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ĐURĐEVCA

33
Na  temelju  članka  11.  Statuta  o

izmjenama  i  dopunama  Statuta  Grada
Đurđevca  (“Službene  novine  Grada
Đurđevca”,  broj  1/06.),  Odbor  za  statut  i
poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca
na  2.  sjednici  održanoj  9.  lipnja  2006.
godine  utvrdio  je  pročišćeni  tekst  Statuta
Grada Đurđevca.

Pročišćeni  tekst  Statuta  Grada
Đurđevca  sadrži  Statut  Grada  Đurđevca
(“Službene  novine  Grada  Đurđevca”,  broj
8/01.)  i  Statut  o  izmjenama  i  dopunama
Statuta Grada Đurđevca (“Službene novine
Grada  Đurđevca”,  broj  1/06.)  u  kojima  je
naznačeno  vrijeme  njihovog  stupanja  na
snagu.

KLASA: 012-03/06-01/01
URBROJ: 2137/03-06-2
Đurđevac, 9. lipnja 2006. 

                                 Predsjednik
        Odbora za statut i

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

S T A T U T 
GRADA ĐURĐEVCA

(pročišćeni tekst) 

I.  OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim  se  Statutom  uređuje  status  i
ustrojstvo Grada Đurđevca: 

a) status, područje i granice, 
b) obilježja, pečati i Dan Grada     
    Đurđevca,
c) javna priznanja, 
d) samoupravni djelokrug, 
e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, 
f) financiranje i imovina, 
g) oblici konzultiranja građana, 
h) provođenje referenduma, 
i) mjesna samouprava, 
j) ustrojstvo i rad javnih službi, 

       k) oblici suradnje s drugim jedinicama 
    lokalne, te područne (regionalne)  
    samouprave, 
l) druga pitanja od važnosti za ostvari-
    vanje prava i obveza. 
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II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE   
     GRADA 

Članak 2. 

Grad  Đurđevac  je  jedinica  lokalne
samouprave  na  području  utvrđenom
Zakonom o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj. 

Naziv Grada je: Grad Đurđevac.
Grad Đurđevac je pravna osoba. 
Sjedište Grada Đurđevca je u Đurđevcu

u ulici Stjepana Radića 1. 

Članak 3. 

Grad  Đurđevac  obuhvaća  područje
sljedećih  naselja:  Budrovac,  Čepelovac,
Đurđevac,  Grkine,  Mičetinac,  Severovci,
Sveta Ana, Suha Katalena i Sirova Katalena.

Članak 4.

Granice  područja  Grada  Đurđevca  idu
katastarskim granicama rubnih naselja koja
se nalaze unutar područja. 

Granice  Grada  Đurđevca  mogu  se
mijenjati na način i po postupku propisanim
zakonom. 

Članak 5.

Grad Đurđevac ima svoja obilježja i to: 
a) grb Grada Đurđevca i 
b) zastavu Grada Đurđevca.

 
Grb  Grada  Đurđevca  je  u  obliku

poluokruglog štita zelene boje na kojem se
nalazi  zlatni/žuti  raskriljeni  pijetao  s
crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi
na  crnoj  kugli,  nadvisuju  ga  dvije
zlatne/žute šesterokrake zvijezde. 

Zastava Grada Đurđevca je žute boje s
grbom Grada Đurđevca. 

Omjer širine i dužine zastave 1:2. Grb
se  nalazi  u  sredini  zastave  i  zaprema  3/5
širine zastave. 

Način isticanja i uporabe grba i zastave
Grada  Đurđevca  propisan  je  posebnom
odlukom Gradskog vijeća. 

Članak 6. 

Tijela Grada Đurđevca i upravna tijela
imaju pečat u skladu s posebnim propisima. 

Članak 7. 

U  Gradu  Đurđevcu  svečano  se  slavi
Dan  Grada  Đurđevca  23.  travnja  na  Dan
svetog Jurja, zaštitnika Đurđevca. 

Dan Grada Đurđevca slavi  se svečano
uz  prigodne  kulturne  i  gospodarske
manifestacije. 

Članak 8.

U  povodu  Dana  Grada  Đurđevca
dodjeljuju  se  javna  priznanja  Grada
Đurđevca. 

Javna priznanja utvrđuju se posebnom
Odlukom Gradskog vijeća. 

III .  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 9.

Grad Đurđevac u svom samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima  se  neposredno  ostvaruju  potrebe
građana,  a  koji  nisu  Ustavom ili  zakonom
dodijeljeni  državnim  tijelima  i  to  osobito
poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo, 
-  brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog  
  okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području, 
- te ostale poslove sukladno posebnim 
  zakonima.  
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Posebnim  zakonima  kojima  će  se
urediti  pojedine  djelatnosti  iz  stavka  1.
ovoga članka odredit  će se poslovi koje je
Grad  Đurđevac  dužan  organizirati  kao  i
poslovi koje će Grad Đurđevac obavljati ako
osigura uvjete za njihovo obavljanje. 

Način organiziranja poslova iz stavka 2.
ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje
uredit  će  se  općim  aktima  koje  donosi
Gradsko vijeće. 

Članak 10.

Grad Đurđevac u okviru samoupravnog
djelokruga: 

1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu
u vlasništvu Grada Đurđevca,

2.  promiče  društveni  i  gospodarski
napredak  radi  vrednovanja  lokalnih
posebnosti  i  poštivanja  prirodnih  i
prostornih mogućnosti, 

3. vodi brigu o potrebama i interesima
stanovnika  u  oblasti  predškolskog  uzrasta,
odgoja  i  osnovnog  obrazovanja,  primarne
zdravstvene zaštite, kulture, 
tjelesne kulture i športa, 

4.  osigurava  uvjete  za  utvrđivanje
politike  gospodarenja  prostorom  i
unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša, 

5. obavlja poslove u vezi s poticanjem
poduzetničkih  aktivnosti  i  korištenja
prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, 

6. osigurava uvjete za održivi razvitak
komunalnih djelatnosti, 

7.  vodi  brigu  o  uređenju  naselja,
kvaliteti stanovanja i komunalnim objetima, 

8.  organizira  obavljanje  komunalnih  i
drugih djelatnosti, 

9.  osniva  pravne  osobe  radi
ostvarivanja  gospodarskih,  društvenih,
komunalnih,  socijalnih  i  drugih  interesa  i
potreba stanovništva, 

10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji
pripadaju Gradu Đurđevcu,

11. potiče primjenu djelotvornih mjera
radi zaštite životnog standarda i 
zabrinjavanja  socijalno  ugroženih  osoba  i
obavlja poslove socijalne skrbi, 

12. potiče aktivnosti udruga građana, 
13. promiče očuvanje prirodne baštine,

povijesnog,  kulturnog  i  graditeljskog
nasljeđa, 

14. osigurava uvjete za protupožarnu i
civilnu zaštitu, 

15. donosi proračun Grada Đurđevca, 
16.  obavlja  redarstvene  poslove  radi

očuvanja komunalnog reda, 
17. obavlja i uređuje druge poslove koji

su u neposrednoj vezi s interesima gradske
zajednice za njezin gospodarski, društveni i
socijalni napredak. 

Poslovi  iz  stavka  1.  ovoga  članka
podrobnije  se  utvrđuju  aktima  u  okviru
djelokruga tijela  Grada Đurđevca  u skladu
sa zakonom.
 

Članak 11.

Gradsko  vijeće  može  odlučiti  da  se
pojedini  poslovi  iz  samoupravnog
djelokruga Grada iz članka 9. ovog Statuta
prenesu  na  Koprivničko-križevačku
županiju  ili   na  mjesni  odbor  na području
Grada  Đurđevca,  ako  ocjeni  da  je  to
učinkovitije.  

Gradsko  vijeće  može  tražiti  od
Koprivničko-križevačke  županije  da  se
pojedini  poslovi  iz  njezina  samoupravnog
djelokruga  povjere  Gradu  Đurđevcu,  ako
Grad  Đurđevac   za  to  osigura  dovoljno
prihoda za njihovo obavljanje. 

IV.  USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN
RADA TIJELA GRADA 
ĐURĐEVCA

Članak 12.

Tijela Grada Đurđevca su:
1. Gradsko vijeće, 
2. gradonačelnik,
3. Gradsko poglavarstvo. 

Članak 13.

Ovlasti  i  obveze  koje  proizlaze  iz
samoupravnog  djelokruga  Grada  Đurđevca
podijeljene  su  između  Gradskog
vijeća,gradonačelnika  Gradskog
poglavarstva  i  upravnih  tijela  Grada
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Đurđevca. 
Ako zakonom ili drugim propisom nije

jasno  određeno  koje  je  tijelo  nadležno  za
obavljanje  poslova  iz  samoupravnog
djelokruga Grada Đurđevca, poslovi koji se
odnose  na  uređivanje  odnosa  legislativne
naravi u nadležnosti  su Gradskog vijeća,  a
poslovi  izvršne  naravi  u  nadležnosti  su
Gradskog poglavarstva. 

Ako  se  po  naravi  poslova  ne  može
utvrditi  nadležnost  prema  stavku  2.  ovoga
članka, nadležno je Gradsko vijeće. 

a) Predstavničko tijelo 
    - Gradsko vijeće 

Članak 14. 

Gradsko  vijeće  je  predstavničko  tijelo
građana  i  tijelo  lokalne  samouprave,  koje
donosi akte u okviru svojih prava i dužnosti,
te  obavlja  druge  poslove  u  skladu  sa
zakonom i ovim Statutom. 

Članak 15. 

Gradsko vijeće:
1. donosi Statut Grada Đurđevca, 
2. donosi opće i druge akte kojima

uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
Grada Đurđevca,

3. donosi proračun, odluku o izvršenju
proračuna i godišnji obračun proračuna, 

4. donosi programe javnih potreba, 
5. donosi Poslovnik Gradskog vijeća, 
6. bira i razrješava gradonačelnika i

njegove zamjenike te članove Gradskog
poglavarstva Grada Đurđevca, 

7.  osniva  i  bira  članove  radnih  tijela
Gradskog vijeća, 

8. imenuje i razrješava osobe ako je to
određeno zakonom, drugim propisom i ovim
Statutom, 

9. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju
gradonačelniku,  pojedinim  članovima
Gradskog poglavarstva Grada  Đurđevca  ili
Gradskom poglavarstvu  Grada Đurđevca  u
cjelini, 

10.  uređuje  ustrojstvo  i  djelokrug
gradskih upravnih tijela, 

11.  osniva  javne  ustanove  i  druge
pravne  osobe  za  obavljanje  gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Grad Đurđevac te odlučuje o
njihovim  statusnim  promjenama  i
preoblikovanjima u skladu sa zakonom, 

12. odlučuje o zajedničkom obavljanju
poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  s
drugim jedinicama lokalne samouprave, 

13. odlučuje o davanju koncesija, 
14.  određuje  predstavnike  Grada

Đurđevca  u  skupštinama  i  nadzornim
odborima   trgovačkih  društava  u  kojima
Grad  Đurđevac  ima svoje  udjele,  odnosno
dionice, 

15.  odlučuje  o  stjecanju  i  prijenosu
(kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u
trgovačkim  društvima  ako  zakonom,  ovim
Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća
nije drugačije riješeno, 

16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju
osnivačkih prava u skladu sa zakonom, 

17. obavlja i druge poslove koji su mu
zakonom  ili  drugim  propisom  stavljeni  u
djelokrug. 

Članak 16. 

Gradsko vijeće ima 15 članova.  

Članak 17.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva
potpredsjednika  koji  se  biraju  većinom
glasova svih članova Gradskog vijeća.

Predsjednik  Gradskog  vijeća  saziva
sjednice  Gradskog  vijeća,  predsjeda
sjednicama i predstavlja to tijelo. 

Predsjednik  Gradskog  vijeća  saziva
sjednice po potrebi,  a  najmanje jedanput u
tri mjeseca. 

Predsjednik  je  dužan  sazvati  sjednicu
Gradskog  vijeća  na  obrazloženi  zahtjev
najmanje  jedne  trećine  članova  Gradskog
vijeća,  u  roku  od  15  dana  od  primitka
zahtjeva. 

