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      Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca  („Službene  novine  Grada  Đur-
đevca“,  broj  3/09.),  Gradsko vijeće  Grada 
Đurđevca  na 8.  sjednici  održanoj  28.  sije-
čnja 2010. donijelo je 

PLAN RADA 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA 
ĐURĐEVCA ZA 2010. GODINU

I.

      Planom rada Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca  za 2010. godinu (u daljnjem te-
kstu:  Plan rada)  obuhvaćeni  su akti  iz  na-
dležnosti Gradskog vijeća koje će Gradsko 
vijeće razmatrati i donositi u 2010. godini, 
nositelji  izrade,  predlagatelji  te  rokovi  do-
nošenja, pobliže navedeni u točki II. 

II.

     1. Donošenje Odluke o kreditnom zadu-
ženju Grada Đurđevca za financiranje kapi-
talnih projekata.
      Pravni temelj: članak 87. Zakona o pro-
računu.
      Nositelj izrade: Upravna tijela Grada.
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010. 

      2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o 
izvršavanju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za 
2010. godinu. 
      Pravni temelj: članak 14. stavak 1. Za-
kona o proračunu. 
      Nositelj izrade: Upravna tijela Grada. 
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 
      Rok: I. tromjesečje 2010. 

      3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke 
o javnim priznanjima Grada Đurđevca. 
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      Pravni  temelj:  Članak  8.  stavak  2. 
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine 
Grada Đurđevca“, broj 3/09.) 
      Nositelj izrade: Stručna služba. 
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010. 

      4. Informacija o stanju kriminaliteta, ja-
vnog reda i mira i druge prekršajne proble-
matike na području Policijske postaje Đur-
đevac za 2009. godinu
      Rok: I. tromjesečje 2010. 

      5. Donošenje Odluke o odabiru najpo-
voljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na podru-
čju Grada Đurđevca.
      Pravni temelj: članak 13. Odluke o ko-
munalnoj djelatnosti koja se može obavljati 
na  temelju  koncesije  („Službene  novine 
Grada Đurđevca“ broj 4/09. i 7/09.).
      Nositelj  izrade:  upravna tijela Grada 
Đurđevca.
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 
      Rok: I. tromjesečje 2010.

      6. Odluka o izmjeni Odluke o dimnja-
čarskoj službi na području Grada Đurđevca.
      Odluka se donosi na temelju članka 4. 
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novi-
ne“, broj 58/93., 100/04., 33/05., 107/07. i 
38/09).
      Nositelj  izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora.
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.

      7. Donošenje Odluke o uređenju prome-
ta na području Grada Đurđevca. 
      Pravni temelj: članak 5. stavak 1. Zako-
na o sigurnosti prometa na cestama („Naro-
dne novine“, broj 67/08.). 
      Nositelj  izrade:  upravna tijela Grada 
Đurđevca.
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010. 

      8. Izvješće gradonačelnika o svom radu 
za razdoblje srpanj - prosinac 2009. godine.
      Pravni temelj: članak 44. Statuta Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđev-
ca“ broj 3/09.).
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.  
 
      9. Godišnji obračun Proračuna Grada 
Đurđevca za 2009. godinu.
      Godišnji obračun Proračuna donosi se 
na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“, broj 87/08.). 
      Nositelj izrade: Upravni odjel za gospo-
darstvo, financije i javne prihode. 
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.

      10. Razmatranje Izvješća o radu i Godi-
šnjeg izvještaja o izvršenju financijskog pla-
na za 2009. godinu:
      - Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
      - Centra za kulturu Đurđevac i
      - Gradske knjižnice Đurđevac. 
      Godišnji izvještaji ustanova u vlasništvu 
Grada Đurđevca razmatraju se i prihvaćaju 
temeljem članka 77. Statuta Grada Đurđev-
ca. 
      Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“ 
Đurđevac,  Centar  za  kulturu  Đurđevac  i 
Gradska knjižnica Đurđevac.
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.

      11.  Razmatranje  Izvješća  o  radu  i 
Financijskog izvješća Javne vatrogasne po-
strojbe Đurđevac za 2009. godinu. Izvješće 
o radu i  Financijsko  izvješće  Javne vatro-
gasne  postrojbe  Đurđevac  razmatraju  se  i 
prihvaćaju temeljem članka 77. Statuta Gra-
da Đurđevca. 
      Nositelj izrade: Javna vatrogasna postro-
jba Đurđevac.
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.
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      12. Izvješće o radu komunalnog redara 
za 2009. godinu. 

                     Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora.       
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.

      13.  Izvješće  o  izvršenju  Programa 
održavanja komunalne infrastrukture koja se 
financira  iz  komunalne  naknade  za  2009. 
godinu. 
      Obaveza  podnošenja  Izvješća  o  iz-
vršenju  Programa  održavanja  komunalne 
infrastrukture  koja  se  financira  iz  komu-
nalne  naknade  propisana  je  člankom  28. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Na-
rodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni 
tekst 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.). 
      Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora.       
      Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
      Rok: I. tromjesečje 2010.

      14. Izvješće o izvršenju Programa gra-
dnje  objekata  i  uređaja  komunalne  infra-
strukture za 2009. godinu. 
      Obaveza podnošenja Izvješća o izvrše-
nju  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja 
komunalne infrastrukture propisana je član-
kom 30.  stavak 5.  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. i 79/09.).     
Nositelj izrade: Upravni odjel za stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje prostora. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.

Rok: I. tromjesečje 2010.

15.  Zaključak  o  davanju  suglasnosti 
ravnateljicama Gradske knjižnice Đurđevac 
i  Centra  za  kulturu  za  potpis  Ugovora  o 
korištenju  sredstava  Ministarstva  kulture 
Republike Hrvatske.  

       Zaključak se donosi temeljem članka 
29. Statuta Grada Đurđevca („Službene no-
vine Grada Đurđevca“, broj 3/09.).
       Nositelj izrade: Stručna služba.
       Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.

Rok: I. tromjesečje 2010.

16.  Odluka  o  dodjeli  javnih  priznanja 
Grada Đurđevca za 2010. godinu.

      Odluka se donosi na temelju članka 
8. i 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene 
novine  Grada  Đurđevca“,  broj  3/09.)  i 
članka  17.  Odluke  o  javnim  pri-znanjima 
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: I. tromjesečje 2010.

17. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
građevina i površina kojima prijeti povećana 
opasnost  od  nastajanja  i  širenja  požara 
tijekom žetvene sezone u 2010. godini.

Plan se donosi temeljem članka 3. stav-
ka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne 
novine“,  broj  58/93.,  100/04.,  33/05.,  107/ 
07. i 38/09.). 

Nositelj izrade: Stručna služba.
Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-

đevca.
Rok: I. tromjesečje 2010.

18. Zaključak o prihvaćanju Programa 
rada  Savjeta  mladih  Grada  Đurđevca  za 
2010.  i  Izvješća o radu Savjeta  mladih  za 
2009. godinu. 

