
2. potvrda o upisu na preddiplomski ili
diplomski studij na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne mature,
4. preslika osobne iskaznice kandidata,
5. izjava kandidata o prebivalištu na
području Grada Đurđevca u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije objave
natječaja.
Članak 9.
Utvrdi li se tijekom natječajnog postupka ili tijekom korištenja kredita da su
priloženi dokumenti neistiniti, postupak dodjele kredita ili sklapanja ugovora se prekida. Ukoliko je ugovor već sklopljen, Grad
Đurđevac, odnosno poslovna banka imaju
ga pravo jednostrano raskinuti, a student je
dužan primljeni iznos vratiti odmah, uz zakonsku zateznu kamatu.
Članak 10.
U slučaju da vrlo dobri i odlični studenti prema kriteriju iz članka 6. ove Odluke, iz socijalno ugroženih obitelji koje su
korisnici pomoći centra za socijalnu skrb, ne
mogu ostvariti osiguranje otplate kredita
putem kreditno sposobnih jamaca ili sudužnika Povjerenstvo može donijeti odluku o
njihovom kreditiranju pri čemu će Grad
Đurđevac, u slučaju potrebe, osigurati otplatu kredita.
Molbe za osiguranje otplate kredita,
zajedno s potvrdom centra za socijalnu skrb
podnose se Gradu Đurđevcu, a Povjerenstvo
utvrđuje status korisnika kredita.
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- ukupnu visinu odobrenog kredita, dinamiku i način isplate,
- obrazovni profil za koji je odobren
kredit,
- naziv visoke škole ili fakulteta na kojem korisnik studira,
- datum početka i završetka isplate kredita,
- međusobna prava i obveze vezane za
plaćanje kamata za vrijeme korištenja kredita, mirovanja, počeka i otplate,
- međusobna prava i obveze vezane za
otplatu kredita, kao i povrat plaćenih kamata
od strane Grada Đurđevca,
- sredstva osiguranja međusobnih tražbina,
- obveze studenta nakon završetka studija,
- ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana, kao i sve ostale uvjete koje
odredi poslovna banka.
Radi osiguranja svojih potraživanja,
poslovna banka i Grad Đurđevac mogu koristiti slijedeća sredstva osiguranja:
- jamci, sudužnici,
- mjenice,
- zadužnice,
- hipoteka.
Članak 12.
Ukoliko korisnik studentskog kredita
ne upiše narednu godinu studija ima pravo
na mirovanje isplate.
Mirovanje se može koristiti dva puta
tijekom razdoblja za koje je ugovor sklopljen, ali ne uzastopno.
Molbe za mirovanje uz potvrde iz kojih
je vidljivo da student nije upisao narednu
godinu studija, podnose se gradonačelniku
Grada Đurđevca koji utvrđuje pravo korisnika na mirovanje kredita.
Članak 13.

Članak 11.
Nakon odobrenja kredita, korisnik
kredita i poslovna banka zaključuju ugovor
o kreditiranju, koji između ostalog sadrži:
- naziv ugovornih strana,

Korisnik kredita stječe pravo na nastavak kreditiranja za sljedeću akademsku godinu prema zaključenom ugovoru ako najkasnije do 31. listopada Gradu Đurđevcu
dostavi uvjerenje ili potvrdu o upisu na višu
godinu studija.