Ukoliko  predsjednik  Gradskog  vijeća
ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovoga
članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u
roku od 15 dana. 
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Nakon  proteka  rokova  iz  stavka  5.
ovoga  članka  sjednicu  može  sazvati,  na
zahtjev  jedne  trećine  članova  Gradskog
vijeća,  čelnik  središnjeg  tijela  državne
uprave  nadležnog  za  poslove  lokalne  i
područne (regionalne) samouprave. 

Ostala  prava  i  dužnosti  predsjednika  i
potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se
Poslovnikom Gradskog vijeća. 

Članak 18. 

Mandat  članova  Gradskog  vijeća
izabranih na redovnim izborima traje četiri
godine. 

Mandat  članova  Gradskog  vijeća
izabranih  na  prijevremenim  izborima  traje
do  isteka  tekućeg  mandata  predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave izabranih
na redovitim izborima. 

Članak 19.

Članovi  Gradskog  vijeća  nemaju
obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu  Gradskog  vijeća,  koji  je  za
vrijeme  trajanja  mandata  prihvatio
obnašanje  dužnosti  koja  se  prema
odredbama  zakona  smatra  nespojivom,  za
vrijeme  obnašanja  nespojive  dužnosti
mandat mirjue,  a za to vrijeme zamjenjuje
ga  zamjenik  sukladno  zakonu.  Nastavak
obnašanja  dužnosti  člana  Gradskog  vijeća
na  temelju  prestanka  mirovanja  mandata
može  se  tražiti  jedanput  u  tijeku  trajanja
mandata. 

Članak 20.

Član Gradskog vijeća  dužnost  obavlja
počasno i za to ne prima plaću. 

Član  Gradskog  vijeća  ima  pravo  na
naknadu  troškova  u  skladu  s  odlukom
Gradskog vijeća.
 

Članak 21.

Gradsko  vijeće  smatra  se
konstituiranim  izborom  predsjednika,  na
prvoj  sjednici  na  kojoj  je  nazočna  većina

članova Gradskog vijeća. 

Članak 22. 

Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog
vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana
objave izbornih rezultata. 

Konstituirajuću  sjednicu  Gradskog
vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne
uprave  nadležnog  za  poslove  lokalne  i
područje (regionalne) smaouprave ili osoba
koju on ovlasti. 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi
u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah
će  sazvati  novu  konstituirajuću  sjednicu,
koja se treba održati u roku od 15 dana. 

Konstituirajućoj  sjednici  Gradskog
vijeća,  do  izbora  predsjednika,  predsjeda
najstariji član. 

Članak 23. 

Gradsko  vijeće  odlučuje  većinom
glasova,  ako je na sjednici  nazočna većina
članova Gradskog vijeća. 

O donošenju Statuta Grada, proračuna i
godišnjeg  obračuna,  Poslovnika  Gradskog
vijeća,  izboru  i  razrješenju  predsjednika  i
potpredsjednika Gradskog vijeća, te izboru i
razrješenju  gradonačelnika  i  članova
Gradskog poglavarstva,  kao i  o povjerenju
gradonačelniku  i  članovima  Gradskog
poglavarstva,  Gradsko  vijeće  odlučuje
većinom glasova svih članova. 

Članak 24.

Sjednice  Gradskog  vijeća  su  javne.
Nazočnost javnosti može se isključiti samo
iznimno,  u  slučajevima  predviđenim
posebnim zakonom, Statutom, Poslovnikom
i općim aktom Grada Đurđevca kao jedinice
lokalne samouprave. 

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje
se javno, ako Gradsko vijeće  ne odluči  da
se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim
aktom o nekom pitanju glasuje tajno. 

Članak 25. 

Gradsko  vijeće  osniva  stalne  ili
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povremene  odbore  i  druga  radna  tijela  u
svrhu  pripreme  odluka  iz  njegova
djelokruga. 

Sastav, broj članova, djelokrug i način
rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju
se  Poslovnikom  Gradskog  vijeća  ili
posebnom  odlukom  o  osnivanju  radnog
tijela. 

Članak 26.

Ostala  pitanja  u  svezi  s  radom
Gradskog  vijeća  uređuju  se  Poslovnikom
Gradskog vijeća. 

b) Gradonačelnik

Članak 27.

Gradonačelnik:
1. zastupa Grad Đurđevac,
2. predsjednik je Gradskog

poglavarstva Grada Đurđevca, 
3. daje punomoći za zstupanje Grada

Đurđevca u pojedinim stvarima, 
4. ima pravo predlagati Gradskom

vijeću donošenje općih i drugih akata, 
5. podnosi Gradskom poglavarstvu

prijedlog proračuna i odgovoran je za
njegovo izvršenje, 

6. obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela Grada Đurđevca i daje im
upute za rad, 

7. obavlja druge poslove koji su mu
stavljeni u nadležnost zakonom, drugim
propisom, ovim Statutom ili drugim općim
aktom. 

Članak 28. 

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće iz
reda  svojih  članova,  u  pravilu  između
nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje
su osvojile mandate u Gradskom vijeću, na
način i po postupku utvrđenim Poslovnikom
Gradskog vijeća, u skladu s ovim Statutom i
zakonom .

Gradonačelnik  Grada  Đurđevca
dužnost obavlja profesionalno. 

Članak 29.

Gradonačelnik  ima  dva  zamjenika.
Zamjenici  gradonačelnika  svoju  dužnost
mogu  obavljati  profesionalno.  Gradsko
vijeće će posebnom odlukom odrediti da li
zamjenici gradonačelnika obavljaju dužnost
profesionalno. 

Članak 30.

Gradonačelnik je odgovoran središnjim
tijelima  državne  uprave  za  obavljanje
poslova  državne  uprave  prenesenih  u
nadležnost Grada. 

Članak 31. 

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada ima pravo
obustaviti  od  primjene  opći  akt  Gradskog
vijeća  ako  ocijeni  da  je  tim  aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana
ukloni  uočene  nedostatke.  Ako  Gradsko
vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u
roku  od  8  dana  o  tome  obavijestiti
predstojnika  Ureda  državne  uprave  u
Koprivničko-križevačkoj županiji te čelnika
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog
za  nadzor  nad  zakonitošću  rada  tijela
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 32. 

Gradonačelnika  u  slučaju  dulje
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u
obavljanju  njegove  dužnosti,  zamjenjuje
zamjenik, kojeg je gradonačelnik odredio. 

Na  temelju  pismenog  ovlaštenja,
gradonačelnik  može  obavljanje  određenih
poslova  iz  svog  djelokruga  povjeriti
zamjeniku.  Pri  obavljanju  povjerenih
poslova  zamjenik  je  dužan  pridržavati  se
uputa  gradonačelnika.  Povjeravanjem
poslova  iz  svog  djelokruga  zemjeniku,  ne
prestaje  odgovornost  gradonačelnika  za
njihovo obavljanje. 

c) Gradsko poglavarstvo

Članak 33.
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Izvršne  poslove  u  Gradu  obavlja
Gradsko poglavarstvo koje ima pet članova.

Gradonačelnik je predsjednik Gradskog
poglavarstva,  a  njegovi  zamjenici  po
položaju  su  zamjenici  predsjednika
poglavarstva. 

Izbor  gradonačelnika,  zamjenika
gradonačalenika i ostalih članova Gradskog
poglavarstva  provodi  se  po  postupku
propisanim  Poslovnikom  Gradskog  vijeća
Grada Đurđevca. 

Članovi  Gradskog  poglavarstva  mogu
biti  zaduženi  za  jedno  ili  više  određenih
područja iz djelokruga Grada. 

Članak 34.

Gradsko poglavarstvo: 
1. priprema prijedloge općih akata koje

donosi Gradsko vijeće,
2. predlaže Gradskom vijeću donošenje

općih i drugih akata, 
3. utvrđuje prijedlog proračuna i

godišnjeg obračuna proračuna, 
4. izvršava ili osigurava izvršavanje

općih akata Gradskog vijeća, 
5. usmjerava djelovanje upravnih tijela

Grada Đurđevca u obavljanju poslova iz
njihova samoupravna djelokruga te nadzire
njihov rad, 

6. upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Grada Đurđevca,

7. upravlja i raspolaže prihodima i
rashodima Grada Đurđevca,

8. daje mišljenje o prijedlozima općih
akata koje podnose drugi ovlašteni
predlagači, 

9. obavlja izbor i imenovanja i
razrješenja pročelnika, službenika i
namještenika upravnih tijela i predstvnika
Gradskog poglavarstva ako je to određeno
zakonom, općim aktima Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva, 

10. obavlja druge poslove utvrđene
zakonom, ovim Statutom i drugim
propisima. 

Članak 35. 

Gradsko  poglavarstvo  donosi  odluke
većinom glasova ako je na sjednici nazočna

većina njegovih članova. 
Odluke kojima raspolaže nekretninama

i  pokretninama  u  vlasništvu  Grada,  kao  i
njezinim  prihodima  i  rashodima,  Gradsko
poglavarstvo odlučuje većinom glasova svih
članova. 

Ustrojstvo,  način  rada  i  odlučivanja
Gradskog  poglavarstva  podrobnije  se
uređuje  njegovim Poslovnikom u  skladu  s
ovim Statutom i zakonom. 

Članak 36. 

Članovi  Gradskog  poglavarstva  imaju
pravo  na  naknadu  troškova  u  skladu  s
posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

Članak 37.

Gradsko  poglavarstvo  je  odgovorno
Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje
donosi. 

Članak 38. 

Gradsko  vijeće  može  gradonačelniku,
pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili
Gradskom  poglavarstvu  u  cjelini  iskazati
nepovjerenje  i  razriješiti  ga  dužnosti  prije
isteka vremena na koje je izabran. 

Prijedlog  za  iskazivanje  nepovjerenja
može  podnijeti  najmanje  jedna  trećina
članova Gradskog vijeća. 

O  prijedlogu  za  iskazivanje
nepovjerenja  ne  može  se  raspravljati  i
glasovati  prije  nego  što  protekne  sedam
dana od dana njegovog podnošenja. 

Rasprava  i  glasovanje  o  prijedlogu  za
iskazivanje  nepovjerenja  mora  se  provesti
najkasnije  u  roku  od  30  dana  od  dana
dostave  prijedloga  predsjedniku  Gradskog
vijeća. 

Članak 39. 

Odluka  o  nepovjerenju  prihvaćena  je
ako je za nju glasovala većina svih članova
Gradskog vijeća. 

Kad  Gradsko  vijeće  izglasuje
nepovjerenje  gradonačelniku  ili  Gradskom
poglavarstvu  u  cjelini,  ono  mora  izabrati
novog gradonačelnika u roku od 30 dana od
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dana izglasavanja nepovjerenja. 
Ako  odlukom  o  iskzaivnaju

nepovjerenja  gradonačelniku  i  Gradskom
poglavarstvu  u  cjelini  nije  određen  dan
razrješenja  i  prestanka  dužnosti
gradonačelnik  i  Gradsko  poglavarstvo
kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se
razriješenim i  prestaje im dužnost  izborom
novog gradonačelnika. 

Odlukom  o  iskazivanju  nepovjerenja
gradonačelniku  članu  Gradskog
poglavarstva  ne  prestaje  dužnost  člana
Gradskog vijeća. 

U  slučaju  izglasavanja  nepovjerenja
pojedinom  članu  Gradskog  poglavarstva
Gradsko  vijeće  donosi  odluku  o  danu  s
kojim se razrješuje dužnosti. 

Ako  Gradsko  vijeće  ne  izglasuje
nepovjerenje  članovi  Gradskog  vijeća  koji
su  podnijeli  prijedlog  ne  mogu  ponovno
podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6
mjeseci od njegova odbijanja.

Članak 39.a

Gradonačelnik  može tražiti  glasovanje
o povjerenju Gradskom poglavarstvu. 

Ako  Gradsko  vijeće  povodom
prijedloga gradonačelnika ne donese odluku
kojom  potvrđuje  povjerenje  Gradskom
poglavarstvu,  time  se  ne  smatra  da  je
Gradskom  poglavarstvu  iskazano
nepovjerenje. 

V. UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE

Članak 40.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada, Đurđevca,
kao i poslova državne uprave prenesenih na
Grad, ustrojava  upravne odjele i službe (u
daljnjem tekstu:  Upravna  tijela)  posebnom
odlukom. 

Upravnim  tijelima  upravljaju
pročelnici, koje na temelju javnog natječaja
imenuje Gradsko poglavarstvo. 

Članak 41.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga
i ovlasti: 

- neposredno izvršavaju odluke i druge
opće  akte  Gradskog  vijeća  i  Gradskog
poglavarstva  te  osiguravaju  njihovo
provođenje, 

-  neposredno  izvršavaju  poslove
državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u
djelokrug Grada, 

- prate stanje u područjima za koje su
osnovani  i  o  tome  izvješćuju  Gradsko
poglavarstvo, 

-  pripremaju  nacrte  odluka  i  drugih
općih  akata  koje  donosi  Gradsko  vijeće,
nacrte  akata  koje  donosi  Gradsko
poglavarstvo te pripremaju izvješća, analize
i  druge  materijale  iz  svog  djelokruga  za
potrebe  Gradskog  vijeća  i  Gradskog
poglavarstva, 

-  pružaju  stručnu  i  drugu  pomoć
građanima u okviru prava i ovlasti Grada, 

- obavljaju i druge poslove za koje su
ovlašteni. 

VI.  FINANCIRANJE I IMOVINA 
GRADA

Članak 42.

Grad ostvaruje prihode kojima u okviru
svog  samoupravnog  djelokruga  slobodno
raspolaže. 

Prihodi  Grada  moraju biti  razmjerni  s
poslovima  koje  obavljaju  njegova  tijela  u
skladu sa zakonom. 

Prihodi Grada su: 
1.  Gradski  porezi,  prirez,  naknade,

doprinosi i pristojbe, 

2. prihodi od stvari i imovinskih prava
u vlasništvu Grada Đurđevca, 

3.  prihodi  od  trgovačkih  društava  i
drugih  pravnih  osoba  u  vlasništvu  Grada,
odnosno u kojima ima udjele ili dionice, 

4. prihodi od naknada za koncesije koje
daje Gradsko vijeće, 

5.  novčane kazne i  oduzeta imovinska
korist  za  prekršaje  koje  propiše  Gradsko
vijeće u skladu sa zakonom, 

6.  udio  u  zajedničkim  porezima  s
Republikom Hrvatskom, 
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7. sredstva pomoći i dotacija Republike
Hrvatske  predviđena  u  Državnom
proračunu, 

8. drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 43.

Gradsko  vijeće  donosi  odluke  kojima
propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno
visinu  iznosa  vlastitih  poreza,  oslobađanje
od  plaćanja  poreza,  način  razreza  poreza,
plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga
postupovna pitanja u skladu sa zakonom.  

Članak 44. 

Prihode  i  rashode  Grada  planira
Gradsko  vijeće  godišnjim  proračunom.
Godišnji  proračun  objavljuje  se  u
"Službenim novinama Grada Đurđevca". 

Ako  se  godišnji  proračun  za  sljedeću
proračunsku godinu ne može donijeti  prije
početka godine za koju se donosi,  vodi  se
privremeno  financiranje  i  to  najdulje  za
razdoblje od tri mjeseca. 

Odluku  o  privremenom  financiranju
donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 45. 

Nacrt  godišnjeg  proračuna  Grada
sastavlja  Upravni  odjel  za  gospodarstvo,
financije i javne prihode u skladu s uputama
Gradskog  poglavarstva  i  zauzetom
politikom financiranja Grada. 

Prijedlog  godišnjeg  proračuna  Grada
utvrđuje Gradsko poglavarstvo. 

Članak 46. 

Godišnji  proračun  Grada  dostavlja  se
Ministarstvu  financija  u  roku  od  petnaest
dana od dana njegovog donošenja. 

Članak 47.

Grad  Đurđevac  može  se  zaduživati  u
skladu s posebnim zakonom. 

Grad  Đurđevac  može raspisivati javni
zajam  ili  izdati  obveznice  odnosno  druge

vrijednosne papire. 

Članak 48.
 

Grad  Đurđevac  može  davati  jamstva
korisnicima proračuna i pravnim osobama u
vlasništvu Grada, odnosno onim društvima u
kojima  ima  udjel  ili  dionice,  i  davati
zajmove  u  skladu  s  posebnim  zakonom  i
općim aktima Gradskog vijeća. 

Članak 49. 

Sve  pokretne  i  nepokretne  stvari  te
imovinska prava koja pripadaju Gradu čine
njegovu imovinu. 

Stvarima  i  imovinskim  pravima  u
vlasništvu  Grada  Đurđevca  raspolaže,
upravlja i koristi se Gradsko poglavarstvo. 

Grad Đurđevac vodi evidenciju o svojoj
imovini. 

VII.  NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
         GRAĐANA  U ODLUČIVANJU 

Članak 50.

Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju  o  lokalnim  poslovima  putem
referenduma,  mjesnog  zbora  građana  i
davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i
ovim Statutom. 

Članak 51.

Referendum  se  može  raspisati  radi
odlučivanja  o  prijedlogu  za  promjenu
statuta,  o  prijedlogu  općeg  akta  ili  drugog
pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i
o  drugim  pitanjima  određenim  zakonom  i
ovim Statutom. 

Referendum, sukladno zakonu i  ovom
Statutu,  raspisuje  Gradsko  vijeće  na
prijedlog jedne trećine njegovih članova, na
prijedlog  Gradskog  poglavarstva,  na
prijedlog  polovice  mjesnih  odbora  i  na
prijedlog 20% birača upisanih u popis birača
Grada. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani  s  prebivalištem na području Grada
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upisani u popis birača.
Odluka  donesena  na  referendumu

obvezatna je za Gradsko vijeće. 

Članak 52. 

Odluka o raspisivanju referenduma
sadrži: 

1. područje za koje se raspisuje
referendum, 

2. naziv akta o kojem se odlučuje na
referendumu, odnosno naznaku pitanja o
kojem, odnosno o kojima će birači
odlučivati na referendumu, 

3. obrazloženje akta ili pitanja o kojem,
odnosno o kojima se raspisuje referendum, 

4. referendumsko pitanje ili pitanja,
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima
će birači odlučivati, 

5. dan održavanja referenduma. 

Od dana objave odluke o raspisivanju
referenduma  do  dana  održavanja
referenduma ne smije proći manje od 20 niti
više od 40 dana.
 

Članak 53.

Građani  imaju  pravo  predlagati
Gradskom  vijeću  Grada  Đurđevca
donošenje  određenog  akta  ili  rješavanje
određenog  pitanja  iz  djelokruga  Gradskog
vijeća. 

Gradsko vijeće rasprvlja o prijedlogu iz
stavka  1.  ovoga  članka,  ako  prijedlog
potpisom  podrži  najmanje  10%  birača
upisanih u popis birača Grada Đurđevca. 

Svaka  lista  s  potpisima  birača  mora
sadržavati  potpuni  tekst  građanske
inicijative. 

Potpisi  birača  kojima se ne  može bez
dvojbe  prema  imenu,  adresi  i  JMBG
ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći 

Gradsko  vijeće  dužno je dati  odgovor
predlagateljima  najkasnije  u  roku  tri
mjeseca od prijama prijedloga. 

Članak 54.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na

način  određen  zakonom,  podnositi
predstavke  i  pritužbe  na  rad  tijela  Grada
Đurđevca i na nepravilan odnos zaposlenih
u tijelima Grada Đurđevca ako se obraćaju
tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i
interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti. 

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima
pravo na odgovor u roku 30 dana od dana
podnošenja. 

VIII.  MJESNA SAMOUPRAVA 
a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 55.

Kao  oblik  neposrednog  sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima
od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na
život  i  rad  građana,  na  području  Grada
osnivaju se mjesni odbori. 

Mjesni  odbor  se  osniva  za  jedno
naselje,  više međusobno povezanih manjih
naselja ili  za dio naselja, koji u odnosu na
ostale  dijelove  čini  zasebno  razgraničenu
cjelinu (dio naselja). 

Mjesni odbor je pravna osoba. 

Članak 56.

Na području Grada Đurđevca mjesni
odbori su: 

1. Mjesni odbor Centar - za dio naselja
Đurđevac.

2. Mjesni odbor Peski - za dio naselja
Đurđevac. 

3. Mjesni odbor Ledine - za dio naselja
Đurđevac.

4. Mjesni odbor Novo selo - za dio
naselja Đurđevac. 

5. Mjesni odbor Budrovac, za područje
naselja Budrovac, 

6. Mjesni odbor Čepelovac, za područje
naselja Čepelovac, 

7.  Mjesni  odbor  Grkine,  za  područje
naselja Grkine, 

8. Mjesni odbor Mičetinac, za područje
naselja Mičetinac, 

9. Mjesni odbor Severovci, za područje
naselja Severovci, 
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10.  Mjesni  odbor  Sveta  Ana,  za
područje naselja Sveta Ana, 

11.  Mjesni  odbor  Suha  Katalena,  za
područje naselja Suha Katalena i 

12.  Mjesni  odbor  Sirova  Katalena,  za
područje naselja Sirova Katalena. 

Područje  koje  obuhvaćaju  mjesni
odbori pod točkama 1, 2, 3. i 4. utvrdit će se
posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 57.

Za preustroj osnovanih mjesnih odbora
u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva,
te osnivanja novog, odnosno novih mjesnih
odbora  za  područje  Grada  za  koje  mjesni
odbori nisu osnovani, inicijativu mogu dati
građani  i  njihove organizacije  i  udruženja,
zborovi građana, vijeća mjesnih odbora (za
područja gdje su mjesni odbori osnovani), te
Odbor  za  mjesnu  samoupravu  Gradskog
vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor za mjesnu
samoupravu). 

Inicijativa  u  smislu  stavka  1.  ovog
članka  podnosi  se  u  pismenom  obliku  i
mora se obrazložiti. 

Novi  mjesni  odbori  osnivaju  se
odgovarajućom dopunom ovog Statuta. 

b) Tijela mjesnog odbora - izbor,  
     ovlasti i nadzor zakonitosti 

Članak 58. 

Tijela  mjesnog  odbora  su  vijeće
mjesnog  odbora  i  predsjednik  vijeća
mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora
traje četiri godine. 

Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno
tajnim  glasovanjem,  a  na  postupak  izbora
shodno  se  primjenjuju  odredbe  zakona
kojim  se  uređuje  izbor  članova
predstavničkih  tijela  jedinica  lokalne

samouprave. 
Izbore  za  članove  vijeća  mjesnih

odbora raspisuje Gradsko vijeće. 
Vijeće  mjesnog  odbora  ima  slijedeći

broj članova: 
- u mjesnom odboru koji ima do 500

stanovnika  -  5 članova,
- u mjesnom odboru koji ima preko 500

stanovnika - 7 članova.

Članak 60.

Vijeće mjesnog odbora: 
1. donosi program rada i izvješćuje o

radu mjesnog odbora, 
2. donosi plan malih komunalnih akcija

i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, 
3. donosi pravila mjesnog odbora, 
4. donosi poslovnik o radu u skladu s

ovim Statutom, 
5. donosi financijski plan i godišnji

obračun, 
6. bira i razrješava predsjednika i

potpredsjednika vijeća, 
7.saziva mjesne zborove građana, 
8. odlučuje o korištenju sredstava

namijenjenih mjesnom odboru u proračunu
Grada Đurđevca, 

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora,
odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o
drugim inicijativama i prijedlozima za
osnivanje mjesnih odbora na njegovu
području, 

10. surađuje s drugim mjesnim
odborima na području Grada Đurđevca,

11. surađuje s udrugama na svom
području u pitanjima od interesa za građane
mjesnog odbora, 

12.  obavlja  i  druge  poslove  utvrđene
propisima,  odlukama  i  općim  aktima
Gradskog vijeća. 