Program rada  Savjeta  mladih  podnosi 
se  na  odobravanje  Gradskom  vijeću  te-
meljem  članka  14.,  a  Izvješće  o  radu  na 
temelju  članka  9.  Odluke  o  osnivanju  Sa-
vjeta  mladih  Grada  Đurđevca  („Službene 
novine Grada Đurđevca“, broj: 1/08.).

Nositelj  izrade  i  predlagatelj:  Savjet 
mladih Grada Đurđevca.
       Rok: I. tromjesečje 2010. 

19. Svečana sjednica Gradskog vijeća u 
povodu  obilježavanja  Dana  Grada  Đur-
đevca. 
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Rok: II. tromjesečje 2010.  

20.  Odluka o izboru osoba kojima se 
povjeravaju  komunalni  poslovi  na  temelju 
ugovora za 2010. godinu na području Grada 
Đurđevca.

Odluka se donosi na temelju članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Na-
rodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni 
tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), a u 
skladu sa člankom 8. i člankom 15. Odluke 
o komunalnim djelatnostima u Gradu Đur-
đevcu („Službene novine Grada Đurđevca, 
broj 8/09).     

Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje 
prostora.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.

Rok: II. tromjesečje 2010.

21.  Izvješće  o  radu  za  2009.  godinu 
Komunalija  d.o.o.  Đurđevac,  Komunalije 
plina d.o.o. i s njima povezanih trgovačkih 
društava.

Izvješće se podnosi na temelju članka 
77. Statuta Grada Đurđevca.

Nositelj  izrade  i  predlagatelj:  Ko-
munalije d.o.o. Đurđevac i Komunalije plin 
d.o.o.

Rok: II. tromjesečje 2010.

22. Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Đurđevca za 2010. godinu.

      Izmjene i dopune Proračuna donose 
se na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za  go-
spodarstvo, financije i javne prihode. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
       Rok: II. tromjesečje 2010.

23.  Izvješće o obavljenoj  reviziji  Pro-
računa Grada Đurđevca za 2009. 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  revi-
ziju – Područni ured Koprivnica.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.

Rok: II. tromjesečje 2010.

24.  Izvješće  o  radu  i  ostvarenim  pri-
hodima  i  rashodima  Turističke  zajednice 
Grada Đurđevca za 2009. godinu. 

Izvješće  se  razmatra  temeljem  članka 
77.  Statuta  Grada  Đurđevca  („Slu-žbene 
novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.). 

Nositelj izrade i predlagatelj: Turistička 
zajednice Grada Đurđevca.

Rok: II. tromjesečje 2010.

25.  Informacija  o  stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne pro-
blematike  na  području  Policijske  postaje 
Đurđevac  za  razdoblje  siječanj  -  lipanj 
2010. 

Rok: III. tromjesečje 2010.

26.  Zaključak  o  usvajanju  Polugo-
dišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna 
Grada Đurđevca za razdoblje od 1. 1. do 30. 
6. 2010. godine.

Zaključak se donosi na temelju članka 
109. Zakona o proračunu („Narodne novi-
ne“ broj 87/08.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za  go-
spodarstvo, financije i javne prihode. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: III. tromjesečje 2010.

27.  Razmatranje  Polugodišnjeg  izvje-
štaja o izvršenju Financijskog plana:

- 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 77. Statuta Gra-
da Đurđevca. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“ 
Đurđevac,  Centar  za  kulturu  Đurđevac  i 
Gradska knjižnica Đurđevac. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.
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Rok: III.  tromjesečje 2010.

28.  Razmatranje  Izvješća  o  izvršenju 
Financijskog  plana  Javne  vatrogasne  po-
strojbe Đurđevac  za razdoblje  od 1.  1.  do 
30. 6. 2010. godine.

Izvješće  se  razmatra  i  prihvaća 
temeljem  članka  77.  Statuta  Grada  Đur-
đevca.

Nositelj  izrade:  Javna  vatrogasna  po-
strojba Đurđevac.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca.

Rok: III. tromjesečje 2010.

29.  Izvješće  gradonačelnika  o  svom 
radu za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

Pravni temelj: Članak 44. Statuta Grada 
Đurđevca  („Službene  novine“  Grada  Đur-
đevca broj 3/09.).

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: III. tromjesečje 2010. 

30. Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Đurđevca za 2010. godinu.

Izmjene i dopune Proračuna donose se 
na  temelju  članka  39.  stavak 2.  Zakona  o 
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.).

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za  go-
spodarstvo, financije i javne prihode. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

31.  Program  o  izmjenama  Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za dje-
latnosti  koje  se  financiraju  iz  komunalne 
naknade za 2010. godinu.

Izmjene  Programa  održavanja  komu-
nalne  infrastrukture  koja  se  financira  iz 
komunalne  naknade  donosi  se  na  temelju 
članka  28.  Zakona  o  komunalnom  gospo-
darstvu („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. i 
79/09.). 

Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

32.  Program  o  izmjenama  Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture za 2010. godinu. 

Izmjene  Programa  gradnje  objekata  i 
uređaja  komunalne  infrastrukture  za  2010. 
godinu donosi se na temelju članka 30. sta-
vak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/ 
99.,  57/00.,  129/00.,  59/01.,  26/03.  –  pro-
čišćeni  tekst  82/04.,   178/04.,  38/09.  i  79/ 
09.). 

Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

33. Proračun Grada Đurđevca za 2011. 
godinu  i  projekcije  Proračuna  Grada  Đur-
đevca za 2012. i 2013. godinu. 

Proračun se  donosi  na  temelju  članka 
39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 
broj 87/08.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za  go-
spodarstvo, financije i javne prihode.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

34. Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Program gradnje objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture donosi se na temelju 
članka 30. stavak 4. 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. i 79/09.).

Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.
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35. Program održavanja komunalne in-
frastrukture za djelatnosti koje se financiraju 
iz komunalne naknade u Gradu Đurđevcu za 
2011. godinu.

Program održavanja  komunalne  infra-
strukture za djelatnosti koje se financiraju iz 
komunalne  naknade  donosi  se  na  temelju 
članka  28.  Zakona  o  komunalnom  gospo-
darstvu  („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. i 79/09.). 

Nositelj izrade: Upravni odjel za stam-
beno-komunalne djelatnosti i uređenje pro-
stora. 

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

36.  Odluka  o  izvršavanju  Proračuna 
Grada Đurđevca za 2011. godinu. 

Odluka o izvršavanju Proračuna donosi 
se  na  temelju  članka  14.  Zakona  o  prora-
čunu („Narodne novine“, broj 87/08.). 

Nositelj  izrade:  Upravni  odjel  za  go-
spodarstvo, financije i javne prihode.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

37. Donošenje Programa javnih potreba 
za 2011. godinu:

      - u kulturi,
      - u tehničkoj kulturi,
      - sportu i 
      - socijalnoj skrbi.
Program subvencioniranja  poljoprivre-

de u 2011. godini. 
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.  

Nositelj  izrade:  Upravna  tijela  Grada 
Đurđevca.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Đur-
đevca. 

Rok: IV. tromjesečje 2010.

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  objavit  će  se  u  „Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac, 28. siječnja 2010.  