Broj 9

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

Iznimno, student može ostvariti pravo
iz stavka 1. ovog članka, ako do 15. prosinca dostavi traženo uvjerenje, uz obrazloženje zakašnjenja.
Ukoliko korisnik kredita ne dostavi
potvrdu iz stavka 1. i 2. ovog članka, gradonačelnik Grada Đurđevca utvrdit će mu
pravo mirovanja korištenja kredita osim ako
to pravo već nije koristio sukladno članku
12. ove Odluke. Ukoliko je to pravo korisnik već koristio sukladno navedenom članku, njegov kredit stavlja se u stanje otplate
za koju korisnik sam namiruje kamatu te je
dužan u roku 30 dana vratiti cjelokupni iznos koji je na ime kamata Grad Đurđevac
uplatio poslovnoj banci, uvećan za zakonske
zatezne kamate.
Članak 14.
Korisnik kredita dužan je javiti se Gradu Đurđevcu u roku od mjesec dana od dana
završetka obrazovanja i predati uvjerenje potvrdu o završetku studija za koji je primao
kredit.
Ne ispuni li sve svoje obveze utvrđene
ovom Odlukom i Ugovorom dužan je u roku
30 dana vratiti cjelokupni iznos koji je na
ime kamata Grad Đurđevac uplatio poslovnoj banci, uvećan za zakonske zatezne
kamate.
Sukladno ovoj Odluci smatrat će se da
korisnik kredita nije završio studij ukoliko
ne diplomira u roku od dvije godine od dana
stjecanja apsolventskog statusa, odnosno
ako dvije godine zaredom ne upiše narednu
akademsku godinu studija.
Obvezu korisnika kredita iz stavka 2.
ovog članka utvrđuje Povjerenstvo svojim
zaključkom, kojeg Grad Đurđevac dostavlja
korisniku kredita. Zaključkom se između
ostalog utvrđuje ukupna visina obveze korisnika kredita, te radnje koje će se poduzimati u slučaju da korisnik kredita svoju
obvezu ne ispuni u roku.
Članak 15.
Grad Đurđevac preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme dok student redovito studira i upisuje na
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vrijeme višu godinu studija, kao i godinu
dana nakon stjecanja apsolventskog statusa
studenta, odnosno za vrijeme dozvoljenog
mirovanja isplate, te za vrijeme počeka, u
trajanju do 12 mjeseci po iskorištenju kredita, koji se može odobriti korisniku na
njegov zahtjev, kao i za vrijeme otplate kredita.
Obvezu vraćanja glavnice preuzima korisnik kredita, roditelji, jamac ili sudužnik.
Rok otplate kredita jednak je roku korištenja kredita.
Članak 16.
U slučaju prekida studija zbog smrti
studenta ili nastanka teškog invaliditeta od
80% i više, na zahtjev jamca ili sudužnika,
odnosno korisnika kredita za vraćanje kredita, Grad Đurđevac može preuzeti otplatu
do tada dobivenog kredita.
Zahtjev se podnosi Gradu Đurđevcu,
koji utvrđuje ispunjavanje navedenih uvjeta
temeljem smrtovnice ili potvrde o utvrđenom invaliditetu.
Članak 17.
Na temelju odluke gradonačelnika Grada Đurđevca, Grad Đurđevac preuzet će:
- u cijelosti otplatu kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija
koji su studij završili u propisanom roku i
diplomirali u roku od dvanaest mjeseci od
dana stjecanja apsolventskog statusa sa
prosje-kom ocjena 4,50 ili višim,
- pola otplate kredita za one korisnike
preddiplomskog i diplomskog studija koji su
studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci od dana
stjecanja apsolventskog statuta sa prosjekom ocjena od 4,00 do 4,50.
Zahtjev za preuzimanje otplate kredita,
korisnik podnosi Gradu Đurđevcu u roku od
mjesec dana od završetka školovanja, koji
utvrđuje ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog
članka temeljem prijepisa ocjena svih
godina studija na preddiplomskom, odnosno
diplomskom studiju.
Članak 18.
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Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca da s bankom koja će vršiti kreditiranje sklopi ugovor ili sporazum te u skladu
s ovom Odlukom regulira međusobna prava
i obveze.
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata s
područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/09.), osim odredaba članaka 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i
25. navedene Odluke koji ostaju na snazi
sve do okončanja postupaka kreditiranja ili
stipendiranja studenata koji su kredite odnosno stipendije ostvarili temeljem predmetne
Odluke ili Odluke o kreditiranju studenata s
područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, br. 6/04.).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.
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ODLUKU
o mjerilima, postupku i načinu
utvrđivanja naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja
odlagališta komunalnog otpada „Peski“
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“ (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuju se mjerila, postupak i način utvrđivanja naknade koju nositelj
stvarnog prava na građevini namijenjenoj
zbrinjavanju otpada plaća Gradu Đurđevcu,
iznos naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina koje se nalaze u
zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada
„Peski“, način uplate i isplate naknade vlasnicima nekretnina, te granice područja zone utjecaja odlagališta komunalnog otpada
„Peski“.
Članak 2.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 604-02/10-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
103
Na temelju članka 24. Zakona o otpadu
(„Narodne novine“ , broj 178/04., 153/05.,
111/06., 110/07., 60/08. i 87/09.), članka 2.
stavka 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i
načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 59/06.) i
članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.),
Gradsko vijeće Grada Đurđevca, na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010., donosi

Građevina za odlaganje i zbrinjavanje
komunalnog otpada „Peski“ nalazi se na
području Grada Đurđevca i njezina lokacija
utvrđena je Prostornim planom uređenja
Grada Đurđevca.
Nositelj stvarnog prava na građevini
namijenjenoj zbrinjavanju otpada su Komunalije d.o.o. Đurđevac koje obavljaju komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog
otpada sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 8/09. i 4/
10.).
Članak 3.
Komunalije d.o.o. Đurđevac radi namirenja umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u blizini odlagališta, dužne su svaki
mjesec Gradu Đurđevcu uplaćivati naknadu
koju rješenjem utvrdi Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno
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gospodarstvo Grada Đurđevca (u daljnjem
tekstu: Upravni odjel).
Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka
ne može biti veći od 30 % iznosa po toni
zbrinutog otpada.
Cijena zbrinjavanja otpada na odlagalištu komunalnog otpada „Peski“ utvrđuje
se cjenikom Komunalija d.o.o. Đurđevac u
kojem će biti posebno iskazana naknada iz
stavka 1. ovog članka, a na koji suglasnost
daje gradonačelnik Grada Đurđevca.
Komunalije d.o.o. Đurđevac dužne su
do desetog dana u mjesecu, obavijestiti
Upravni odjel o količini otpada odloženog
u prethodnom mjesecu i izraditi financijski
obračun naplaćene naknade za namirenje
umanjene tržišne vrijednosti nekretnina, na
osnovi kojih podataka će se donijeti rješenje
iz stavka 1. ovog članka i kojim će se
utvrditi vrijeme dospijeća mjesečnog iznosa
naknade.
Komunalije d.o.o. Đurđevac dužne su
plaćati iznos naknade iz stavka 1. ovog
članka od 1. siječnja 2011. godine.

Vlasnik nekretnine iz članka 5. ove Odluke ima pravo na razliku između tržišne
vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine.
Razlika između tržišne vrijednosti nekrtnine i umanjene vrijednosti nekretnine
izračunava se tako da se tržišna vrijednost
nekretnine pomnoži s koeficijentom umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine.
Koeficijent umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine iznosi 0,15 .
Tržišna vrijednost nekretnine utvrditi
će se prema procjeni ovlaštenog vještaka
(procjenitelja).
Grad Đurđevac kao obveznik plaćanja
naknade i vlasnik nekretnine ugovorom
određuju visinu naknade, rokove i način
isplate.
U slučaju spora koji mogu nastati u
provedbi odredbi iz stavka 5. ovog članka
odlučuje mjesno nadležni sud.