Članak 61.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava
tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća
i  jednog  potpredsjednika  te  po  potrebi
tajnika na vrijeme od četiri godine. 

Predsjednik  vijeća  mjesnog  odbora
predstavlja  mjesni  odbor  i  za  svoj  rad
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odgovara  vijeću  mjesnog  odbora,  a  za
obavljanje  poslova  koji  su  mu  prenijeti  u
smislu  članka  11.  stavak  1.  ovog  Statuta
odgovara gradonačelniku. 

Članak 62. 

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o
potrebama i  interesima građana  te  davanja
prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog
značenja,  može  sazivati  mjesne  zborove
građana. 

Mjesni  zbor  građana  saziva  se  za  dio
područja mjesnog odbora koji čini određenu
cjelinu. 

Mjesni  zbor  građana  vodi  predsjednik
vijeća  mjesnog  odbora  ili  član  vijeća
mjesnog odbora  kojeg odredi vijeće. 

Članak 63. 

U  svom  radu  mjesni  odbor  mora  se
pridržavati zakona i ovog Statuta. 

Nadzor  nad  zakonitošću  rada  tijela
mjesnog  odbora  obavlja  Gradsko
poglavarstvo,  koje  može  raspustiti  vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj
Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja
povjerene mu poslove. 

c) Utvrđivanje programa rada    
    mjesnog odbora  

Članak 64. 

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji
program rada mjesnog odbora.

Članak 65.

Program rada mjesnog odbora sadržava
popis  aktivnosti,  te  izvore  sredstava  za
njihovu realizaciju. 

Jedan primjerak programa iz stavka 1.
ovog  članka   dostavlja  se  Gradskom
poglavarstvu. 

d) Način financiranja djelatnosti   
    mjesnih odbora 

Članak 66.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu
osiguranja  nužnih  sredstava  za  njihovo
poslovanje  (minimalne  administrativne  i
slične troškove), te za obavljanje povjerenih
im  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga
Grada osiguravaju  se sredstva u proračunu
Grada. 

Za  financiranje  svojih  djelatnosti  koje
nisu  obuhvaćene  stavkom 1.  ovog  članka,
mjesni  odbori  mogu  osiguravati  druga
sredstva i to: 

a)  prihode  od  imovine  i  imovinskih
prava mjesnih odbora, 

b) dotacije pravnih subjekata i građana, 
c) druga sredstva. 

e) Obavljanje administrativnih i  
    drugih poslova za mjesne odbore

Članak 67.

Upravna  tijela  Grada  osiguravaju
odgovarajuće  uvjete  radi  pružanja  pomoći
mjesnim  odborima  u  obavljanju
administrativnih, računovodstvenih i drugih
odgovarajućih poslova. 

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka
razumijeva  i  obvezu  izravnog  vođenja
računovodstvenog  poslovanja  za  mjesne
odbore,  koji  odluče  da  im  to  poslovanje
obavlja uprava tijela Grada.  

IX.  USTROJSTVO I RAD JAVNIH 
SLUŽBI

Članak 68.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz
svog samoupravnog djelokruga, Grad može
osnovati  trgovačka  društva  i  ustanove  u
svom vlasništvu, sukladno zakonu. 

Članak 69.

Grad  nadzire  i  vodi  brigu  o
racionalnom  i  zakonitom  radu  trgovačkih
društava i ustanova u svom vlasništvu putem
svojih predstavnika. 
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Skupštine  trgovačkih  društava  i
predstavnici Grada Đurđevca u skupštinama
trgovačkih  društava  te  upravna  vijeća,
odnosno  ravnatelji  ustanova  iz  stavka  1.
ovoga  članka,  dužni  su  najmanje  jednom
godišnje  podnijeti  izvješće  o  svom  radu  i
poslovanju  Gradskom  vijeću  Grada
Đurđevca. 

Članak 69.a

Predstavnici  Grada  Đurđevca  u
skupštinama  trgovačkih  društava  dužni  su
pribaviti  prethodnu  suglasnost  Gradskog
vijeća, na prijedlog Gradskog poglavarstva,
prije odlučivanja o: 

1.  statusnim  promjenama  i  prestanku
rada trgovačkog društva, 

2.  povećanju  i  smanjenju  temeljnog
kapitala, 

3.  povlačenju  i  podjeli  poslovnih
udjela, odnosno dionica, 

4.  upotrebi  ostvarene  dobiti  i
pokrivanju gubitaka, 

5. imenovanju uprave društva i 
6. izmjeni društvenog ugovora. 

Trgovačka  društva  u  većinskom
vlasništvu  Grada  Đurđevca  kao  i  ustanove
kojih  je  osnivač  Grad  Đurđevac  smiju  se
zaduživati  uz  suglasnost  Gradskog
poglavarstva Grada Đurđevca, osim kad se
za osiguranje povrata kredita  traži  prijenos
vlasništva  ili  prijenos  prava  u  kojim
slučajevima  se  smiju  zaduživati  samo  uz
suglasnost  Gradskog  vijeća  Grada
Đurđevca. 

X.   OBLICI SURADNJE S DRUGIM      
JEDINICAMA LOKALNE, TE    

       PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE

Članak 70.

Grad Đurđevac  surađuje s općinama i
gradovima  na  području  Koprivničko-
križevačke  županije  te  Koprivničko-
križevačkom  županijom  radi  ostvarivanja
zajedničkih  interesa  na  unapređenju

gospodarskog i društvenog razvitka. 

Članak 71.

Radi suradnje u smislu članka 68. ovog
Statuta, Grad Đurđevac s drugim gradovima
i  općinama  može  osnovati  trgovačko
društvo  i  ustanove  u  zajedničkom
vlasništvu,  zajednička  upravna  tijela,  te
uspostaviti   druge  odgovarajuće  oblike
suradnje. 

Sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova iz  prethodnog stavka sklapa  se na
temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće
većinom glasova svih članova. 

Članak 72. 

Grad  Đurđevac  može  uspostaviti  i
održavati  suradnju  s  drugim  općinama  i
gradovima u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu,
sukladno zakonu. 

Odluku  o  uspostavljanju  međusobne
suradnje  odnosno  sklapanju  sporazuma  o
suradnji  s  lokalnim  jedinicama  drugih
država,  sadržaju  i  oblicima  te  suradnje
donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom
i općim aktima.

XI.   ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 73.

Stupanjem  na  snagu  ovog  Statuta
prestaje  vrijediti  Statut  Grada  Đurđevca
("Službene  novine  Grada  Đurđevca"  broj
5/97, 7/97, 3/01. i 4/01). 

34
Na  temelju  članka  9.  Odluke  o

izmjenama  i  dopunama   Odluke  o  grbu  i
zastavi Općine Đurđevac ("Službene novine
Grada  Đurđevca",  broj  1/06.),  Odbor  za
statut  i  poslovnik  Gradskog  vijeća  Grada
Đurđevca  na 2.  sjednici  održanoj 9.  lipnja
2006.  godine  utvrdio  je  pročišćeni  tekst
Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca.

Pročišćeni tekst Odluke o grbu i zastavi
Grada Đurđevca sadrži Odluku o grbu i
zastavi Općine Đurđevac ("Službene novine
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Općine Đurđevac", broj 1/96.) i Odluku o 
izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  grbu  i
zastavi Općine Đurđevac ("Službene novine
Grada  Đurđevca",  broj  1/06.)  u  kojima  je
naznačeno  vrijeme  njihova  stupanja  na
snagu.

KLASA: 017-01/06-01/05
URBROJ: 2137/03-06-2
Đurđevac, 9. lipnja 2006.

    Predsjednik
              Odbora za statut i poslovnik
             Ivica Djopar, dr.vet.med., v.r.

ODLUKA
o grbu i zastavi Grada Đurđevca

  (pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom  Odlukom  uređuje  se  opis  i
uporaba  grba  i  zastave  Grada  Đurđevca  i
način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom  i  zastavom  Grada  Đurđevca,
koji  izražavaju  identitet  Grada  i  njegove
povijesne  tradicije,  predstavlja  se  Grad
Đurđevac.

Članak 3.

Grb i zastava Grada Đurđevca mogu se
rabiti  samo  u  obliku  i  opisu  određenom
ovom Odlukom.

U  grbu  i  zastavi  Grada  Đurđevca  ne
može se ništa mijenjati .

Članak 4. 

Zabranjeno  je  javno  isticati  dotrajale,
neuredne ili na drugi način oštećene grb ili
zastavu Grada Đurđevca.

Članak 5.

Uporaba grba i zastave Grada Đurđevca

slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u
odgojno-nastavne svrhe pod uvjetom da se
time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Grada
Đurđevca.

II.   OPIS GRBA I ZASTAVE GRADA 
ĐURĐEVCA

Članak 6.

Grb  Grada  Đurđevca  je  u  obliku
poluokruglog štita zelene boje na kojem se
nalazi  zlatni-žuti  raskriljeni  pijetao  s
crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi
na  crnoj  kugli,  nadvisuju  ga  dvije  zlatne-
žute šesterokrake zvijezde.

Članak 7.

Zastava Grada Đurđevca je žute boje s
grbom Grada Đurđevca.

Omjer  širine  i  dužine  zastave  je  1:2.
Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 3/5
širine zastave.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE 
GRADA ĐURĐEVCA

Članak 8.

Grb Grada Đurđevca može se rabiti:
1.  na zgradama u kojima su smješteni

upravni  odjeli  Grada  Đurđevca,  te  u
prostorijama  Gradskog  vijeća  i  Gradskog
poglavarstva,

2.  pri  međunarodnim  i  drugim
susretima,  natjecanjima  i  skupovima
(političkim,  znanstvenim,  kulturno-
umjetničkim,  športskim  i  sl.  )  na  kojima
Grad Đurđevac sudjeluje ili je predstavljena
u skladu s pravilima i praksom održavanja
takvih skupova,

3. na službenim aktima, pozivnicama i
čestitkama  kojima  se  koriste  predsjednik
Gradskog  vijeća  i  predsjednik  Gradskog
poglavarstva.

Članak 9.

Izvornik grba Grada Đurđevca čuva se
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u Stručnoj službi Grada Đurđevca i prema
njemu se oblikuju grbovi za uporabu.

Članak 10.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca
pravnim osobama sa sjedištem na području
Grada  Đurđevca  može  odobriti  uporabu
grba  i  zastave  u  obavljanju  njihove
djelatnosti, a radi promicanja interesa Grada
Đurđevca.

 Uz zahtjev za uporabu grba ili zastave
mora se priložiti tehnički opis uporabe grba
ili  zastave  te  pobliže  označiti  i  obrazložiti
njihova uporaba.

Članak 11.

Zastava Grada Đurđevca ističe se:
1. u dane praznika i blagdane

Republike Hrvatske,
2. na Dan Grada Đurđevca.

Članak 12.

Zastava Grada Đurđevca može se
isticati:

1.  stalno  u  svečanim  službenim
prostorijama  organa  Grada  Đurđevca  i  na
zgradi sjedišta Grada Đurđevca,

2. u dane blagdana Republike Hrvatske
i  Grada  Đurđevca  na  trgovima,  ulicama  i
zgradama na području Grada Đurđevca,

3.  pri  međunarodnim  i  drugim
susretima,  manifestacijama,  natjecanjima  i
drugim  skupovima  na  kojima  Grad
Đurđevac sudjeluje,

4.  pri  proslavama,  svečanostima,
kulturnim,  vjerskim,  političkim  i  sličnim
manifestacijama,

5.  u  drugim  prigodama  ako  isticanje
zastave Grada Đurđevca čuva dostojanstvo i
ugled Grada Đurđevca.

Članak 13.

Grb  i  zastavu  Grada  Đurđevca  mogu
izrađivati ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Ovlaštenje  iz  stavka  1.  ovoga  članka
daje Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Globom do 1.000,00 kuna kaznit će se
za prekršaj pravna osoba ako:

1. rabi grb i zastavu suprotno članku 3.
i 4. ove Odluke,

2.  rabi  grb  suprotno  članku  8.  ove
Odluke,

3.  rabi  grb  i  zastavu  suprotno  članku
10. ove Odluke,

4. rabi zastavu suprotno članku 11. i 12.
ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka
kaznit  će  se  i  fizička  osoba  te  odgovorna
osoba  u  pravnoj  osobi  globom  do  200,00
kuna.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Likovni  prikaz  grba  i  zastave  Grada
Đurđevca sastavni je dio ove Odluke.