 
   Predsjednik

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

2
Na temelju članka 14. stavka 1.  Zako-

na  o  proračunu  („Narodne  novine“,  broj 
87/08.) i članka 29. stavka 1. alineje 4.  Sta-
tuta  Grada  Đurđevca  („Službene  novine 
Grada Đurđevca“, broj 3/09.), Gradsko vije-
će Grada Đurđevca na 8. sjednici održanoj 
28. siječnja  2010. donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Đurđevca za 

2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Gra-
da  Đurđevca  za  2010.  godinu  („Službene 
novine  Grada  Đurđevca“,  broj  9/09.),  u 
članku 16. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 
4. i 5. koji glase:

„Ukupni  dug uključujući novo kredi-
tno zaduženje, na kraju 2010. godine  izno-
sit će 7.600.000,00 kuna.

Primici ostvareni od  kreditnog zaduže-
nja raspoređuju se za sljedeće kapitalne pro-
jekte (investicije):

- izgradnju  sportskog  vježbališta 
pri  Osnovnoj  školi  Grgura 



Broj 1                       SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA                          Stranica   7  

Karlovčana  Đurđevac  u  iznosu 
580.000,00 kuna,

- rekonstrukciju  uređaja  za  proči-
šćavanje  biološki  dio  u  iznosu 
1.000.000,00 kuna,

- rekonstrukcija  komunalne  infra-
strukture u Ulici  Petra Zrinskog 
u Đurđevcu u iznosu 595.000,00 
kuna,

- izgradnju  mrtvačnice  u  Suhoj 
Kataleni  u  iznosu  270.000,00 
kuna,

- izgradnju mrtvačnice u Čepelov-
cu u iznosu 270.000,00 kuna i

- projekt Poslovno industrijska zo-
na A u iznosu 285.000,00 kuna.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đur-
đevca da nakon provedenog postupka javne 
nabave i dobivanja suglasnosti Vlade Repu-
blike Hrvatske, u ime Grada Đurđevca može 
kod poslovne banke zaključiti ugovor o kre-
ditnom  zaduženju  do  ukupnog  iznosa 
3.000.000,00 kuna, koji je iskazan u računu 
financiranja Proračuna.“

Članak 2.

Ova  Odluka  o  dopuni  Odluke  o  iz-
vršavanju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za 
2010. godinu stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama Grada 
Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 400-06/09-01/06
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-2
Đurđevac, 28. siječnja 2010.

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

3 
Na temelju članka 87. Zakona o pro-

računu  (''Narodne  novine''  broj  87/08.)  i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  (''Slu-
žbene novine Grada Đurđevca'' broj 3/09.), 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 8.  sje-
dnici održanoj 28. siječnja 2010. godine do-
nijelo je  

O D L U K U
  o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca 

za financiranje kapitalnih projekata

I.

Odobrava se kreditno zaduženje Grada 
Đurđevca u iznosu od 3.000.000,00 kuna  za 
financiranje  sljedećih  kapitalnih  projekata 
(investicija):

- Projekt 1905  Izgradnja sportskog 
vježbališta pri osnovnoj školi Grgura 
Karlovčana Đurđevac u iznosu  580.000,00 
kuna,

- Projekt  2304  Rekonstrukcija ure-
đaja za pročišćavanje biološki dio u iznosu  
1.000.000,00 kuna,

- Projekt  2316  Rekonstrukcija ko-
munalne  infrastrukture  u  Ulici  Petra 
Zrinskog u Đurđevcu u iznosu  595.000,00 
kuna,   

- Projekt  2331  Izgradnja mrtvačni-
ce u Suhoj  Kataleni  u  iznosu  270.000,00 
kuna,

- Projekt  2332  Izgradnja mrtvačni-
ce u Čepelovcu u iznosu  270.000,00 kuna,

-  Projekt   2403   Poslovno-indu-
strijska zona A u iznosu  285.000,00 kuna.

II.

Rok povrata   kredita  iz  točke  I.  odo-
brava se na vrijeme od 10 godina.

III.

Za  nabavu  financijskih  usluga  -  du-
goročnog  kredita  iz  točke  I.  ove  Odluke 
provest će se postupak javne nabave. 

IV.

Ova  Odluka  objavit  će  se  u  ''Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca''.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA
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KLASA: 400-01/10-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-1
Đurđevac, 28. siječnja 2010.
                                   Predsjednik
                               Gradskog vijeća
                     Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.

4
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samo-
upravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/ 
01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/ 
07., 125/08. i 36/09.) i članka 8. stavka 2. i 
članka 29.  Statuta Grada Đurđevca ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na  8.  sje-
dnici održanoj  28. siječnja 2010., donijelo 
je 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Đurđevca

Članak 1.

U Odluci  o javnim priznanjima Grada 
Đurđevca  („Službene  novine  Grada  Đur-
đevca“, broj 4/98., 2/02. i 1/03.), u članku 9. 
stavak 2. mijenja se i glasi:

„Odbor  ima  pet  članova,  sukladno 
članku 34.  stavku 3.  Poslovnika  Gradskog 
vijeća  Grada  Đurđevca  („Službene  novine 
Grada Đurđevca“, broj 4/09.)“

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i gla-
si:

„Ovlaštenim  predlagateljima  iz  stavka 
1.  ovog članka  smatraju  se  gradonačelnik, 
zamjenik  gradonačelnika,  predsjednik,  pot-
predsjednici  i  članovi Gradskog vijeća,  ra-
dna  tijela  Gradskog vijeća,  trgovačka  dru-
štva i  ustanove,  građani  i  udruge građana, 
političke stranke, vjerske zajednice i druge 
pravne osobe.“

Članak 3.

Ova  Odluka  o  izmjenama  Odluke   o 

javnim priznanjima  Grada  Đurđevca  stupa 
na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u 
"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 060-01/10-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-10-1
Đurđevac,  28. siječnja  2010. 

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

5
Na temelju članka  4. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine“, broj: 58/93., 
100/04., 33/05., 107/07. i 38/09.)  i članka 
29.  Statuta Grada Đurđevca ("Službene no-
vine Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko 
vijeće  Grada  Đurđevca  na   8.   sjednici 
održanoj  28. siječnja 2010., donijelo je 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o dimnjačarskoj službi

na području Grada Đurđevca

Članak 1.

U  Odluci   o  dimnjačarskoj  službi  na 
području Grada  Đurđevca („Službene novi-
ne  Grada  Đurđevca“,  broj  9/03.,  1/08.  i 
1/09.), u članku 17. stavku 2. riječi: „Grad-
sko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  dalo“ 
mijenjaju se i glase:  „gradonačelnik Grada 
Đurđevca dao“.

Članak 2.

Ova  Odluka  o  izmjeni  Odluke  o 
dimnjačarskoj  službi  na  području  Grada 
Đurđevca  stupa  na  snagu  osmog  dana  od 
dana objave u "Službenim novinama Grada 
Đurđevca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 363-01/08-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/01-10-3
Đurđevac,  28. siječnja  2010. 
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                                   Predsjednik
                                Gradskog vijeća
                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
6

Na temelju  članka  57. stavka 3. i član-
ka 130. stavka 1. alineje 5. Zakona o prora-
čunu  ("Narodne  novine",  broj  87/08.)  i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  8. 
sjednici održanoj 28. siječnja 2010. donijelo 
je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju 

sredstava Proračuna Grada Đurđevca 
za 2009. godinu - Proračunske zalihe, 

za mjesec prosinac 2009. godine
          

I.