Članak 4.

Članak 7.

Sredstva naknade iz članka 3. ove Odluke Grad Đurđevac koristit će za namirenje
umanjene vrijednosti nekretnina iz članka 5.
ove Odluke.

Visina naknade, utvrđena prema odredbama ove Odluke, isplaćuje se tijekom pet
godina u tromjesečnim obrocima s tim da se
svakom obroku dodaje kamata po eskontnoj
stopi Hrvatske narodne banke računajući od
dana dospijeća prvog obroka.
Prvi obrok dospijeva na naplatu dva
mjeseca nakon zaključenja ugovora.

II. NAKNADA VLASNICIMA
NEKRETNINA

Članak 6.

Članak 5.
Članak 8.
Pravo na umanjenu tržišnu vrijednost
nekretnine njezin vlasnik ima pod sljedećim
uvjetima:
- da je nekretninu stekao prije početka
sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Peski“,
- da je građevina na nekretnini zakonito
izgrađena,
- da se nekretnina nalazi na udaljenosti
do 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.
Pod nekretninom iz stavka 1. ovog
članka podrazumijeva se stambena ili stambeno-poslovna građevina.

Vlasnik nekretnine dužan je uz zahtjev
za isplatu razlike umanjene vrijednosti
nekretnine dostaviti:
- dokaz o vlasništvu nekretnine,
- dokaz da je ista zakonito izgrađena,
- dokaz da je nekretninu stekao prije
početka sanacije odlagališta komunalnog
otpada „Peski“,
- dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 500 m od odlagališta otpada.
Pravo na razliku između tržišne vrijednosti i umanjene vrijednosti nekretnine,
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vlasnik nekretnine može ostvariti samo jedan put.
Članak 9.
Granice područja utjecaja odlagališta
komunalnog otpada „Peski“ unutar kojega
se stječe pravo na naknadu radi umanjene
tržišne vrijednosti nekretnine, određene su
Geodetskim elaboratom iskolčenja na podlozi u mjerilu 1:500 izrađenom od tvrtke
GEOCONSULT-MTM d.o.o. Đurđevac,
koja čini sastavni dio ove Odluke, a koje su
granice definirane kružnim lukovima radijusa 500 m sa središtem u najisturenijim
točkama tijela odlagališta.
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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. i 153/
09.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010.,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi
Članak 1.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 10.
Vlasnici nekretnina koje se nalaze u
zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada
„Peski“ mogu Gradu Đurđevcu podnijeti
zahtjev za isplatu umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u roku od 12 mjeseci od
stupanja na snagu ove Odluke.
Upravni odjel uputit će javni poziv na
podnošenje zahtjeva ovlaštenicima prava na
isplatu naknade za umanjenu vrijednost
nekretnine.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 351-01/10-01/05
URBROJ: 2137/03-02-01/07-10-4
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 10/
01.), u članku 7. alineji 2. brojka: “0,75”
zamjenjuje se brojkom: “0,80”.
Članak 2.
U članku 8. alineji 4. brojka: „3,00“
zamjenjuje se brojkom: „2,5“, a u alineji 7.
brojka: „4,00“ zamjenjuje se brojkom:
„3,5“.
Članak 3.
U članku 12. iza stavka 1. dodaje se
novi stavak 2. koji glasi:
„Nekretnine koje se koriste za djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog
obrazovanja, a kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, oslobađaju se 50%
obveze plaćanja komunalne naknade.“.
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje
stavak 3., iza riječi „stambeni prostor“ dodaju se riječi „u kojem stanuju“.
Članak 4.
U člancima 10., 11., 15. i 17. riječi:
„Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel
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za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca“.
Članak 5.
Prilog Odluke: „ZONE ZA UTVRĐIVANJE KOMUNALNE NAKNADE NA
PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA“ s popisom ulica i naselja koja su obuhvaćena I.,
II. i III. zonom za utvrđivanje komunalne
naknade mijenja se i glasi:
„ZONE ZA UTVRĐIVANJE
KOMUNALNE NAKNADE NA
PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA
I. ZONA
1.
2.

Trg svetog Jurja
Ulica Stjepana Radića
- od broja 1-159 i od broja 185 do
kraja - lijeva strana
- desna strana od broja 2 do kraja
3. Malinov trg kućni broj 8 i 10
4. Ulica Đure Basaričeka od broja 1 – 47
5. Vinogradska ulica od broja 2 - 34
– desna strana
6. Ulica Ivana Đuriševića – od broja 2 –
22 - desna strana
7. Ulica kralja Tomislava, lijeva strana od
broja 1 – 65
8. Ulica Antuna Radića
9. Grkinska ulica, lijeva strana od broja 1
– 93 i desna strana od 2 – 4
10. Ulica bana Jelačića, desna strana, od
broja 2 do 80
11. Ulica Tina Ujevića, brojevi od 3 – 13
zgrade i od 17 – 27
12. Starogradska ulica od broja 1 do 17
II.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ZONA

Ulica Stjepana Radića od broja 161 –
183 – lijeva strana
Basaričekova ulica od broja 49 i od
broja 54 do kraja
Starogradska ulica, odvojak i od broja
18 do kraja
Ulica kralja Tomislava, desna strana
svi parni brojevi i od broja 67 do kraja
Ulica Ljudevita Gaja