Grb Grada Đurđevca

Zastava Grada Đurđevca

35
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Na  temelju  članka  15.  Zakona  o
lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01.,
60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.)
i  članka  72.  stavka  2.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na  9.  sjednici,
održanoj 9. lipnja 2006. donijelo je

O D L U K U 
o uspostavljanju prijateljstva i suradnje

između Grada Đurđevca i 
Grada Lengyeltóti 

Članak 1. 

Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca,  radi
daljnjeg  razvoja  prijateljskih  veza  na
temelju obostranog razumijevanja, prihvaća
uspostavljanje  suradnje  i  prijateljstva  na
području  društvenih  djelatnosti,
gospodarstva i  lokalne samouprave između
Grada Lengyeltóti u Republici Mađarskoj i
Grada Đurđevca u Republici Hrvatskoj. 

Članak 2. 

Sporazum  o  suradnji  između  Grada
Lengyeltóti  i  Grada  Đurđevca  na
mađarskom i  hrvatskom jeziku  sastavni  je
dio ove Odluke. 

Članak 3.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada
Đurđevca za potpis Sporazuma o suradnji. 

Članak 4. 

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

KLASA: 910-01/06-01/01
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 9. lipnja 2006.

      GRADSKO VIJEĆE GRADA    
                  ĐURĐEVCA

  
                           Predsjednik

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

TESTVÉRVÁROSI OKIRAT
a magyarországi Lengyeltóti és a horvátországi

Đurđevac városok között

I.

Đurđevac és Lengyeltóti  határozatot  hozott
a két város közötti együttműködés és baráti
kapcsolat felvételéről amellyel megerősítik a
kétoldali  megértést  és  barátságot  a
szomszédos  nemzetek  lakosai  között,
ösztönzik  a  mindennemű  cserét  ekként
segítve mindkét város további fejlődését.

II.

A két város közötti megegyezés elősegítit és
mélyíti  a  lakosság,  az  egyesületek,
intézmények és városi igazgatóságok közötti
együttműködést  a  kultúra,  oktatás,  sport  és
más társadalmi tevékenység terén.
Mindkét  város  egyetért,  hogy a boldogabb
jövő  érdekében  hangsúlyozni  kell  a  közös
megértést,  a  hagyományok  és  szokások
egyéni  arculatát,  valamint  fenntartani  a
kultúrális csere minden formáját.

III.

Lengyeltóti  és  Đurđevac  város  igyekezni
fog a gazdasági együttműködés fejlesztésén
az  elsajátított  tapasztalatok  és  tudások
cseréjén  keresztül  közös  tervezetek
kialakításával,  kiállításokon  és  vásárokon



Broj 4                           SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA                          Stranica   18

való közös megjelenésekkel és minden más
partnerság  alapján  mely  közös  haszonhoz
vezethet.

IV.

Mindkét város tudomásul veszi a különféle
küldöttségek  és  lakossági  csoportulások
látogatásai  fontosságát  és  ösztönözni  és
segíteni  fogja  az  együttműködés  ilyen
formáit. Különösen kitart a fiatalok valamint
azok  egyesületei  és  intézményei  közötti
kapcsolatok ösztönzésén és fejlesztésén mint
a  városok  közötti  együttműködés
jövendőbeli hídjain.

V.

Mindkét város mindenben betartja  az ezen
Testvérvárosi  okiratban  megjelölteket
ekként  biztosítva  és  elősegítve  az
együttműködést.
A konkrét aktivitások kidolgozása az egyes
területek  sajátosságai  végett  külön
tervezetek  alapján  lesz  meghatározva  ezen
okirattal összhangban.

VI.

Ezen  Testvérvárosi  okirat  meghatározatlan
időre szól.
Mindkét fél felmondhatja ezen okiratot oly
módon hogy írásban értesíti  a  másik felet.
Ezen  okirat  felbomlása  az  írásbeli
felmondás  kézhezvételét  követően  három
hónappal lép érvénybe.

VII.

Ezen  okirat  8  azonos  példányban  íródott
magyar  és  horvát  nyelven  melyek
mindegyike eredetinek számít, az okirat  az
aláírása napján lép érvényre  és meg lészen
hirdetve  ”Đurđevac  város  hivatalos
lapjában”  (Službene  novine  Grada
Đurđevca).

                            LENGYELTÓTI VÁROS 

                              ALPOLGÁRMESTER

                                      Dankó József

SPORAZUM O SURADNJI

Grada Lengyeltóti u Republici
Mađarskoj i Grada Đurđevca u 

Republici Hrvatskoj 

I.

Grad Đurđevac i Grad Lengyeltóti  odlučili
su uspostaviti suradnju i prijateljstvo između
dvaju Gradova, čime se učvršćuje obostrano
razumijevanje i prijateljstvo između građana
susjednih  naroda,  potiče  razmjena  te  tako
doprinosi  zajedničkom  napretku  obaju
Gradova. 

II. 

Sporazum dvaju Gradova biti će potpora u
ostvarivanju  i  produbljivanju  suradnje
njihovih  građana,  udruga,  institucija  i
gradskih  uprava  na  području  kulture,
obrazovanja,  športa  i  drugim  područjima
društvenih djelatnosti.
Oba  su  Grada  suglasna  da  je  za  sretniju
budućnost  potrebno  poticati  međusobno
razumijevanje, različitosti tradicija i običaja
te podržavati sve oblike kulturne razmjene. 

III.

Grad Lengyeltóti i Grad Đurđevac, ulagat će
napore za unapređenje gospodarske suradnje
razmjenom  stečenih  iskustava  i  znanja,
stvaranjem zajedničkih projekata, nastupima
na  sajmovima  i  izložbama  kao  i  svim
drugim sredstvima na  osnovi  partnerstva  i
obostrane koristi. 

IV. 

Oba  Grada  shvaćaju  važnost  razmjene
posjeta  različitih  izaslanstava  i  grupa
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građana te će takav oblik suradnje poticati i
podržavati. Posebno će ustrajati na poticanju
i  razvoju  veza  među  mladim  ljudima,
njihovim  udrugama  i  institucijama  kao
budućem mostu suradnje između gradova. 

V. 

Oba Grada pridržavat će se ovog Sporazuma
u svim njegovim dijelovima osiguravajući i
potičući razmjenu i suradnju. 
Razrada  konkretnih  aktivnosti  ovisno  o
specifičnostima  pojedinih  područja,  utvrdit
će se pojedinačnim programima u skladu s
ovim Sporazumom.
 

VI.

Ovaj  Sporazum  sklapa  se  na  neodređeno
vrijeme. 
Svaka  sporazumna  strana  može  otkazati
ovaj Sporazum, na način da o tome pismeno
obavijesti  drugu  stranu.  Otkaz  Sporazuma
stupa na snagu tri mjeseca od dana primitka
takve obavijesti. 

VII. 

Ovaj Sporazum sastavljen je na mađarskom
i  hrvatskom  jeziku,  u  osam  istovjetnih
primjeraka  od  kojih  se  svaki  smatra
orginalom,  a  stupa  na  snagu  danom
potpisivanja  te  će  biti  objavljen  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.

                     GRADONAČELNIK GRADA
                   ĐURĐEVCA

                      Mladen Roštan
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Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada

Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  8/01.  i  1/06.),  Gradsko  vijeće
Grada Đurđevca na 9. sjednici  održanoj 9.
lipnja 2006. donijelo je 

ĐURĐEVAČKU STRATEGIJU
JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE

S INVALIDITETOM

1.   UVOD 

Vlada  Republike  Hrvatske  donijela  je
Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za
osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. (u
daljnjem  tekstu:  Nacionalna  strategija,
„Narodne novine“, broj 13/03.).

Nacionalna strategija naglašava nužnost
uspostave  jedinstvene  politike  za  osobe  s
invaliditetom  u  Republici  Hrvatskoj  bez
obzira na vrijeme, vrstu i okolnosti nastanka
invaliditeta,  a  u  kojoj  je  osobito  istaknuta
aktivna uloga samih osoba s invaliditetom i
njihovih udruga. 

Ciljevi  Nacionalne  strategije  su
promicanje  i  osiguravanje  prava  osoba  s
invaliditetom,  stvaranje  uvjeta  za
djelotvorno  rješavanje  problema,
koordinirano  djelovanje  i  učinkovito
informiranje na svim razinama, osiguravanje
punog  i  aktivnog  sudjelovanja  u  životu
zajednice, te senzibilizacija društva. 

Utemeljena  je  na  suvremenim
znanstvenim  dostignućima  i  odredbama
nacionalnih  i  međunarodnih  zakona  i
dokumenata. 

Od  međunarodnih  dokumenata  za
problematiku  osoba  s  invaliditetom
prihvaćene  su  odredbe:  Sporazuma  o
stabilizaciji  i  pridruživanju,  Opće
deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije
o pravima osoba s invaliditetom, Svjetskog
programa  djelovanja  za  osobe  s
invaliditetom,  Standardnih  pravila  o
izjednačavanju  mogućnosti  za  osobe  s
invaliditetom UN-a, Pariške povelje za novu
Europu,  Jedinstvene  rehabilitacije  osoba  s
invaliditetom  Vijeća  Europe  i  Odluke
Europske  komisije  o  Europskoj  godini
osoba s invaliditetom – 2003. i drugih. 

Nacionalna  strategija  obvezuje  tijela
državne  uprave  na  provođenje  sadržanih
mjera  o  provedbi  kojih  će  godišnje
izvještavati  Povjerenstvo  Vlade  Republike
Hrvatske  za  osobe  s  invaliditetom  (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo Vlade). 

Tijela državne uprave dužna su u svoje
godišnje planove uvrstiti mjere za provedbu
u  skladu  sa  Nacionalnom  strategijom  te
osigurati sredstva iz državnog proračuna za
svaku godinu. 
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Nacionalna  strategija  predviđa  da  u
četverogodišnjem  razdoblju  tijela  državne
uprave,  u  suradnji  s  jedinicama  lokalne
samouprave,  udrugama  osoba  s
invaliditetom,  udrugama  koje  skrbe  o
osobama  s  invaliditetom,  te  znanstveno-
stručnim institucijama provedu sve sadržane
mjere. 

Grad  Đurđevac  izvršava  ovlasti  i
obveze  koje  proizlaze  iz  njegova
samoupravnog djelovanja preko tijela Grada
Đurđevca,  tijela  mjesne  samouprave,
gradskih upravnih tijela i javnih službi, a na
dobrobit građana Grada Đurđevca. 

Slijedom  navedenog,  a  s  obzirom  na
specifičnost potreba građana s invaliditetom
i  njihov  značajan  udio  u  ukupnom  broju
stanovnika  (10,3%),  te  na  uzor  koji  je
pokazao  Grad  Zagreb  kao  metropola,
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  usvaja
Đurđevačku  strategiju  jedinstvene  politike
za osobe s invaliditetom  (u daljnjem tekstu:
Đurđevačka strategija).

Prihvaćanjem  i  provođenjem  mjera
Đurđevačke  strategije  uspostavlja  se
učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi
o osobama s invaliditetom Grada Đurđevca. 

Đurđevačka strategija slijedi strukturu i
sadržaj  Nacionalne  strategije  i  Zagrebačke
strategije. 

U  Đurđevačkoj  strategiji  navedene
mjere  s  nositeljima  i  rokovima  provedbe,
razvrstane su prema područjima značajnima
za  osobe  s  invaliditetom:  Obitelj  i  civilno
društvo,  Zdravlje,  šport  i  rekreacija,
Obrazovanje,  Profesionalna  rehabilitacija,
Zapošljavanje i rad, Stanovanje, mobilnost i
pristupačnost,  Socijalna  pomoć  i  skrb,
Mirovinsko  osiguranje  i  Koordinacija  i
informiranje. 