Prihvaća se Izvješće o korištenju sred-
stava  Proračuna  Grada  Đurđevca  za  2009. 
godinu - Proračunske zalihe, za mjesec pro-
sinac  2009.  godine,  koje  je  podnio  grado-
načelnik  Grada  Đurđevca  Slavko  Gračan 
21. siječnja 2010. godine.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nje-
gov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

  
KLASA: 400-06/09-01/03
URBROJ: 2137/03-03-01/12-10-6
Đurđevac, 28. siječnja 2010.

      Predsjednik
        Gradskog vijeća

          Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

I Z V J E Š Ć E

o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2009. godinu, Proračunske 

zalihe, za razdoblje od 1. 12. do 
31. 12. 2009. 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  21.  Odluke  o 
izvršavanju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za 
2009.  godinu  („Službene  novine  Grada 
Đurđevca“,  broj:  6/08.  i  4/09.)  podnosim 
izvješće o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe  za  razdoblje  od  1.  12.  do  31.  12. 
2009. godine. 

Datum
plaćanja

Naziv
korisnika Opis Iznos

30.12.2009. Obitelj
Markač

Zaključak o dodjeli 
sredstava povodom 
božićnih  i  novogo-
dišnjih blagdana 

8.000,00
kuna

UKUPNO: 8.000,00
   kuna

                  Gradonačelnik
             Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

7
Na temelju  članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca  ("Službene  novine  Grada  Đur-
đevca",  broj  3/09.),  Gradsko  vijeće  Grada 
Đurđevca na  8. sjednici održanoj  28. sije-
čnja  2010., donijelo je 

Z A K LJ U Č A K
u vezi Idejnog rješenja za izgradnju 

Športsko-rekreativnog 
centra „Graničar – Đurđevac“

I.

Podržava  se  Idejno  rješenje  za  izgra-
dnju Športsko-rekreativnog centra   „Grani-
čar  – Đurđevac“,  koje  je  izradio STUDIO 
HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac, 
Đure  Basaričeka  86,  Đurđevac,  sukladno 
zaključenom  Ugovoru  za  izradu  projektne 
dokumentacije  za  izgradnju  Športsko-
rekreativnog  centra   „Graničar  –  Đurđe-
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vac“,  između  Grada  Đurđevca,  Zajednice 
sportskih  udruga  Grada  Đurđevca  i  STU-
DIO  HM  d.o.o.  Đurđevac,  kojeg  zastupa 
direktor  Miroslav  Hodić,  dipl.  ing.  građ., 
KLASA: 620-01/09-01/04,  URBROJ: 2137 
/03-09-1 od 8. svibnja 2009. godine.

II.

Idejno rješenje za izgradnju Športsko-
rekreativnog centra  „Graničar – Đurđevac“ 
nalazi se u prilogu ovog Zaključka.

III.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  „Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 620-01/09-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/01-10-3
Đurđevac, 28. siječnja 2010. 

                             Predsjednik
                         Gradskog vijeća

                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA

8 
Na temelju članka 10.  stavka 2. Zako-

na o službenicima i namještenicima u lokal-
noj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi 
(„Narodne  novine“,  broj  86/08.)  i   članka 
42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. siječnja 
2010. godine, donosi

P L A N 
 prijma u službu u upravna tijela
grada đurđevca za 2010. godinu 

(kratkoročni plan)

I.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u 
Upravna tijela Grada Đurđevca (u daljnjem 

tekstu:  Plan)  za 2010.  godinu (kratkoročni 
plan).

Planom  iz  stavka  1.  ove  točke, 
utvrđuje  se  stvarno  stanje  popunjenosti 
radnih  mjesta  u  Upravnim  tijelima  Grada 
Đurđevca  te  potreban  broj  i  naziv  radnih 
mjesta koja se namjeravaju popuniti u 2010. 
godini.
 

II.

U  Upravnim  tijelima  Grada  Đur-
đevca  na  dan  28.  siječnja  2010.  godine 
zaposleno je  15  službenika  i  namještenika 
na neodređeno vrijeme.

Pravilnikom  u  unutarnjem  redu 
Upravnih  odjela  i  Stručne  službe  Grada 
Đurđevca  sistematizirano  je  ukupno  19 
radnih mjesta sa 19  izvršitelja, od čega je 
popunjeno  15  radnih  mjesta  sa  15  izvrši-
telja.

  
III.

Sukladno  prijedlogu  pročelnika 
upravnih tijela Grada Đurđevca i planiranim 
financijskim  sredstva  u  Proračunu  Grada 
Đurđevca  za  2010.  godinu,  planira  se 
popunjavanje slobodnih radnim mjesta kako 
slijedi:

1. Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i javne prihode:

- Stručni suradnik za  projekte, 
poduzetništvo i razvoj, 1 
izvršitelj/izvršiteljica (VSS)

2. Upravni odjel za stambeno-
komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora:

- Viši stručni referent za građenje i 
gradsku imovinu, 1 
izvršitelj/izvršiteljica (VŠS)

3. Stručna služba:
- Portir, 1 izvršitelj/izvršiteljica 

(SSS).

Slobodna radna mjesta iz stavka 1. ove 
točke popunjavat će se javnim natječajem.

IV.
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U  2010.  godini  ne  planira  se  zapo-
šljavanje  vježbenika  u  Upravnim  tijelima 
Grada Đurđevca.

Na radno mjesto planirano u  točki III. 
stavku 1. podtočki 3. planira se zaposlenje 
osobe s invaliditetom. 

V.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima 
nacionalnih manjina i  Zakonu o lokalnoj  i 
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi,  Grad 
Đurđevac  nema  obavezu  planiranja 
zapošljavanja  potrebnog  broja  pripadnika 
nacionalnih  manjina  radi  ostvarivanja 
zastupljenosti  u  Upravnim  tijelima  Grada 
Đurđevca.

VI.

U  slučaju  potrebe  za  izmjenama  ili 
dopunama ovog Plana, temeljem Pravilnika 
o  unutarnjem  redu  Upravnih  odjela  i 
Stručne službe Grada Đurđevca, donijet će 
se  odgovarajuće  izmjene  ili  dopune  ovog 
Plana.

VII.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim 
novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 110-01/10-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/03-10-1
Đurđevac, 28. siječnja 2010.

  
GRADONAČELNIK

                 Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

9
Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta 

Grada  Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca", broj 3/09.) i  točke 1. stavka 7. 
Smjernica  za  organizaciju  i  razvoj  sustava 
zaštite i spašavanja na području Grada Đur-
đevca  u  2009.  godini  ("Službene  novine 
Grada  Đurđevca",  broj  1/09.),  grado-
načelnik  Grada  Đurđevca,  23.  prosinca 
2009. godine, donio je

R J E Š E NJ E

o dopuni Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za izradu Procjene 

ugroženosti i Plana zaštite 
i spašavanja za Grad Đurđevac     

I.