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Ulica Vladimira Nazora
Ulica Dr. Ivana Kranjčeva
Ulica Ivana Mažuranića
Ulica Ivana Gorana Kovačića
Ulica Tina Ujevića br. 1. i svi parni
brojevi do kraja
Ulica Ruđera Boškovića
Trg hrvatske mladosti
Ciglenska ulica
Vinogradska ulica, svi neparni brojevi i
parni od 36. pa do kraja
Škurdijeva ulica
Ulica 1. svibnja
Ulica Ivana Đuriševića, lijeva strana
(neparni brojevi) i desna od 24 pa do
kraja
Bregovita ulica
Malinov trg, svi osim kućnog broja 8 i
10.
Kolodvorska ulica
Ulica Donji Brvci
Ulica Antuna Gustava Matoša
Ulica bana Jelačića, svi neparni brojevi
i parni od broja 82 do kraja
Ulica Grgura Karlovačana
Bjelovarska ulica
Ulica mladosti
Ulica Andrije Hebranga
Ulica Kudrinke
Ulica Ivana Gundulića
Ulica Šandora Brauna
Ulica Peščenica
Ulica kralja Zvonimira
Ulica Mihovila Pavleka Miškine
Ulica Eugena Kumičića
Ulica Petra Zrinskog
Radnička cesta
Ulica Augusta Šenoe
Ulica Matije Gupca
Grkinska ulica, parni brojevi od broja 6
do kraja
Istarska ulica
Severovačka ulica
Međašna ulica
Ulica Pavla Radića
Ulica Miroslava Krleže
Tratinska ulica
Ulica kralja Petra Krešimira
Rusanova ulica
Ulica Mare Matočec
Branimirova ulica
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50. Ulica Petra Preradovića
III.

ZONA

1. Ulica Dr. Petra Zrelca
2. Naselje Stiska
3. Sveta Ana
4. Mičetinac
5. Čepelovac
6. Budrovac
7. Sirova Katalena
8. Suha Katalena
9. Severovci
10. Grkine „

Članak 1.
U Odluci o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za određivanje visine komunalne naknade (“Službene novine Grada
Đurđevca”, broj 10/01.), u članku 2. brojka:
“0,35” zamjenjuje se brojkom: “0,40”.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“, a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 363-03/10-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/07-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 363-03/10-01/03
URBROJ: 2137/03-02-01/03-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
105
Na temelju članka 25. 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. i 153/
09.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010.,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o vrijednosti
obračunske jedinice – boda (B)
za određivanje visine komunalne
naknade
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Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
106
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98.) i
članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.),
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010., donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o grobljima
Članak 1.
U Odluci o grobljima („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/99., 7/05. i 6/
08.), u članku 10. iza riječi: „obuhvaća: uređenje i “dodaje se riječ: „tekuće“.
Članak 2.
U članku 11. stavku 2. alineja 2. mijenja se i glasi:
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„- građevni materijal potreban za izgradnju grobova može se privremeno držati na
određenom mjestu izvan groblja koje određuje Uprava groblja,“.
Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3.
koja glasi:
„- izvođač sam mora zbrinuti otpad od
građevina koje je rekonstruirao ili izgradio,“.
Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 4. i 5.
Članak 3.
U članku 15. stavku 2. riječi: „dužna
je“ zamjenjuju se riječima: „jedina je ovlaštena“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja dužna je na pogodnim
mjestima na grobljima osigurati pravilno
odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i slično, te odvoz i uklanjanje istih najmanje jednom mjesečno na groblju u Đurđevcu, a na ostalim grobljima jednom tromjesečno.“.
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Članak 35. mijenja se i glasi:
„Ukopi se obavljaju u vremenu od
13,00 do 18,00 sati u razdoblju ljetnog
računanja vremena, a od 12,00 do 16,00 sati
u razdoblju zimskog računanja vremena po
redoslijedu najave.
U pravilu prvi pogreb počinje u 15,00
sati. Uprava groblja može na zahtjev i uz
dogovor sa strankom ugovoriti i drugačije
vrijeme početka sprovoda ako postoje
opravdani razlozi, a ako se radi o održavanju sprovoda iza 15,00 sati upravitelj
groblja dužan je ishoditi odobrenje direktora
Komunalija d.o.o. Đurđevac, te se odobrene
cijene ukopa uvećavaju za 20%.
Na grobljima na području Grada Đurđevca ukopi se obavljaju svim danima osim
subote, nedjelje i državnog blagdana. Na
izričiti zahtjev stranke, uz iznimne i opravdane okolnosti, ukop se može obaviti i u
subotu i nedjelju. U tom slučaju odobrene
cijene održavanja sprovoda se uvećavaju za
30%. Ukoliko se ukop obavlja u subotu ili
nedjelju na zahtjev Uprave groblja zbog
opravdanih razloga odobrene cijene se ne
uvećavaju.“.

Članak 4.
Članak 7.
U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Mrtvačnice na grobljima otvorene su
od 8,00 do 22,00 sata kada je pokojnik na
odru.“.
U stavku 4. riječ: „čuvara“ zamjenjuje
se riječima: „djelatnika Komunalija d.o.o. ili
službene osobe“.
Članak 5.
U članku 17. stavku 1. alineji 9. na kraju rečenice dodaju se riječi: „osim ako nije
moguće drugačije,“.
Iza alineje 13. dodaje se nova alineja
14. koja glasi:
„- ostavljati opremu za održavanje grobova u živici,“.
Dosadašnje alineje 14., 15., 16., 17. i
18. postaju alineje 15., 16., 17., 18. i 19.
Članak 6.