U  Đurđevačkoj  strategiji  navedene  su
mjere i aktivnosti za čije se provođenje traži
suradnja lokalne razine, te mjere i aktivnosti
koje će upravni odjeli poduzimati i provoditi
samostalno, ili u suradnji s tijelima državne
uprave, ustanovama i trgovačkim društvima
u  vlasništvu  Grada  Đurđevca,  udrugama
osoba  s  invaliditetom,  udrugama  koje
programski  djeluju  u  korist  osoba  s
invaliditetom i drugima. 

2.   PROGRAM DJELOVANJA 

2.1.   OBITELJ I CIVILNO DRUŠTVO 

1.  Grad  Đurđevac  kontinuirano  će
stvarati  pretpostavke  za  ulazak  Republike
Hrvatske  u  Europsku  uniju,  poštujući  pri
tome temeljne međunarodne dokumente na
području skrbi o osobama s invaliditetom. 

2. Grad Đurđevac, u suradnji s tijelima
državne  uprave,  udrugama  osoba  s
invaliditetom,  udrugama  koje  programski
djeluju  u  korist  osoba  s  invaliditetom  i
drugim  organizacijama,  kontinuirano  će  i
aktivno  sudjelovati  prigodom  uključivanja
osoba  s  invaliditetom  u  život  lokalne
zajednice,  poštujući  pri  tome  pravo  izbora
osobe  s  invaliditetom,  te  njezin  odabir
načina  života  prema  vlastitim kriterijima  i
vrijednosnom sustavu. 

3. Grad Đurđevac sudjelovat će u izradi
kodeksa  pozitivne  prakse,  standarda  i
mjerila  za  ostvarivanje  financijske  potpore
programima,  projektima  udruga,  sukladno
članku  23.  Zakona  o udrugama („Narodne
novine“, broj 88/01). 

Nositelj: Gradsko poglavarstvo 
Rok: kontinuirano

4.  Stvaranje  pretpostavki  za
ostvarivanje suradnje s najbližim referalnim
centrom za osobe s invaliditetom. 

Nositelji:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji  s  Ministarstvom  zdravstva  i
socijalne  skrbi,  udrugama  osoba  s
invaliditetom i dr. 
Rok: do kraja 2006. 

5.  Stvaranje  pretpostavki  za  osnivanje
savjetovališta za osobe s invaliditetom i za
članove  njihovih  obitelji.  Savjetovališta  bi
imala širok raspon djelovanja: individualni i
grupni  rad  s  osobama s  invaliditetom i  sa
članovima  njihovih  obitelji,  edukacije  o
potrebama  i  mogućnostima.  U  radu
savjetovališta  bili  bi  uključeni  stručnjaci
različitih  profila  iz  pojedinih  područja
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značajnih  za  osobe  s  invaliditetom.  Rad
savjetovališta bio bi  lokacijski  i  vremenski
organiziran sukladno potrebama korisnika.

Nositelji:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji  sa  Centrom  za  socijalnu  skrb
Đurđevac i udrugama osoba s invaliditetom.
Rok: do kraja 2006. 

6.  Unapređivanje  vrsta  pomoći,
sukladno  Programu  javnih  potreba  u
socijalnoj  skrbi  na  području  Grada
Đurđevca  i  cjelovitih  programa
namijenjenih  poboljšavanju  kvalitete
obiteljskog života. 

Nositelj: Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca
Rok: kontinuirano

   
2.2.   ZDRAVLJE, ŠPORT I      

 REKREACIJA

1.  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s
Ministarstvom  zdravstva  i  socijalne  skrbi,
Hrvatskim  zavodom  za  javno  zdravstvo,
stručnjacima  s  ovog  područja,  definirat  će
način provođenja, implementaciju i praćenje
podataka u vezi s djecom s rizicima. 

Grad Đurđevac djelovat će na stvaranju
pretpostavki za uspostavu gradskog registra
osoba s invaliditetom.

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: do kraja 2006. 

2.  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s
Ministarstvom  znanosti,  obrazovanja  i
športa,  udrugama  osoba  s  invaliditetom  i
udrugama koje programski  djeluju u korist
osoba s invaliditetom radit će na osiguranju
dostupnosti  školskih  prostora  u  svrhu
omogućavanja  izvannastavnih  športskih  i
drugih aktivnosti djeci i mladeži, uključujući
svu  djecu  i  mlade  s  teškoćama u razvoju,
radi  očuvanja  i  poboljšavanja  njihova
zdravlja.  

Nositelj:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji  sa  Zajednicom  sportskih  udruga

Grada  Đurđevca  te  osnovnom  i  srednjim
školama 
Rok: kontinuirano

2.3.  OBRAZOVANJE, KULTURA I  
 TEHNIČKA KULTURA

1.  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s
Ministarstvom  znanosti,  obrazovanja  i
športa,  udrugama  osoba  s  invaliditetom  i
udrugama koje programski  djeluju u korist
osoba  s  invaliditetom,  Ministarstvom
zdravstva  i  socijalne  skrbi,  te  Hrvatskim
zavodom za  zapošljavanje  sudjelovat  će  u
izradi istraživačko-analitičke studije u svrhu
utvrđivanja  stanja  o  nezavršavanju
srednjoškolskog  obrazovanja  (napuštanje
škole,  ne  polaganje  mature  ili  završnog
ispita), te formuliranja stručnih podloga kao
polazišta  za  planiranje  i  pripremu  budućih
aktivnosti. 

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca 
Rok: do kraja 2006. 

2.  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s
Ministarstvom  znanosti,  obrazovanja  i
športa  stvarat  će  pretpostavke  za  ustroj
sustava  praćenja  djece  s  teškoćama  u
razvoju od predškolskog do srednjoškolskog
obrazovanja. 

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: do kraja 2006. 

3. Grad Đurđevac, u suradnji s tijelima
državne  uprave,  udrugama  osoba  s
invaliditetom  i  udrugama  koje  programski
djeluju  u  korist  osoba  s  invaliditetom
surađivat  će  na  kontinuiranom  provođenju
edukacije  djelatnika u obrazovanju,  u  cilju
podizanja  kvalitete  rada,  te  što
jednostavnijeg i mjerodavnijeg postupanja. 

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: kontinuirano

4. Grad Đurđevac, u suradnji s tijelima
državne  uprave,  udrugama  osoba  s
invaliditetom  i  udrugama  koje  programski
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djeluju  u  korist  osoba  s  invaliditetom  i
drugim  organizacijama  poticat  će
volonterski  rad  kao  nadopunu  radu
profesionalnog tima. 

Nositelj:  Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca
Rok: kontinuirano 

5.  Zalaganje  za  dodatnu  prilagodbu
postojećih  objekata  za  specifične  skupine
djece s teškoćama u razvoju. 

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: kontinuirano 

6.  Zalaganje  za  uključivanje  djece  s
teškoćama  u  razvoju  u  redovite  odgojne
skupine i osiguravanje uvjeta za njihovu što
potpuniju integraciju. 

Nositelj:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji s osnovnom i srednjim školama
Rok: kontinuirano

7.  Zalaganje  za  to  da  se  zapošljavaju
specijalizirani stručnjaci u dječjim vrtićima i
školama  natječajem  i  da  se  koristi
programima  Zavoda  za  zapošljavanje
(volonteri za određene projekte). 

Nositelj:  Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca
Rok: kontinuirano 

8. Organizacija i provođenje edukacije
odgajatelja i učitelja o osnovnim potrebama
djece s teškoćama u razvoju, u suradnji  sa
znanstvenim institucijama. 

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: kontinuirano

9.  Utvrđivanje  objekta  i  opreme
tehničke kulture za specifične skupine djece
i  mladeži  s  invaliditetom  te  podupiranje
izrade i provođenja specifičnih programa za
djecu i  mladež s  invaliditetom iz područja
tehničke  kulture,  osobito  informatike  i
univerzalnog dizajna.

Nositelj:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji  sa  Zajednicom  tehničke  kulture
Grada Đurđevca
Rok: kontinuirano 

2. 4.  PROFESIONALNA     
 REHABILITACIJA,    
 ZAPOŠLJAVANJE I RAD

 
Stupanje  na  snagu  Zakona  o

profesionalnoj  rehabilitaciji  i  zapošljavanju
osoba  s  invaliditetom  („Narodne  novine“,
broj  143/02.)  značajno  će  unaprijediti
politiku zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Zakon obvezuje tijela državne uprave, tijela
sudbene vlasti  i  druga državna tijela,  tijela
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
javne službe, izvanproračunske fondove,  te
pravne osobe u vlasništvu ili  u  pretežitom
vlasništvu  Republike  Hrvatske,  da,  na
primjerenom  radnom  mjestu,  prema
vlastitom  odabiru,  u  primjerenim  radnim
uvjetima, određenom dinamikom zapošljava
propisani udio osoba s invaliditetom. 

Tijekom  2006.  godine  posebna
pozornost  usmjerit  će  se  na  problem
zapošljavanja osoba s invaliditetom. 

 
2.5.   STANOVANJE, MOBILNOST I  

  PRISTUPAČNOST

1.  a)  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s
Ministarstvom  zdravstva  i  socijalne  skrbi,
kontinuirano  će  raditi  na  osiguravanju
pristupačnosti  i  elemenata  informacijske
podrške  za  gluhe  i  slijepe  osobe  unutar
ustanova  i  u  okolišu  te  opremanju
zdravstvenih  ustanova  i  rehabilitacijskih
centara  potrebnim  funkcionalnim
pomagalima  u  okviru  potreba  korisnika  s
područja Grada Đurđevca.

     b) Zdravstvene ustanove i ustanove
socijalne skrbi na području Grada Đurđevca
prilagodit  će  se  kako  bi  bile  pristupačne
osobama s invaliditetom.
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Nositelji:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji  s  Ministarstvom  zdravstva  i
socijalne skrbi
Rok: a) kontinuirano
         b) kontinuirano 

2.  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s
Ministarstvom  znanosti,  obrazovanja  i
športa  kontinuirano će  raditi  na uklanjanju
arhitektonsko-građevinskih  barijera  i
uvođenju  elemenata  informacijske  podrške
za gluhe i slijepe osobe u osnovnoj školi i
gimnaziji,  te  športskim  ustanovama  i
objektima.

Nositelji: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: kontinuirano

3.  Grad  Đurđevac  u  suradnji  s
Ministarstvom  zdravstva  i  socijalne  skrbi
nastojat  će  iznaći  mogućnosti  prilagodbe
pristupačnosti prostorima Hrvatskog zavoda
za  zdravstveno  osiguranje  i  Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje – ispostava
u Đurđevcu.
 
Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca
Rok: do kraja 2006. 

 
4.  Grad  Đurđevac,  u  suradnji  s

Ministarstvom  mora,  turizma,  prometa  i
razvitka  i  Ministarstvom  zaštite  okoliša,
prostornog uređenja  i  graditeljstva,  vezano
uz njihove nadležnosti,  izradit  će mjere za
poboljšanje  fizičke  dostupnosti
infrastrukturnim objektima i
uslugama koje se pružaju u tim objektima, te
će  u  tu  svrhu,  u  postupku  planiranja  i
primjeni mjera uspostaviti izravnu suradnju
s udrugama osoba s invaliditetom.

Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca 
Rok: do kraja 2006. 
 
2.6.   MIROVINSKO OSIGURANJE

U  planiranju,  poduzimanju  i
provođenju  mjera  iz  područja  mirovinskog
osiguranja,  Grad  Đurđevac  će  surađivati  s
tijelima državne uprave, na način koji obje

strane  procijene  najučinkovitijim  i  u
suradnji  s  udrugama  invalida  podržati
potaknute promjene Zakona o mirovinskom
osiguranju. 

2.7.    SOCIJALNA POMOĆ I SKRB

1. Kontinuirano će se pratiti socijalni i
materijalni  status  korisnika  vrsta  pomoći
prema Programu javnih potreba u socijalnoj
skrbi  na području Grada Đurđevca i Zakonu
o socijalnoj skrbi. 