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva 
za izradu Procjene ugroženosti i Plana zašti-
te  i  spašavanja  za  Grad  Đurđevac  ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 7/09.), 
pored članova iz točke I. ovog Rješenja, za 
člana Povjerenstva za izradu Procjene ugro-
ženosti i Plana zaštite i spašavanja za Grad 
Đurđevac imenuje se MARIJAN KICIVOJ.

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u  "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 080-01/09-01/40
URBROJ: 2137/03-09-2
Đurđevac, 23. prosinca 2009.

    GRADONAČELNIK
                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

10
Na  temelju  članka  48.  Zakona  o 

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samou-
pravi  ("Narodne  novine",  broj  33/01., 
60/01.,  129/05.,  109/07.,  125/08.  i  36/09.), 
članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene  novine  Grada  Đurđevca",  broj 
3/09.),  i  članka  25.  stavka  2.  Odluke  o 
komunalnom redu ("Službene novine Grada 
Đurđevca",  broj  2/03.,  1/08.  i  8/09.), 
gradonačelnik Grada Đurđevca 28. siječnja 
2010. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama 

d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o tržnom 
redu na Gradskoj tržnici u Đurđevcu

I.

Daje  se  suglasnost  Komunalijama 
d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o tržnom redu 
na Gradskoj tržnici  u Đurđevcu,  Broj:  02-
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2010-25, koji je donio direktor Komunalija 
d.o.o. Đurđevac 26. siječnja 2010. godine.  

II.

Pravilnik  iz  točke  I.  ovog  Zaključka 
njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 363-01/10-01/06
URBROJ: 2137/03-02-01/07-10-1
Đurđevac, 28. siječnja 2010.

                GRADONAČELNIK
                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

Na temelju članka 25.  Odluke o komu-
nalnom redu ( ''Službene novine Grada Đur-
đevca'',  broj  2/03.,  1/08.,  I  8/09.),  direktor 
Komunalija  d.o.o.  Đurđevac  dana  26. 
siječnja 2010. godine donosi ovaj:

PRAVILNIK
  O TRŽNOM  REDU

I .  OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

Pravilnikom  o  tržnom  redu  (u  na-
stavku: tržni red) pobliže se određuju uvjeti 
i način pružanja tržišnih usluga i obavljanja 
maloprodajnog prometa na Gradskoj tržnici.

Trgovačko  društvo  Komunalije  d.o.o. 
Đurđevac  (u  daljnjem tekstu:  Komunalije) 
upravljaju Gradskom tržnicom u Đurđevcu.

Na Gradskoj tržnici u Đurđevcu malo-
prodajni  promet  može  se  obavljati  samo 
sukladno  zakonu,  drugim  propisima  i 
tržnom redu.  

Članak 2.

Prostori Gradske tržnice nalaze se u 
vlasništvu Grada Đurđevca i prvenstveno su 

namijenjeni  za  obavljanje  maloprodajnog 
prometa  poljoprivrednih  i  drugih  pre-
hrambenih  proizvoda  koji  se  prema  pro-
pisima  mogu stavljati  u  promet  na takvim 
mjestima, a tek iznimno, ukoliko za to ima 
raspoloživog  prostora,  i  drugim  robama 
prema  Ugovoru  ili  uz  suglasnost  Komu-
nalija.

Članak 3.

Gradska tržnica se sastoji od tržnih pro-
stora na kojima se obavlja trgovina na malo 
i to:

1. natkriveni  tržni  prostor  (zelena 
tržnica) i

2. otvoreni  prostor sa numeriranim 
mjestima (na čkbr. 1285/1, 1285/ 
2, 1284/1 i 1283/1 u k.o. Đurđe-
vac (zemljišno-knjižni broj 4194/ 
3)

3. otvoreni  prostor  sa  ne  nume-
riranim  mjestima  (na  kat.  čest. 
br. 1287/1 i 1285/1 u k.o. Đurđe-
vac (zemljišno-knjižni broj 4194/ 
3)

Članak 4.

Tržnica  pruža usluge  svim korisnicima 
sukladno ovom tržnom redu. 

Na  Gradskoj  tržnici  maloprodajni 
promet  mogu  obavljati  pravne  i  fizičke 
osobe i to:

• proizvođači  poljoprivrednih  i 
drugih  prehrambenih  proizvoda 
ovlašteni  (registrirani)  za  oba-
vljanje prometa na malo,

• proizvođači  poljoprivrednih  i 
drugih  prehrambenih  proizvoda 
za koje je neosporno utvrđeno da 
su proizvedeni u okviru njihovog 
seljačkog  domaćinstva  ili  od 
osobe koja ih prodaje, 

• proizvođač  roba  proizvedenih  u 
kućnoj radinosti i obrtu,

• ostali registrirani trgovci.

Članak 5.
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Strane fizičke i pravne osobe mogu 
obavljati  prodaju  robe  na  Gradskoj  tržnici 
samo ukoliko ispunjavaju uvjete  propisane 
zakonom i drugim propisima.

Članak 6.

Ovim  tržnim  redom  naročito  se 
određuje slijedeće:

• vrsta  i  način  pružanja  tržnih 
usluga,

• uvjeti  i  način  korištenja  tržnih 
usluga,

• pravila  ponašanja  korisnika 
tržnice

• pravila  ponašanja  zaposlenika 
Komunalija,

• radno  vrijeme  i  vrijeme  za  do-
premu robe,

• način rada i poslovanje na tržni-
ci, 

• naknade za  korištenje  prodajnih 
mjesta i tržišnih usluga,

• uređenje i održavanje objekata i 
opreme,

• zdravstveno-tehničke  mjere  i 
nadzor,

• organiziranje  prigodnih i  sezon-
skih prodaja,  te pružanje drugih 
usluga,

• drugi  odnosi  u  svezi  s  radom, 
redom  i  poslovanjem  na  Grad-
skoj tržnici.

II. TRŽNE USLUGE

Članak 7.

Komunalije  na  Gradskoj  tržnici 
pružaju slijedeće usluge:

• daju u zakup i  na dnevno kori-
štenje prodajna mjesta,

• organiziraju prigodne i sezonske 
prodaje,

• pružaju  komunalne  usluge  (od-
voz  otpada,  opskrba  el.  energi-
jom, vodom i odvodnjom, čišće-

nje tržnice i korištenje sanitarnog 
prostora).

Komunalije  pored  pružanja  tržnih 
usluga  održavaju  tržne  objekte  i  prostore, 
uređaje i opremu, održavaju čistoću i provo-
de sanitarne mjere.

Komunalije  putem  nadležnih  tijela 
(inspekcije  i  veterinarski  nadzor)  nadziru 
vrstu  i  kvalitetu  roba  koje  se  stavljaju  u 
maloprodajni promet na tržnici.

Članak 8.