U članku 38. stavku 1. brojka: „2,50“
zamjenjuje se brojkom: „2,40“.
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i
3. koji glase:
„Nadgrobni spomenik može biti visok
najviše 160 cm od razine staze.
Ukoliko vlasnik želi graditi spomenik
dimenzija drugačijih od izdane suglasnosti
može podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za
prostorno uređenje, investicije i komunalno
gospodarstvo Grada Đurđevca.“
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci
4. i 5.
Članak 8.
U članku 46. stavku 5. riječi: „ Upravni
odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenje prostora Grada Đurđevca“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno
gospodarstvo Grada Đurđevca.“.
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Članak 9.
Iza članka 49. dodaje se članak 49.a
koji glasi:
„Članak 49.a

stavku 2. iza točke 9. dodaju se točke 10.,
11. i 12. koje glase:
„ 10. proslave rođendana - po proslavi
400,00 kuna,
11. kraći program 2 sata tjedno
110,00 kuna,
12. kraći program 1 sat tjedno
60,00 kuna“.

Akt o pravilima ponašanja na groblju –
Opće uvjete pružanja usluga na groblju,
donijet će Uprava groblja na temelju ove
Odluke i Zakona o grobljima.“
Članak 10.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Grada Đurđevca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 601-01/10-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.

KLASA: 363-01/08-01/36
URBROJ: 2137/03-02-01/07-10-2
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
107
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona
o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97.) i članka 29.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici održanoj
17. studenoga 2010., donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac
Članak 1.
U Odluci o cijeni Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 8/02. i 3/06.), u članku 2.,
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Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.
108
Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca (''Službene novine Grada Đurđevca'' broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog
kredita po platnoprometnom računu
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke
Članak 1.
U Odluci o odobrenju okvirnog kredita
po platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 8/09.), u članku 2.
točki 5. riječi: „12 mjeseci“ zamjenjuju se
riječima: „do 10. prosinca 2010.“, a u točki
6. riječi: „12 mjeseci od datuma odobrenja
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kredita“ zamjenjuju se riječima: „do 10.
prosinca 2010.“.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Đurđevca da zaključi Dodatak Ugovora za
okvirni kredit po platnoprometnom računu
sa Zagrebačkom bankom, u vezi izmjene
roka vraćanja kredita.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u ''Službenim novinama Grada Đurđevca''.

Okvirni kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz sljedeće uvjete:
1. Valuta
2. Iznos kredita
3. Redovna kamatna
stopa

HRK
1.500.000,00

6,5% godišnja
promjenjiva
4. Naknada banke
0,30 % kvartalno, od
iznosa odobrenog
kredita
5. Način korištenja
dopušteno prekoračenje na računu, na
revolving principu
6. Početak korištenja 13. prosinca 2010.
7. Rok korištenja
10. prosinca 2011.
8. Osiguranje
mjenica i zadužnica

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 400-01/09-01/74
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-3
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
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Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Đurđevca da zaključi Ugovor za okvirni
kredit po platnoprometnom računu sa Zagrebačkom bankom.

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

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u ''Službenim novinama Grada Đurđevca''.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca (''Službene novine Grada Đurđevca'' broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010. donijelo je

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 403-01/10-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.

ODLUKU
o odobrenju okvirnog kredita po
platnoprometnom računu Grada
Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.

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

Članak 1.
110
Odobrava se zaključenje Ugovora za
okvirni kredit po platnoprometnom računu
Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke
d.d.
Članak 2.

Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca (''Službene novine Grada Đurđevca'' broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010. donijelo je
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ODLUKU
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med, v.r.

o objedinjenom obračunskom
vođenju računa kod
Zagrebačke banke d.d.
Članak 1.
Odobrava se objedinjeno obračunsko
vođenje računa (national cash pooling) kod
Zagrebačke banke d.d. te se kao vodeći
račun određuje žiro račun Grada Đurđevca
broj: 2360000 – 1810700004.
Članak 2.
Ostali članovi – sudionici objedinjenog
obračunskog vođenja računa su pravne osobe u većinskom ili 100%-tnom vlasništvu
Grada Đurđevca i to:
1. Centar za kulturu Đurđevac,
2. Gradska knjižnica Đurđevac,
3. Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac,
4. Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac,
5. Komunalije d.o.o. Đurđevac,
6. Komunalije – Plin d.o.o.
Đurđevac,
Članak 3.
Sa Zagrebačkom bankom d.d., Grad
Đurđevac i svaki od sudionika iz članka 2.
ove Odluke potpisat će ugovor o objedinjenom obračunskom vođenju računa.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca za potpisivanje ugovora o objedinjenom obračunskom vođenju računa.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u ''Službenim novinama Grada Đurđevca''.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 400-01/10-01/45
URBROJ: 2137/03-01-01/11-10-2
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
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Na temelju članka 57. stavka 3. i članka 130. stavka 1. alineje 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene
novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici
održanoj 17. studenoga 2010. donijelo je
Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava Proračuna Grada Đurđevca
za 2010. godinu - Proračunske zalihe,
za mjesec listopad 2010. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010.
godinu - Proračunske zalihe, za mjesec listopad 2010. godine, koje je podnio gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan
31. listopada 2010. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 400-06/10-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-6
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
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Stranica 14
I.

IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2010. godinu, Proračunske
zalihe, za razdoblje od 1. 10. do
31. 10. 2010. godine
Na temelju članka 57. stavka 3. i članka
130. stavka 1. alineje 5. Zakona o proračunu
(“Narodne novine“, broj 87/08.), nositelj
izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave i
uprave, obvezan je izvijestiti nadležno tijelo
o korištenju Proračunske zalihe.
U skladu sa člankom 19. Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2010. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/09., 1/10. i 3/10.) podnosim
izvješće o korištenju sredstava Proračunske
zalihe za razdoblje od 1. 10. do 31. 10.
2010. godine.
Datun
plaćanja

27.10.2010.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih
Grada Đurđevca Javnim pozivom za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih
Grada Đurđevca.

II.
Javni poziv za predlaganje kandidata za
članove Savjeta mladih Grada Đurđevca
objavit će se u "Podravskom listu" i na web
stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.
hr.
III.
Javni poziv iz točke I. ovog Zaključka
njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Naziv
korisnika

Opis

Iznos

Tomislav
Cestar,
Đurđevac

Zaključak o
sufinanciranju
putovanja na
EU sajam
inovacija u
Njemačkoj

2.500,00
kuna

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

2.500,00
kuna

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

UKUPNO:

Đurđevac, 31. listopada 2010.
Gradonačelnik
Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

IV.

KLASA: 021-05/10-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 4. stavka 1. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
1/08.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010.
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada Đurđevca
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Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.) i članka 29. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 15. sjednici održanoj 17. studenoga 2010. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
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o davanju suglasnosti Komunalijama
d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduživanje
I.
Komunalijama d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, daje se suglasnost za kreditno
zaduživanje kod Raiffeisen leasinga d.o.o.
Zagreb za kupnju novog pogrebnog vozila,
na iznos od 20.425,00 EUR, što u kunama
iznosi 149.919,50 kuna, na vrijeme od sedam godina, sukladno zahtjevu Komunalija
d.o.o. Đurđevac za izdavanje suglasnosti na
kreditno zaduženje Ur. Broj: 1-2010-200 od
4. listopada 2010. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

Komunalijama d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, daje se suglasnost za prodaju
cjelokupnog vlasničkog paketa od 1.860
dionica koje Komunalije d.o.o. Đurđevac
imaju u društvu „Segrad“ d.d. Đurđevac, po
početnoj cijeni izračunatoj prema revizijskoj
procjeni društva u iznosu od 2.161.483,00
kune za cijeli paket dionica i prema uvjetima od točke 1. do 5. iz zahtjeva Komunalija
d.o.o. Đurđevac za davanje suglasnosti za
prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac Ur. Broj: 1-2010-204 od 2. studenoga
2010. godine.
II.
Za člana Povjerenstva za prodaju dionica iz točke I. ovog Zaključka imenuje se
potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca MARIJAN ŠTIMAC.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 400-01/10-01/46
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 400-01/10-01/47
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
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Na temelju članka 29. stavka 1. alineje
18. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici
održanoj 17. studenoga 2010. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama
d.o.o. Đurđevac za prodaju dionica
društva „Segrad“ d.d. Đurđevac
i imenovanju člana Povjerenstva za
prodaju dionica
I.

Stranica 15

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
115
Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona
o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/
93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 29.
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 15. sjednici održanoj
17. studenoga 2010. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za udruživanje
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
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u Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih
postrojbi Republike Hrvatske

grobova i spomenika na grobljima na
području Grada Đurđevca

I.

I.

Podržava se inicijativa Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, Strukovnog
vijeća zapovjednika javnih vatrogasnih postrojbi, za osnivanje Zajednice ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske, te se daje suglasnost za udruživanje
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske.

Osniva se Povjerenstvo za utvrđivanje
povijesne, kulturne i spomeničke vrijednosti
napuštenih grobova i spomenika na grobljima na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 214-01/10-01/14
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac, 17. studenoga 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

Za predsjednicu Povjerenstva imenuje
se ZRINKA HODIĆ, voditeljica službe
komunalnih poslova u Komunalijama d.o.o.
Đurđevac.
III.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
- RANKO HLOUŠEK
- VLADO MIHOLEK
- IVAN HUĐEK.
IV.
Zadaća Povjerenstva je da na temelju
Popisa grobova spomeničke vrijednosti s
podacima o grobnim mjestima (koji Komunalije d.o.o. Đurđevac vode u evidenciji
groblja) i Planova groblja, utvrdi povijesnu,
kulturnu i spomeničku vrijednost napuštenih
grobova i spomenika na grobljima na području Grada Đurđevca.

AKTI GRADONAČELNIKA
V.
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Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada
Đurđevca", broj 3/09.) i članka 16. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj
4/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 5.
studenoga 2010. godine, donio je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
utvrđivanje povijesne, kulturne i
spomeničke vrijednosti napuštenih