Nositelji: Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji s Centrom za socijalnu skrb
Đurđevac, udrugama i humanitarnim
organizacijama. 
Rok: kontinuirano 

2. Suradnja u organizaciji i provođenju
stalnih  i  povremenih  edukacija  i  stručno-
znanstvenih  skupova  za  osobe  s
invaliditetom,  članove  njihovih  obitelji,
voditelje i članove udruga. 

Nositelj:  Upravna  tijela  Grada  Đurđevca  i
Gradsko društvo invalida Đurđevac.
Rok: kontinuirano

3. Suradnja u organizaciji i provođenju
rasprave o stvarnom stanju i mogućnostima
skrbi za osobe s invaliditetom na područjima
Grada.

Nositelji: Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji sa Centrom za socijalnu skrb
Đurđevac i Gradskim društvom invalida
Đurđevac.
Rok: do kraja 2006. 

2.8.  KOORDINACIJA I       
 INFORMIRANJE 

1.  Pripremiti  podlogu  za  tiskanje
Vodiča  kroz  Grad  Đurđevac  za  osobe  s
invaliditetom koji je namijenjen osobama s
invaliditetom i članovima njihovih obitelji, u
svrhu  cjelovitog  informiranja  o  njihovim
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pravima i  mogućnostima i  kontinuirano ga
ažurirati. 

     
Nositelj: Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji s Gradskim društvom invalida 

 Đurđevac.
Rok: do kraja 2006.

2. Suradnja u organizaciji i provođenju
aktivnosti  u  cilju  senzibiliziranja  za
probleme  i  potrebe  osoba  s  invaliditetom
ciljanih  skupina  zanimanja  (npr.  liječnici,
socijalni  djelatnici,  nastavnici,  profesori,
policijski  djelatnici,  poštanski  i  bankovni
šalterski službenici). 

Nositelji:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: najmanje jednom godišnje

3.  Suradnja  prigodom  održavanja
okruglih  stolova  i  tribina,  tiskovnih
konferencija i sl. za stručnu i širu javnost o
problemima i pozitivnim iskustvima osoba s
invaliditetom Grada Đurđevca. 

Nositelji:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: po potrebi

4.  Prigodna  obilježavanja  Međunaro-
dnog  dana  osoba  s  invaliditetom  (03.
prosinac), europskog tjedna mobilnosti (16.
–  22.  rujna),  Dana  bijelog  štapa  (15.
listopada), Dana cerebralne i dječje paralize
(5.  svibnja),  dana  obitelji  (15.  svibnja)  i
Dana Grada Đurđevca (23. travnja). 

Nositelji:  Upravna tijela Grada Đurđevca u
suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: svake godine prigodom datuma 

3. ZAVRŠNE ODREDNICE

Prihvaćanje  i  provođenje  Đurđevačke
strategije  zahtijeva  sustavnu  i  stalnu
koordinaciju  mnogobrojnih  sudionika.
Funkciju  praćenja  pojedinih  područja
djelovanja, koordinaciju i usklađivanje svih
djelatnosti  na  razini  Grada  obavljat  će

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada
Đurđevca (u daljnjem tekstu Povjerenstvo),
sukladno funkciji i djelovanju Povjerenstva
za  osobe  s  invaliditetom Vlade  Republike
Hrvatske. 

Mjere  i  aktivnosti  navedene  u
Đurđevačkoj  strategiji  uspješno  će  se  i
pravovremeno  provoditi  samo  uz  stalnu
koordinaciju između pojedinih izvršitelja. 

Povjerenstvo će koordinirati,  poticati i
pratiti  provođenje  pojedinih  mjera,  pružati
stručnu i savjetodavnu pomoć  nositeljima i
suradnicima provođenja mjera i aktivnosti. 

Upravna  tijela  Grada  Đurđevca,
ustanove  i  trgovačka  društva  u  vlasništvu
Grada Đurđevca dužni su provoditi mjere i
aktivnosti  iz  Strategije  radi  promicanja
prava  i  unapređenja  položaja  osoba  s
invaliditetom u Gradu Đurđevcu. 

Nadležna  upravna  tijela  Grada
Đurđevca  i  drugi  nositelji  aktivnosti
dostavljat  će  do  30.  siječnja  svake  godine
Povjerenstvu  izvješće  o  provedbi  mjera  iz
svoje  nadležnosti,  koje  će  do  15.  veljače
objedinjeno  izvješće  dostavljati  Gradskom
poglavarstvu Grada Đurđevca,  a  koje  će o
tome  izvijestiti  Gradsko  vijeće  Grada
Đurđevca. 

Đurđevačka  strategija  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA. 007-01/05-01/02
URBROJ: 2137/03-05-1 
Đurđevac, 9. lipnja 2006. 
                                  
                                         

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

             Predsjednik
 Gradskog vijeća

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

37
Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona

o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
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58/93., 100/04. i 33/05.) i članka 15. Statuta
Grada  Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.   i   1/06.),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na  9.  sjednici
održanoj 9. lipnja 2006. donijelo je 

P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje

građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i

širenja požara tijekom žetvene sezone
u 2006. godini

I.

 Plan  motrenja,  čuvanja  i  ophodnje
građevina  i  površina  na  kojima  prijeti
povećana  opasnost  od  nastajanja  i  širenja
požara  tijekom  žetvene  sezone  u  2006.
godini  donosi  se  radi  preventivnog
djelovanja i sprečavanja nastajanja požara u
vrijeme  dok  je  zbog  vremenskih  prilika  i
vrste  poslova  koji  se  obavljaju  povećana
opasnost  od nastajanja  požara  na  području
Grada  Đurđevca,  a  naročito  na  žetvenim
površinama za vrijeme trajanja žetve te  na
području  „Đurđevačkih  pijesaka“  koji  su
zaštićeni dio prirode. 

II.

Na području Grada Đurđevca,  žetvene
parcele  su  po  površini  male  i  žetva  se
obavlja  strojno,  bez  odlaganja  požnjetih
kultura  u  stogove,  te  se  ocjenjuje  da  je
opasnost  od požara manja,  nego u vrijeme
kad se je žetva obavljala ručno pri čemu je
od važnosti i to što rukovatelj strojem  treba
provoditi propisane mjere zaštite od požara.

III.

Povećana opasnost za nastanak i širenje
požara  u  žetvenoj  sezoni  postoji  na
površinama  koje  graniče  s  deponijem
komunalnog otpada i divljim deponijima.

IV.

Zadužuje  se  Vatrogasna  zajednica
Grada  Đurđevca  da  s  predstavnicima
Dobrovoljnih  vatrogasnih  društava  za
područje Grada Đurđevca održi sastanak, te
da utvrdi stanje vatrogasne opreme i vozila,
vatrogasne  sirene,  te  broj  aktivnih
vatrogasaca.

V.

Radi  pravovremene,  eventualne
intervencije  Vatrogasne  zajednice  i
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja
Grada  Đurđevca  dužni  su  na   vrijeme
registrirati  vatrogasna  vozila  i  svu  opremu
dovesti u ispravno stanje. 

Sredstva za ovu namjenu osigurat će se
u  Proračunu  Grada  Đurđevca  za  2006.
godinu.

VI.

U  razdoblju  od  1.  srpnja  do  31.
kolovoza 2006. godine, pojačano motrenje i
ophodnju  deponija  komunalnog  otpada
obavljat  će  djelatnici  Komunalija  d.o.o.
Đurđevac.

 U  razdoblju  od  1.  srpnja  do  31.
kolovoza 2006. godine, motrenje i ophodnju
zaštićenog  dijela  prirode  „Đurđevački
pijesci“  i  žetvenih  površina  od  15,00  do
24,00  sata  svakodnevno,  obavljat  će  bez
naknade  članovi  Dobrovoljno  vatrogasnih
društava s područja Grada Đurđevca, prema
rasporedu Vatrogasne zajednice.

VII.

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

KLASA:  214-01/06-01/05
URBROJ: 2137/03-06-1 
Đurđevac,  9. lipnja 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVC
 

      Predsjednik 
         Gradskog vijeća

                   Ivica Djopar, dr. vet. med.,v.r.
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38
Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada

Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na  9.  sjednici
održanoj 9. lipnja 2006. donijelo je 

R J E Š E N J E 
o izboru člana Odbora za prostorno

planiranje, komunalne poslove i 
zaštitu okoliša Gradskog vijeća 

Grada Đurđevca

I. 

Za  člana  Odbora  za  prostorno
planiranje,  komunalne  poslove  i  zaštitu
okoliša  Gradskog  vijeća  Grada  Đurđevca
bira  se  STEVO  VILAGOŠ  iz  Đurđevca,
SDP. 

II.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

KLASA: 080-01/05-01/18
URBROJ: 2137/03-06-2
Đurđevac, 9. lipnja 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

     Predsjednik
  Gradskog vijeća 

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

39
Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada

Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na  9.  sjednici
održanoj 9. lipnja 2006. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o financijskom 

poslovanju Turističke zajednice 
Grada Đurđevca za 2005. godinu 

I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  financijskom
poslovanju  Turističke  zajednice  Grada
Đurđevca  za 2005. godinu,  koje je  podnio
predsjednik  Turističke  zajednice  Grada
Đurđevca Marijan Ružman. 

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“. 

KLASA: 400-01/06-01/53
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 9. lipnja 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

   Predsjednik
       Gradskog vijeća 

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

40

Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.)  i  točke  IV.
stavka 2. Odluke o prodaji poslovnog udjela
Grada  Đurđevca  u  Đurđevačkom
poduzetničkom  centru  d.o.o.  Đurđevac
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj
7/05.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 9.
sjednici održanoj 9. lipnja 2006. donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o provedenom 

postupku prodaje Đurđevačkog 
poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac

I.

Prihvaća  se  Izvješće  Gradskog
poglavarstva Grada Đurđevca o provedenom
postupku  prodaje  Đurđevačkog
poduzetničkog  centra  d.o.o.  Đurđevac,
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KLASA:  311-01/05-01/10,  URBROJ:
2137/03-06-07 od 1. lipnja 2006. godine. 

II.

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

III.

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

KLASA: 311-01/05-01/10
URBROJ: 2137/03-06-08
Đurđevac, 9. lipnja 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

   Predsjednik
      Gradskog vijeća 

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

41
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Grada

Đurđevca  „Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01. i  1/06.),  a u svezi  s
člankom 29. stavkom 1. alinejom 7. Statuta
Centra  za  kulturu  Đurđevac  (broj  18/00.  i
112/03), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
9. sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine,
donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti ravnateljici 

Centra za kulturu Đurđevac 
za potpis Ugovora o korištenju sredstava

Ministarstva kulture RH 

Daje  se  suglasnost  ravnateljici  Centra
za  kulturu  Đurđevac  Editi  Janković  -
Hapavel za potpis Ugovora broj 16-245-06 o
korištenju sredstava Ministarstva kulture RH
(KLASA:  612-08/05-26/0730,  URBROJ:
532-04-01/1-05-4  od  16.  ožujka  2006.
godine)  na  iznos  od  100.000,00  kuna,  za
program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac,
Stari  grad  Đurđevac  –  za  građevinsku
sanaciju i završne radove.  

KLASA: 612-01/06-01/18
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 9. lipnja 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

     
           Predsjednik
       Gradskog vijeća

                  Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
42

Na  temelju  članka  15.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01. i  1/06.), a  u svezi  s
člankom 19. stavkom 1. alinejom 7. Statuta
Gradske  knjižnice  Đurđevac  (broj  181/00.
od  15.  prosinca  2000.  godine),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na  9.  sjednici
održanoj 9. lipnja 2006. donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici 

Gradske knjižnice Đurđevac za potpis
Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture RH

Daje se suglasnost ravnateljici Gradske
knjižnice  Đurđevac,  Anici Šabarić,  prof.
za  potpis  Ugovora  o  korištenju  sredstava
Ministarstva  kulture  RH  (KLASA:  612-
04/05-03/0026,  URBROJ:  532-05-01/2-06-
02  od  24. ožujka  2006.)  na  iznos  od
110.000,00 kuna za program nabave knjižne
i neknjižne građe u 2006. godini za Gradsku
knjižnicu Đurđevac. 