       Prodajna mjesta daju se u zakup 
fizičkim i pravnim osobama, na način:

• prodajna  mjesta  (stolovi)  u  natkri-
venom dijelu tržnice daju se u zakup 
putem usmenog  javnog nadmetanja 
(javna  licitacija  "isklikom"  –  u 
daljnjem  tekstu  javna  licitacija),  a 
provode  se  svake  godine  (izuzev 
10% stolova – prodajnih mjesta koji 
ostaju  u  slobodnoj  ponudi  čije  se 
korištenje daje sukladno cjeniku).

• prodajna mjesta  iz članka 3. točke 
2.,  daju  se  u  zakup  javnom  licita-
cijom  svake  godine,  izuzev  mjesta 
na čkbr. 1284/1 pod brojčanim ozna-
kama 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11, koja 
Grad Đurđevac dodjeljuje Udruženju 
obrtnika  Grada  Đurđevca  u  cilju 
poticanja  razvoja  poduzetništva  u 
Gradu Đurđevcu,

• prodajna mjesta iz članka 3. točke 3. 
daju  se  u  slobodnu  prodaju  prema 
važećem cjeniku

• za  prodajna  mjesta  za  koje  nije 
ugovoren  godišnji  zakup  za  sezon-
sku  prodaju  provodi  se  javna  lici-
tacija svake godine i uoči sezone čiji 
zakup traje tri mjeseca.

• Prema  zahtjevu  zakupca  prodajno 
mjesto za koje nije  ugovoren godi-
šnji  ili  tromjesečni  zakup  mogu  se 
dodijeliti u zakup na vrijeme od je-
dnog mjeseca.

      Prodajna mjesta  u  alineji  1.  i  2. 
stavka 1. ovog članka su numerirana broje-
vima, a raspoređena u nizovima. 
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Prodajna mjesta navedena u alineji 1. i 
2.  stavka  1.  ovog  članka,  koja  se  neće 
ustupiti u zakup javnom licitacijom, Komu-
nalije  ih  imaju  pravo  ustupiti  na  dnevno 
korištenje. 

Članak 9.

Komunalije imenuju Povjerenstvo za 
provođenje  javnog  natječaja  i  javne  lici-
tacije (u nastavku : Povjerenstvo).

Ovo Povjerenstvo utvrđuje pravila na-
tječaja i licitacije i provodi postupak.

    Pojedini  natjecatelj  može  zakupiti 
najviše četiri prodajna mjesta u natkrivenom 
dijelu tržnice ili dva vezana prodajna mjesta 
u ne natkrivenom dijelu tržnice.

   Registrirane pravne i fizičke osobe s 
područja Grada Đurđevca imaju na javnim 
licitacijama – nadmetanjima za zakup pro-
dajnih mjesta prvenstveno pravo zakupa.

III. PRAVILA PONAŠANJA 

1.  Ponašanje radnika

Članak 10.

Komunalije d.o.o. dužne su brinuti:
1. Da  se  najkasnije  do  početka  rada 
tržnice  očiste  nogostupi  i  druge  površine 
tržnice od snijega i leda.
2. Da se najkasnije 3 sati poslije isteka 
radnog vremena očisti tržni prostor.
3. Da  se  osigura  poseban  prostor 
namijenjen za odlaganje otpada (kontejneri 
i  koševi  za  smeće)  i  da  se  redovito  vrši 
dezinfekcija,  dezin-sekcija  i  deratizacija 
tržnog prostora.
4. Da se osigura dovoljna količina vode 
za  osvježavanje  povrća,  pranje  obje-kta  i 
ostale potrebe  i  higijenski ispravne vode 
za piće
5. Da  se  vrši  pregled  tržnog  prostora 
prije njegove uporabe, te kontrolira naplata 
dnevne  naknade  za  korištenje  prodajnog 
mjesta.
6. Da  se  korisnici  usluga  upozoravaju 
na  uočene  nepravilnosti  u  njihovu  radu  i 
ponašanju.

7. Da se vrši  suradnja s  inspekcijama, 
komunalnim redarstvom i drugim organima 
radi sprečavanja prodaje proizvoda, promet 
koji  nije  dopušten,  proizvoda  sumnjivog 
porijekla,  zdravstveno  ne  ispravnih 
proizvoda, prekupa i slično.
8. Da se poduzimaju i druge mjere koje 
osiguravaju nesmetan promet robe.

2. Ponašanje korisnika usluga i 
potrošača

Članak 11.

Korisnici  usluga  dužni  su  se  ponašati 
tako da ne remete rad i red, a naročito:

1. Pridržavati se odredbi ovog tržnog 
reda  i  drugih  propisa  kojima  se  uređuje 
promet robe, javni red i mir, te ponašanje 
na javnim mje-stima.
2. Pridržavati  se  radnog  vremena 
Gradske  tržnice  koje  je  određeno  kako 
slijedi:
• Natkriveni  dio  tržnice 
radnim  danom  od  1.  listo-pada  do  31. 
svibnja od 6,00 do 13,00 sati, a od 1. lipnja 
do 30. rujna od 6,00-14,00 sati, subotom od 
7,00 – 12,00 sati.
• Ne  natkriveni  dio  tržnice 
četvrtkom od 1. listopada do 31. svibnja od 
6,00  do  13,00  sati,  a  od  1.  lipnja  do  30. 
rujna od 6,00-14,00 sa-ti,
• Ne natkriveni dio tržnice na 
čkbr.  1283/1  i  čkbr.  1287/1  subotom od 
07,00 do 12,00 sati
3. Gradska tržnica i objekti  na grad-
skoj tržnici na državne praznike i blagdane 
ne rade, osim za blagdan Svi sveti od 7,00 
– 12,00 sati.
4. Dopremiti robu ako se radi o većim 
količinama do 7,00 sati, a poslije samo uz 
dopuštenje  ovlaštenog  ra-dnika  i  to 
najkasnije do 08,00 sati.
5. Nakon  isteka  radnog  vremena  sa 
tržnog  prostora  bez  odgode  od-straniti 
svoju robu.
6. Pridržavati  se  rasporeda prodajnih 
mjesta  i  prodavati  proizvode na  mjestima 
određenim  za prodaju pojedinih proizvoda.
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7. Platiti  naknadu  za  korištenje  pro-
dajnih  mjesta  ovlaštenom  radniku  odmah 
po zauzimanju pro-dajnog mjesta.
8. Prodajno mjesto održavati čistim u 
toku  rada,  a  prije  napuštanja  pro-dajnog 
mjesta ambalažu i druge otpatke odstraniti 
na za to određe-no mjesto kako bi se moglo 
izvršiti nesmetano čišćenje.
9. Poljoprivredno-prehrambene proiz-
vode za prodaju držati čiste.
10. Biti uredni i čisti,  a korisnici pro-
dajnih mjesta - vitrina za prodaju namirnica 
životinjskog  porijekla  obavezni  su  nositi 
bijelu odjeću      (bijelu kutu i pregaču, te 
bijelu  povesku  ili  kapu  na  glavi),  kao  i 
obaviti  zdravstveni  pregled  koji  će  biti 
evidentiran u sanitarnoj iska-znici.
11. Na zahtjev  ovlaštene  osobe  poka-
zati odgovarajuće dokumente.