Popis grobova spomeničke vrijednosti s
podacima o grobnim mjestima i Planovi
groblja sastavni su dio ovog Rješenja i nalaze se u prilogu.
VI.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".
KLASA: 612-01/10-01/37
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac, 5. studenoga 2010.
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GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ., v.r.
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Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“, broj 76/07. i 38/09.) i članka 42.
stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.),
gradonačelnik Grada Đurđevca, 2. studenoga 2010. godine, donio je
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan
snage Generalnog urbanističkog plana
grada Đurđevca i izradi Urbanističkog
plana uređenja grada Đurđevca i objavi
javne rasprave
I.
Prihvaća se Izvješće o provedenoj
Prethodnoj stručnoj raspravi, održanoj
15. lipnja 2010. godine i Nacrt prijedloga
stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izradi
Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, izrađenog od Zavoda za prostorno
uređenje Koprivničko-križevačke žipanije, Trg bana Josipa Jelačića 15/2, Koprivnica i na temelju navedenih akata
utvrđuje prijedlog stavljanja izvan snage
Generalnog urbanističkog plana grada
Đurđevca i izradi Urbanističkog plana
uređenja grada Đurđevca, za javnu raspravu.
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đevca, bit će dostupan i na web stranici
(www.prostorno-kkz.hr).
Za vrijeme trajanja javne rasprave,
planovi će biti izloženi na javni uvid u
dvorani za sastanke Grada Đurđevca,
Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac, radnim danom (osim subote) u vremenu od
9 do 13 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja
stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izrade
Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, održat će se za sve zainteresirane
10. prosinca 2010. godine u 12 sati u
dvorani za sastanke Grada Đurđevca,
Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno
gospodarstvo Grada Đurđevca za provedbu točke II. ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".
KLASA: 350-02/08-01/08
URBROJ: 2137/03-02-01/07-10-5
Đurđevac, 2. studenoga 2010.
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ., v.r.
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II.
Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izradi Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca,
trajat će 30 dana, odnosno od 15. studenoga do 15. prosinca 2010. godine.
Objava Javne rasprave objavit će se
u "Večernjem listu", a prijedlog stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izrade
Urbanističkog plana uređenja grada Đur-

Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/
01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.),
članka 3. stavka 2. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik
Grada Đurđevca, dana 20. listopada 2010.
godine, donio je
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatka I. Kolektivnom
ugovoru za službenike i namještenike
u upravnim tijelima Grada Đurđevca
Prihvaća se Dodatak I. Kolektivnom
ugovoru za službenike i namještenike u
upravnim tijelima Grada Đurđevca, u tekstu
koji je sastavni dio ovog Zaključka.
KLASA: 022-05/05-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-4
Đurđevac, 20. listopada 2010.
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing.građ., v. r.
GRAD ĐURĐEVAC, koji zastupa gradonačelnik Slavko Gračan (u daljnjem
tekstu: Poslodavac)
i
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE, Podružnica
Gradske uprave Grada Đurđevca, zastupana
po predsjedniku Sindikata Borisu Pleši (u
daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su dana
20. listopada 2010. godine, sljedeći
DODATAK I.
Kolektivnom ugovoru za službenike i
namještenike u upravnim tijelima
Grada Đurđevca
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Članak 2.
Članak 8. Kolektivnog ugovora mijenja
se i glasi:
„Službenik i namještenik ima za svaku
kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna.“.
Članak 3.
U članku 14. stavku 1. u uvodnoj rečenici i u članku 14. stavku 2. broj „18“ zamjenjuje se brojem „20“.
Članak 4.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Plaća službenika i namještenika određena je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) te podzakonskim
aktima donesenim na temelju tog Zakona.“.
Članak 5.
Članak 36. Kolektivnog ugovora kojim
se određuje pravo službenika i namještenika
na prigodnu nagradu – božićnicu, najmanje
prema Pravilniku o porezu na dohodak i Odluci o plaćama, neće se primijeniti u 2010.
godini.
Članak 6.
Iza članka 45. dodaje se novi članak
45.a koji glasi:

Članak 1.

„Članak 45.a

Zbog značajno promijenjenih okolnosti
uvjetovanih gospodarskom i financijskom
krizom, kao i izmjenama zakonskih propisa,
u odnosu na trenutak sklapanja, 3. svibnja
2005. godine, Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 3/05.), (u daljnjem tekstu:
Kolektivni ugovor), ugovorne strane suglasne su da se ovim Dodatkom I. Kolektivnog
ugovora izvrše odgovarajuće izmjene i
dopune postojećih odredbi.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:
- za rad noću
30%
- za prekovremeni rad
50%
- za rad subotom i nedjeljom
35%
- za rad na dane blagdana
50%.“
Članak 7.
Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
stupa na snagu danom zaključivanja i obja-
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vit će se u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
KLASA: 022-05/05-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-3
Đurđevac, 20. listopada 2010.
ZA POSLODAVCA
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing.građ., v. r.
ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I
LOKALNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE
HRVATSKE
Predsjednik Sindikata
Boris Pleša, v. r.
ZA PODRUŽNICU SINDIKATA
GRADSKE UPRAVE GRADA
ĐURĐEVCA
Povjerenik
Zvonimir Perica, v. r.
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Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i
članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana
20. listopada 2010. godine, donio je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatka I. Kolektivnom
ugovoru za djelatnike Centra za kulturu
Đurđevac i Gradske knjižnice
Đurđevac
Prihvaća se Dodatak I. Kolektivnom
ugovoru za djelatnike Centra za kulturu
Đurđevac i Gradske knjižnice Đurđevac, u
tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.
KLASA: 022-05/07-01/23
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-4
Đurđevac, 20. listopada 2010.
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GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ., v. r.
GRAD ĐURĐEVAC, S. Radića 1,
Đurđevac, koji zastupa gradonačelnik Slavko Gračan (u daljnjem tekstu: Osnivač),
CENTAR ZA KULTURU ĐURĐEVAC, Starogradska 21, Đurđevac, koji zastupa ravnateljica Edita Janković Hapavel (u
daljnjem tekstu: Poslodavac),
GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, koju zastupa ravnateljica Anica Šabarić (u daljnjem
tekstu: Poslodavac)
i
HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Sindikalna podružnica
Centar za kulturu Đurđevac, koji zastupa
sindikalni povjerenik Vesna Brozović (u
daljnjem tekstu: Sindikat), zaključili su dana
20. listopada 2010. godine, sljedeći
DODATAK I.
Kolektivnom ugovoru za djelatnike
Centra za kulturu Đurđevac
i Gradske knjižnice Đurđevac
Članak 1.
Zbog značajno promijenjenih okolnosti
uvjetovanih gospodarskom i financijskom
krizom, kao i izmjenama zakonskih propisa,
u odnosu na trenutak sklapanja, 1. srpnja
2008. godine, Kolektivnog ugovora za
djelatnike Centra za kulturu Đurđevac i
Gradske knjižnice Đurđevac („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 5/08.), (u
daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), ugovorne strane suglasne su da se ovim Dodatkom I. Kolektivnog ugovora izvrše odgovarajuće izmjene i dopune postojećih odredbi.
Članak 2.
Članak 8. Kolektivnog ugovora mijenja
se i glasi:
„Djelatnik ima za svaku kalendarsku
godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u
trajanju od najmanje četiri tjedna.“.
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Članak 3.