KLASA: 612-01/06-01/17 
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 9. lipnja 2006.  

         GRADSKO VIJEĆE GRADA      
ĐURĐEVCA

           
          Predsjednik

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

GRADSKO POGLAVARSTVO 
GRADA ĐURĐEVCA
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43
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Grada

Đurđevca  ("Službene  novine  Grada
Đurđevca",  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  23.
sjednici  održanoj 18. travnja 2006. godine,
donijelo je 

O D L U K U
o vremenu održavanja “Legende o

Picokima 2006.” i imenovanju 
Organizacijskog odbora

I. 

Za  održavanje  kulturno-zabavne  i
sportske manifestacije “Legende o Picokima
2006.” određuju se dani 23., 24., i 25. lipnja
2006. godine. 

II.
U Organizacijski odbor imenuju se: 
1. Mladen Roštan
2. Josip Tomica
3. Milica Fuček
4. Marijan Ružman
5. Zdravko Patačko 
6. Verica Rupčić
7. Josip Cugovčan 
8. Željko Orač
9. Mario Lončarić
10. Mario Tomrlin 
11. Zvonimir Perica
12. Anđela Lenhard – Antolin 
13. Mijo Robotić
14. Damir Mujić 
15. Ivan Martinčić 

III.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim
novinama Grada Đurđevca”.

KLASA: 080-01/06-01/07
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 18. travnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

       Predsjednik
                    Gradskog poglavarstva
              Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r.

44
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Grada

Đurđevca  ("Službene  novine  Grada
Đurđevca",  broj 8/01. i 1/06.), i članka 10.
stavka  1.  Odluke  o  grbu  i  zastavi  Grada
Đurđevc  (“Službene  novine  Grada
Đurđevca”,  broj  1/96.  i  1/06.),  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  24.
sjednici održanoj 9. svibnja 2006., donijelo
je 

O D L U K U
o odobrenju uporabe grba Grada
Đurđevca Radioklubu “Đurđevac”

I.

Radioklubu  „Đurđevac”  odobrava  se
uporaba  grba  Grada  Đurđevca  na  QSL
kartama Radiokluba.

II.

Uporaba  grba  Grada  Đurđevca
odobrava se bez naknade.

III.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim
novinama Grada Đurđevca”. 

KLASA: 017-01/06-01/02 
URBROJ: 2137/03-06-1 
Đurđevac, 9. svibnja 2006.  

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

       Predsjednik
             Gradskog poglavarstva

              Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r.

45
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Grada

Đurđevca  ("Službene  novine  Grada
Đurđevca", broj 8/01. i 1/06.), a u skladu s
Uredbom o postupku nabave roba, radova i
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usluga  male vrijednosti  ("Narodne novine"
broj  14/02.),  Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca  na  25.  sjednici  održanoj  25.
svibnja 2006., donijelo je 

DOPUNU PLANA NABAVE
roba, radova i usluga u vrijednosti
 do 200.000,00 kuna u 2006.  godini 

I.

U Planu nabave roba, radova i usluga u
vrijednosti  do  200.000,00  kuna  u  2006.
godini (“Službene novine Grada Đurđevca”,
broj 8/05.) u točki II.  dodaju se novi redni
brojevi nabave 29. i 30. koji glase: 

“29. Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni B
u Đurđevcu                70.000,00 kuna.

  30.  Rekonstrukcija  vodovodnog
priključka  i  odvodnje  s  pumpom  na
vodoskoku  u  parku  na  Trgu  sv.  Jurja  u
Đurđevcu 40.000,00 kuna.

II. 

Ove Dopune Plana nabave roba, radova
i  usluga  male  vrijednosti  za  2006.  godinu
objavit će se u "Službenim novinama Grada
Đurđevca". 

KLASA: 406-01/05-01/04
URBROJ: 2137/03-06-2
Đurđevac, 25. svibnja 2006. 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

       
Predsjednik 

     Gradskog poglavarstva
    Mladen Roštan, dipl.ing.,v.r.

46
Na temelju članka 21. stavka 4. Odluke

o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za
2006.  godinu  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj 7/05.) i članka 34. Statuta
Grada  Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  25.

sjednici održanoj 25. svibnja 2006. donijelo
je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o korištenju

sredstava Proračuna Grada Đurđevca
 za 2006. godinu - Proračunske zalihe, za

razdoblje od 1. do 30. travnja 2006.godine

I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  korištenju
sredstava  Proračuna  Grada  Đurđevca  za
2006.  godinu  –  Proračunske  zalihe,  za
razdoblje od 1. do 30. travnja 2006. godine. 

II.

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

III.

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

KLASA: 400-01/05-01/55 
URBROJ: 2137/03-06-8
Đurđevac, 25. svibnja 2006. 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

   
                Predsjednik
      Gradskog poglavarstva

                      Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r.

I Z V J E Š Ć E 
o korištenju sredstava Proračuna Grada
Đurđevca za 2006. godinu, Proračunske 
zalihe, za razdoblje od 1. do 30. travnja

2006. godine 

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona
o proračunu („Narodne novine“ broj 96/03.),
nositelj  izvršne  vlasti  jedinice  lokalne
samouprave i uprave, obvezan je izvijestiti
nadležno  tijelo  o  korištenju  Proračunske
zalihe. 

U  skladu  s  člankom  21.  Odluke  o
izvršavanju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za
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2006.  godinu  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“, broj 7/05.) podnosim Izvješće o
korištenju  sredstava  Proračunske  zalihe  za
razdoblje od 1. do 30. travnja 2006. godine. 

Datum
plaćanja

Naziv
korisnika

Opis Svota

4.4.06.
GRADSKA
KNJIŽNICA
ĐURĐEVAC

Sufinanciranje
tiskanja
knjige

„Đurđevački
pijesci“

10.000,00
kuna

UKUPNO:                                                   10.000,00 kuna

 Gradonačelnik
                     Mladen Roštan, dipl.ing.v.r.

47
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Grada

Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  25.
sjednici održanoj 25. svibnja 2006. donijelo
je 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa javnih radova 

„Romi za lokalnu zajednicu“ i
određivanju Komunalija d.o.o. 
Đurđevac za izvršitelja Programa

I.

Prihvaća  se  Program  javnih  radova
„Romi za lokalnu zajednicu“ KLASA: 100-
01/06-01/01,  URBROJ:  2137/03-06-2,  koji
obuhvaća  radove  na  održavanju  javnih
površina  na  području  Grada  Đurđevca  i
uređenje  i  čišćenje  Geografsko-botaničkog
rezervata „Đurđevački pijesci“. 

II.

Za izvršitelja Programa iz točke I. ovog
Zaključka  određuju  se  Komunalije  d.o.o.
Đurđevac.

III.

Sukladno  Mjerama  za  zapošljavanje  i
obrazovanje  osoba  romske  nacionalne
manjine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
određena je bruto plaća radnika u iznosu od
2.542,83 kune, pri čemu Hrvatski zavod za

zapošljavanje  subvencionira  100%  iznosa
plaće. 

Za jednog radnika koji putuje na relaciji
Novo Virje  –  Đurđevac,  mjesečni  troškovi
prijevoza  iznose  643,20  kuna,  sukladno
potvrdi Čazmatrans prijevoza d.o.o. Čazma,
a iste snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

IV. 

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

KLASA: 100-01/06-01/01 
URBROJ: 2137/03-06-3
Đurđevac, 25. svibnja 2006. 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

   
Predsjednik

     Gradskog poglavarstva
       Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA

48
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona

o  zaštiti  i  spašavanju  („Narodne  novine“,
broj  174/04.),  gradonačelnik  Grada
Đurđevca dana 24. svibnja 2006. donosi

R J E Š E N J E 
o imenovanju Zapovjedništva zaštite i

spašavanja Grada Đurđevca 

I.

U  Zapovjedništvo  zaštite  i  spašavanja
Grada  Đurđevca  (u  daljnjem  tekstu:
Zapovjedništvo), imenuju se:

1.  Mladen  Roštan,  gradonačelnik,  za
zapovjednika,

2.  Milica  Fuček,  za  zamjenika
zapovjednika, 

3.  Ivan  Kramarić,  Područni  ured  za
zaštitu i spašavanje Koprivnica (PUZS), za
člana, 
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4. Davor Kovačev,  načelnik Policijske
postaje Đurđevac, za člana, 

5.  Marijan Kicivoj,  zapovjednik Javne
vatrogasne  postrojbe  Grada  Đurđevca,  za
člana.  

II.

Zadaće  Zapovjedništva  utvrđene  su
Pravilnikom  o  pozivanju,  mobilizaciji  i
aktiviranju  operativnih  snaga  zaštite  i
spašavanja („Narodne novine“, broj 25/06.).

Administrativno-tehničke  poslove  za
Zapovjedništvo  obavljat  će  Stručna  služba
Grada Đurđevca.  

III.

Ovo  Rješenje  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 080-01/06-01/05
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 25. svibnja 2006.

     Gradonačelnik
       Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r.

S A D R Ž A J 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

33 Statut Grada Đurđevca 
     (pročišćeni tekst)         1
34 Odluka o grbu i zastavi Grada 
     Đurđevca (pročišćeni tekst)               13
35 Odluka o uspostavljanju prijateljstva
     i suradnje između Grada Đurđevca i
     Grada Lengyeltóti                                 15

- TESTVÉRVÁROSI OKIRAT
   a magyarországi Lengyeltóti és a      
   horvátországi Đurđevac városok      
   között                                              16

       - SPORAZUM O SURADNJI
         Grada Lengyeltóti u Republici        

        Mađarskoj i Grada Đurđevca u   
    Republici Hrvatskoj

17
36 Đurđevačka strategija jedinstvene

     politike za osobe s invaliditetom         17
37 Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
     građevina i površina kojima prijeti 
     povećana opasnost od nastajanja i 
     širenja požara tijekom žetvene 
     sezone u 2006. godini                         23
38 Rješenje o izboru člana Odbora za
     prostorno planiranje, komunalne 
     poslove i zaštitu okoliša Gradskog 
     vijeća Grada Đurđevca                       24
39 Zaključak o prihvaćanju Izvješća
     o financijskom poslovanju 
     Turističke zajednice Grada 
     Đurđevca za 2005. godinu                24
40 Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
     o provedenom postupku prodaje 
     Đurđevačkog poduzetničkog centra
     d.o.o. Đurđevac                                 25
41 Zaključak o davanju suglasnosti
     ravnateljici Centra za kulturu 
     Đurđevac za potpis Ugovora o 
     korištenju sredstava Ministarstva
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     kulture RH                                        25 
42 Zaključak o davanju suglasnosti 
     ravnateljici Gradske knjižnice 
     Đurđevac za potpis Ugovora o 
     korištenju sredstava Ministarstva 
     kulture RH                                       25

GRADSKO POGLAVARSTVO 
GRADA ĐURĐEVCA

43 Odluka o vremenu održavanja 
     „Legende o Picokima 2006.“ i 
     imenovanju Organizacijskog odbora   26
44 Odluka o odobrenju uporabe grba
     Grada Đurđevca Radioklubu 
     „Đurđevac“                                          27
45 Dopuna Plana Nabave
     roba, radova i usluga u vrijednosti
     do 200.000,00 kuna u 2006. godini     27
46 Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
     o korištenju sredstava Proračuna 
     Grada Đurđevca za 2006. godinu 
     - Proračunske zalihe, za razdoblje
     od 1. do 30. travnja 2006. godine      28
     - Izvješće o korištenju sredstava 
        Proračuna Grada Đurđevca za 

        2006. godinu, Proračunske zalihe,
        za razdoblje od 1. do 30. travnja 
        2006. godine                                   28
47 Zaključak o prihvaćanju Programa
     javnih radova „Romi za lokalnu 
     zajednicu“ i određivanju Komunalija
     d.o.o. Đurđevac za izvršitelja 
     Programa                                           28

AKTI GRADONAČELNIKA

48 Rješenje o imenovanju Zapovjedni-
     štva zaštite i spašavanja Grada 
     Đurđevca      29
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"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. Grafička priprema i tisak: Grad Đurđevac.