3. Zdravstveno tehničke mjere

Članak 12.

Na  tržnici  se  mogu  prodavati 
poljoprivredno  prehrambeni  proizvodi 
koji su zdravstveno ispravni.  Tehnička 
sredstva  i  ambalaža koja  služi  prome-
tu robe na tržnici  moraju biti  uredni  i 
čisti,  tehnički  ispravni,  i  izrađeni  od 
materijala  neškodljivog  za  ljudsku 
ishranu.

Članak 13.

Komunalije  d.o.o.  su  dužne  osigurati 
ispravnost  i  čistoću  sanitarno  higijenskih 
uređaja u prostorijama javnog    WC-a.

Članak 14.

       Na tržnici je zabranjeno:
1. Dirati  rukama  mliječne  pro-
izvode  i  oštećivati  prehram-bene  robe  za 
prodaju.
2. Bacanje  otpadaka,  pokvarene 
robe  i  drugog  smeća  mimo  određenog 
prostora  odnosno  posuda,  a  posebno  je 
zabra-njeno  odlaganje  i  razbacivanje 
otpadaka po prostoru tržnice.
3. Sjediti na prodajnoj klupi.

4. Oštećivanje objekata, uređaja i 
nasade  na  zelenim  javnim  površinama 
tržnice. 
5. Izlagati robu na nogostupima, 
prolazima  tržnice  i  zelenim  javnim 
površinama tržnice.
6. Prodavati  robu  na  mjestima 
koja nisu predviđena za tu namjenu.
7. Označavati prodajno mjesto u 
svrhu rezervacije od strane prodavača robe.
8. Prati vozila na tržnici.
9. Gurati ili voziti bicikle i moto-
re ili ih ostavljati na mjestima koja nisu za 
to namijenjena.
10. Parkirati  prikolice i vozila na 
mjestima za koja nisu namije-njena.
11. Noćenje na tržnici iz bilo ko-
jeg razloga.
12. Pored prodajnog mjesta držati 
ručna transportna kolica za prijevoz robe.
13. Širiti  se  van  prostora  prodaj-
nog mjesta za koji je izvršen zakup.

Članak 15. 

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i 
cigareta  na  prostoru  tržnice,  osim  u 
prodavaonicama  koje  imaju  registriranu 
djelatnost za takvu prodaju, a smješteni su 
u prostoru tržnice.

IV. NAČIN RADA I POSLOVANJA NA 
TRŽNICI 

Članak 16.

Na tržnim prostorima gradske tržnice iz 
članka  3.  tržnog  reda  prodaju  se  ovi  pro-
izvodi:

1. Na  natkrivenom  tržnom  prostoru 
prodaju se  proizvodi:

• voće,  povrće,  suho  voće  i 
povrće,  čajevi  vlastite  pro-
izvodnje,  cvijeće  (rezano, 
aranžirano,  suho i  umjetno), 
presadnice, med,
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2. Na  prostoru  za  prodaju  namirnica 
životinjskog podrijetla u rashladnim 
vitrinama prodaju se proizvodi:

• mliječni  proizvod  vlastite 
proizvodnje,  jaja,  med,  na-
mirnice  u  originalnom paki-
ranju,  meso  i  mesne  prera-
đevine, svježa riba,

3. Na  nenatkrivnom  tržnom  prostoru 
prodaju se proizvodi:

• razni  alati  za  domaćinstvo, 
proizvodi izrađeni od pruća i 
slame,  proizvodi  od  drva, 
keramike,  tekstila,  stakla  i 
plastike za kućanstvo,

• prigodni (za Uskrs, Svi Sveti, 
Božić i Nova godina),

• predmeti opće uporabe (sred-
stva za osobnu higijenu, nje-
gu i  uljepšavanje,  i  sredstva 
za održavanje čistoće),

• odjevni predmeti i obuća vla-
stite  proizvodnje  ili  za  koje 
prodavač  ima  odobrenje  po 
obrtnici  ili  sličnom  doku-
mentu.

Članak 17.

Prodajna  mjesta  (stolove)  zakupci  ne 
mogu se dati u podzakup, a niti na stalnu, 
povremenu ili zajedničku uporabu.

Korisnik  koji  izlicitira  prodajno  mje-
sto, a ne potpiše ugovor u roku 15 dana od 
licitacije gubi pravo na povrat jamčevine i 
pravo licitiranja idućih godinu dana.

Članak 18.

Komunalije  usluge  na  tržnici  napla-
ćuju:

• za  korištenje  prodajnog  mjesta 
sukladno cjeniku
• Na  prodajnim  mjestima  iz 
članka  3.  točka  3.  ovog  Tržnog  reda, 
Komunalije  d.o.o.  Đur-đevac ovlaštene su 
naplatiti  maltarinu od korisnika prodaj-nih 
mjesta  radi  održavanja  tržnice.  Udruženje 
obrtnika  Grada  Đurđevca  dostavit  će 

Komunalijama  d.o.o.  Đurđevac  popis 
korisnika.
• godišnji zakup prodajnog mjesta 
i to 50% iznosa postignutog na licitaciji 15 
dana  od  dana  zaklju-čenja  ugovora  o 
zakupu, a ostalih 50% u tri tromjesečne rate
• naplaćuju  zakup  za  sezonsku 
prodaju  cjelokupni  iznos  po-stignut  na 
licitaciji u roku 15 dana od potpisa ugovora

Tehnička  sredstva,  uređaji  i  oprema 
potrebna  za  obavljanje  maloprodajnog 
prometa  daju  se  na  dnevno  korištenje  uz 
naknadu.

Zakupoprimcu koji u ispunjenju svojih 
obaveza iz zaključenoga ugovora kasni više 
od 15 dana uputiti će se pismena opomena, 
a  ako  je  kašnjenje  duže  od  30  dana 
automatizmom se raskida ugovor o zakupu 
i zakupoprimac gubi pravo sudjelovanja u 
javnim licitacijama na rok od godinu dana 
od dana raskida ugovora i pravo na povrat 
jamčevine.  Takvo prodajno mjesto ustupit 
će se u zakup javnom licitacijom.

Članak 19.
 

Cjenik tržnih usluga određuju Komu-
nalije, uz suglasnost gradonačelnika Grada 
Đurđevca.

Članak 20.

Svi  korisnici  tržnih  usluga  obavezni 
su uslugu plaćati prema važećem Cjeniku, 
odnosno  zaključenom  Ugovoru  s  Komu-
nalijama.

Sa  zakupcima  koji  ne  plaćaju  svoje 
obaveze,  i  ne  pridržavaju  se  tržnog  reda, 
raskinuti će se Ugovor o zakupu.

Članak 21.

Dnevna naknada za korištenje plaća se 
ovlaštenoj  osobi  tržnice  koji  o  izvršenoj 
naplati izdaje priznanicu.

Primljenu  priznanicu  korisnik  usluge 
dužan je čuvati do kraja radnog vremena, a 
na zahtjev ovlaštene osobe tržnice mora je 
pokazati.
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Prigovor u vezi računa i visine naplate 
korisnici  usluga  mogu  izjaviti  voditelju 
tržnice  ili  putem  reklamacije  u  Komu-
nalijama.