Ravnateljica
Anica Šabarić, prof., v. r.

U članku 14. stavku 1. u uvodnoj
rečenici i u članku 14. stavku 2. broj „18“
zamjenjuje se brojem „20“.

ZA SINDIKAT
Povjerenik
Vesna Brozović, v.r.

Članak 4.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Plaća djelatnika određena je Pravilnikom o plaćama djelatnika Gradske knjižnice
i Pravilnikom o plaćama djelatnika Centra
za kulturu Đurđevac, donesenim sukladno
važećim propisima.“.
Članak 5.
Članak 36. Kolektivnog ugovora kojim
se određuje pravo djelatnika na prigodnu
nagradu – božićnicu, najmanje prema
Pravilniku o porezu na dohodak i Pravilniku
o plaćama djelatnika Centra za kulturu i
Gradske knjižnice, neće se primijeniti u
2010. godini.
Članak 6.
Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
stupa na snagu danom zaključivanja i objavit će se u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
KLASA: 022-05/07-01/23
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-4
Đurđevac, 20. listopada 2010.
ZA OSNIVAČA
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing.građ. v.r.
ZA POSLODAVCA
CENTAR ZA KULTURU
ĐURĐEVAC
Ravnateljica
Edita Janković Hapavel
dipl.povjesničar umjetnosti i etnolog, v.r.
ZA POSLODAVCA
GRADSKA KNJIŽNICA
ĐURĐEVAC
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Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i
članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana
20. listopada 2010. godine, donio je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatka I. Kolektivnom
ugovoru za djelatnost predškolskog
odgoja i obrazovanja za radnike
zaposlene u Dječjem vrtiću „Maslačak“
Đurđevac
Prihvaća se Dodatak I. Kolektivnom
ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja za radnike zaposlene u Dječjem
vrtiću „Maslačak“ Đurđevac, u tekstu koji je
sastavni dio ovog Zaključka.
KLASA: 601-01/08-01/03
URBROJ: 2137/03-02-01/01-10-4
Đurđevac, 20. listopada 2010.
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ., v.r.
GRAD ĐURĐEVAC, koji zastupa gradonačelnik Slavko Gračan (u daljnjem tekstu: Osnivač)
i
SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, koji zastupa predsjednica Božena Strugar (u daljnjem tekstu:
Sindikat) zaključili su dana 20. listopada
2010. godine, sljedeći
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DODATAK I.
Kolektivnom ugovoru za djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja
za radnike zaposlene u Dječjem vrtiću
„Maslačak“ Đurđevac

Članak 1.
Zbog značajno promijenjenih okolnosti
uvjetovanih gospodarskom i financijskom
krizom, kao i izmjenama zakonskih propisa,
u odnosu na trenutak sklapanja, 6. studenoga 2008. godine, Kolektivnog ugovora za
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za radnike zaposlene u Dječjem vrtiću
„Maslačak“ Đurđevac („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 6/08.), (u daljnjem
tekstu: Kolektivni ugovor), ugovorne strane
suglasne su da se ovim Dodatkom I. Kolektivnog ugovora izvrše odgovarajuće
izmjene i dopune postojećih odredbi.
Članak 2.
U članku 10. dodaje se novi stavak 3.
koji glasi:
„Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u
trajanju od najmanje četiri tjedna.“.
Članak 3.
U članku 13. stavku 1. u uvodnoj rečenici i u članku 13. stavku 2. broj „18“
zamjenjuje se brojem „20“.
Članak 4.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Plaća djelatnika određena je Pravilnikom o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima djelatnika donesenim sukladno važećim propisima.“.
Članak 5.
Članak 33. Kolektivnog ugovora kojim
se određuje pravo radnika na prigodnu
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nagradu – božićnicu, najmanje prema
Pravilniku o porezu na dohodak i Pravilniku
o plaćama, neće se primijeniti u 2010.
godini.
Članak 6.
Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru
stupa na snagu danom zaključivanja i
objavit će se u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
KLASA: 601-01/08-01/03
URBROJ: 2137/03-02-01/01-10-3
Đurđevac, 20. listopada 2010.
ZA POSLODAVCA
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ. v. r.
ZA SINDIKAT RADNIKA U
PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I OBRAZOVANJU
HRVATSKE
Predsjednica Sindikata
Božena Strugar, v.r.
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„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1.
Urednica: Marica Popović, telefon: (048) 811-052, 811-106,
telefaks: (048) 811-009. Priprema i tisak: Grad Đurđevac