Članak 22.

Za  izlaganje  robe  na  prodaju,  pro-
izvođači  koriste isključivo prodajnu plohu 
dodijeljenog im prodajnog mjesta.

Prije  početka  prodaje  roba  mora  biti 
uredno složena i sortirana po vrstama robe.

Proširenje  prodajne  plohe  podije-
ljenoga prodajnog mjesta   pomoću raznih 
priručnih   sredstava ( daske i slično ) nije 
dopušteno.

Roba dopremljena na tržnicu može se 
odlagati  ispod  stola  prodajnog  mjesta  u 
adekvatnoj ambalaži.

Članak 23.

Robu zatečenu izvan radnog vremena 
na  tržnom  prostoru  Komunalije  su  ovla-
štene  ukloniti  s  tržnog  prostora,  odnosno 
skladišti  ti  je,  a  sve  na  trošak   vlasnika 
robe.

Komunalije   nisu  dužne  nadoknaditi 
štetu  koja  nastane  na  robi  uslijed  podu-
zimanja mjera iz prethodnog stavka.

Članak 24.

Kako bi  se nesmetano obavljao rad i 
poslovanje, održavao rad na tržnici, svi su-
dionici u prometu roba dužni su se pridrža-
vati zakona, posebnih propisa i tržnog reda.

Članak 25.

Komunalije  su  ovlaštene  prijaviti 
nadležnoj  inspekciji,  nepravilnosti  u  vezi 
higijensko – tehničkih uvjeta, komunalnom 
redaru u slučaju nepridržavanja tržnih uvje-
ta.

Članak 26.

U  slučaju  narušavanja  javnog  reda  i 
mira  na  tržnici   te  za  slučaj  sprečavanja 

nezakonite  prodaje  robe,  Komunalije  će 
zatražiti  hitnu  asistenciju  djelatnika  Poli-
cijske postaje.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ovaj Pravilnik o tržnom redu objaviti 
će  se  u  Službenom  glasniku  Grada  Đur-
đevca,  a  primjenjuje  se  od  dana  davanja 
suglasnosti  gradonačelnika Grada Đurđev-
ca na isti.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o 
tržnom  redu  prestaje  važnost  i  primjena 
Pravilnika o tržnom redu od 17. studenog 
2008.  

                  Direktor:  
                            mr. Marijan Blažok, v.r.

11 
Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lo-

kalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne  novine",  broj  33/01.,  60/01., 
129/05.,  109/07.,  125/08.  i  36/09.),  članka 
42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
i članka 25. stavka 2. i 3. Odluke o komu-
nalnom  redu  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca", broj 2/03., 1/08. i 8/09.), grado-
načelnik Grada Đurđevca 31. prosinca 2009. 
godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama 
d.o.o. Đurđevac na izmjene i dopune 
Cjenika usluga i prodajnih mjesta na 

Gradskoj tržnici u Đurđevcu

I.

Daje se suglasnost Komunalijama d.o. 
o.  Đurđevac  na  izmjene  i  dopune Cjenika 
usluga  i  prodajnih  mjesta  na  Gradskoj 
tržnici u Đurđevcu. 

II.
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Cjenik iz točke I. ovog Zaključka nje-
gov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 363-01/08-01/41
URBROJ: 2137/03-09-3
Đurđevac, 31. prosinca 2009.

     GRADONAČELNIK
        Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

IZMJENE I DOPUNE CJENIKA 
usluga i prodajnih mjesta na Gradskoj 

tržnici u Đurđevcu

I.

U Cjeniku usluga i prodajnih mjesta na 
Gradskoj tržnici u Đurđevcu ("Službene no-
vine Grada Đurđevca", broj 6/08.), pod re-
dnim brojem 1. kod naziva usluge dodaju se 
riječi: „ sa zakupom“, tako da naziv usluge 
glasi:

„ Naknada za korištenje 1 m2 prodajnog 
mjesta u natkrivenom dijelu tržnice  sa za-
kupom“

II.

Iza rednog broja 1. dodaje se novi redni 
broj 2. koji glasi:

„2.  Naknada  za  korištenje  1  m2  pro-
dajnog mjesta u natkrivenom dijelu tržnice 
bez zakupa            6, 00 kn/dan s PDV-om“

Dosadašnji  redni  brojevi  2.,  3.,  4.,  5., 
6.,  7.,  8.,  9.,  10.  i  11.  postaju  rednim 

brojevima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 
12.

III.

Iza rednog broja 12. dodaje se novi re-
dni 13. koji glasi:
      „13. Za zakup za sezonsku prodaju 
prodajnih mjesta na natkrivenom dijelu 
tržnice na rok od jednog mjeseca 

               100,00 kn/mjesto bez PDV-a“

IV.

Ove Izmjene i dopune Cjeniku usluga i 
prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Đur-
đevcu objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Đurđevca".

Đurđevac, 19. studenoga 2009.

             Direktor
                 mr. Marijan Blažok, v.r.

S A D R Ž A J

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA                                           Stranica

  
1 Plan rada Gradskog vijeća Grada
   Đurđevca za 2010. godinu   1
2 Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju 

   Proračuna Grada Đurđevca za 2010.
   godinu   6
3 Odluka o kreditnom zaduženju Grada 
   Đurđevca za financiranje kapitalnih 
   projekata   7
4 Odluka o izmjenama Odluke o javnim 
   priznanjima Grada Đurđevca   8
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5 Odluka o izmjeni Odluke o dimnjačar-
   skoj službi na području Grada Đurđevca   8
6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kori-
   štenju sredstava Proračuna Grada Đur-
   đevca za 2009. godinu - Proračunske 
   zalihe, za mjesec prosinac 2009. godine   9
   - Izvješće o korištenju sredstava Prora-
     čuna Grada Đurđevca za 2009. godinu,
     Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. 
     12. do 31. 12. 2009. godine    9
7 Zaključak u vezi Idejnog rješenja za 
   izgradnju Športsko-rekreativnog centra
   „Graničar - Đurđevac“   9 

AKTI GRADONAČELNIKA

  
8 Plan prijma u službu u upravna tijela 
     Grada Đurđevca za 2010. godinu 
     (kratkoročni plan) 10
  9 Rješenje o dopuni Rješenja o imenova-
     nju Povjerenstva za izradu Procjene 
     ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja
     za Grad Đurđevac 11
10 Zaključak o davanju suglasnosti Komu-
     nalijama d.o.o. Đurđevac na Pravilnik o
     tržnom redu na Gradskoj tržnici u Đur-
     đevcu 11
     - Pravilnik o tržnom redu 12
11 Zaključak o davanju suglasnosti Komu-
     nalijama d.o.o. Đurđevac na izmjene i
     dopune Cjenika usluga i prodajnih mje-
     sta naGradskoj tržnici u Đurđevcu 17
     - Izmjene i dopune Cjenika usluga i 
       prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici
       Đurđevcu 18

       
 

„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
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