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Na  temelju  članka  5.  stavka  1.
Zakona  o  sigurnosti  prometa  na  cestama
(„Narodne  novine“  broj  105/04.),
suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske  uprave  Koprivničko-križevačke
broj:  511-06-01-03/I-2-805/2-06.  od  22.
ožujka  2006.  i  članka  15.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.  ),  Gradsko
vijeće  Grada  Đurđevca  na   8.  sjednici
održanoj  30. ožujka  2006., donijelo je 

O D L U K U 
o uređenju prometa na području 

Grada Đurđevca 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 
Odlukom  o  uređenju  prometa  na

području  Grada  Đurđevca  (u  daljnjem
tekstu:  Odluka)  uređuje  se  promet  na
području  Grada  Đurđevca,  tako  da  se
određuju:  ceste  s  prednošću  prolaza,
dvosmjerni  odnosno  jednosmjerni  promet,
sustav  tehničkog  uređenja  prometa,

ograničenje  brzine  kretanja  vozila,  promet
pješaka,  biciklista,  teretnih  vozila  i
autobusa, vozača mopeda i zaprežnih vozila,
gonjenje  i  vođenje  stoke,  parkirališne
površine,  te  se  uređuju  druga  pitanja  od
važnosti za sigurnost i odvijanje prometa na
lokalnim  i  nerazvrstanim  cestama  na
području Grada Đurđevca. 

Članak 2. 

Svi  sudionici  u  prometu  dužni  su
pridržavati se odredaba Zakona o sigurnosti
prometa  na  cestama,  ove  Odluke  kao  i
ostalih  propisa  donesenih  na  temelju
zakona.

II. GLAVNI PROMETNI PRAVCI

Članak 3. 

Prometni pravci po kojima se odvija
tranzitni promet na državnim, županijskim,
lokalnim  i  nerazvrstanim   cestama   na
području Grada Đurđevca su: 

1.  Državna  cesta  broj  D2  koja
prolazi kroz Đurđevac, s prednošću prolaza
cijelom  svojom  dužinom  (prolazi  kroz
Malinov trg i dijelom Ulice Stjepana Radića
prema izlazu iz Đurđevca).
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2. Državna cesta broj D43  iz pravca
Bjelovara koja prolazi kroz područje Grada
Đurđevca i  spaja se na državnu cestu D2.

3.  Županijska  cesta  broj  2247  koja
prolazi kroz Đurđevac s prednošću prolaza
cijelom svojom dužinom (prolazi kroz Ulicu
bana Jelačića od D2 s desnim skretanjem u
Ulicu  Đure  Basaričeka  s  prijelazom  u
Vinogradsku ulicu do D2).

4.  Županijska  cesta  broj  2184  koja
prolazi  kroz  Đurđevac  (od  raskrižja  Ulice
Đure Basaričeka i Ulice bana Jelačića prema
Trgu  sv.  Jurja  –  sjeverni  dio,  Ulicom
Antuna  Radića  i  Grkinskom  ulicom  i
naseljem Grkina)   s  prednošću  prolaza  na
sve  priključne  ceste  osim  na  raskrižju  sa
Starogradskom ulicom i Trgom sv. Jurja u
Đurđevcu  gdje  su  prednosti  regulirane
prometnom signalizacijom.

5.  Županijska  cesta  broj  2213  koja
prolazi kroz Đurđevac (Vinogradska ulica) i
naselja  Čepelovac,  Budrovac,  Sirova
Katalena  i  Suha  Katalena,  s  prednošću
prolaza  na  sve  priključne  ceste  od  D2  do
Županijske ceste broj 2232.

6.  Županijska  cesta  broj  2232  koja
prolazi naseljem Suha Katalena – Jasenik, s
prednošću prolaza na sve priključne ceste.

7.  Županijska  cesta  broj  2214  koja
prolazi  kroz  Đurđevac,   s  početkom  od
Županijske  ceste  broj  2184   (Ulica  Petra
Zrinskog  i  Ulica  Stiska   -  Kalinovac),  s
prednošću prolaza na sve  priključne ceste,
osim na raskrižju sa lokalnom cestom broj
26108 gdje prednost prelazi na lokalnu cestu
broj  26108  –  pravac  Separacija  –
Ferdinandovac.

8.  Lokalna  cesta  broj  26106  koja
prolazi kroz Đurđevac (Severovačka ulica i
naselje  Severovci)  s  prednošću  prolaza  od
županijske  ceste  broj  2184  do  županijske
ceste broj 2185. 

9.  Lokalna  cesta  broj  26107  koja
prolazi kroz Đurđevac ( Trg sv. Jurja, Ulica
Stjepana Radića) s prednošću prolaza na sve
ostale  ceste od županijske ceste  broj  2184
do 2247. 

10.  Lokalna  cesta  broj  26108  koja
prolazi  kroz  Đurđevac  (Ulica  kralja
Tomislava,  Ulica  Petra  Preradovića,  Ulica

Stiska)  do  Separacija  –  Hladna  Voda,  s
prednošću prolaza na sve ostale ceste osim
na  raskrižju  sa  županijskom  cestom  broj
2214. 

11.  Lokalna  cesta  broj  26156  koja
prolazi kroz Đurđevac (Bjelovarska ulica s
prednošću prolaza do D2.)

12. Lokalna cesta broj 26104 Grkine
–  Medvedička,  koja  prolazi  kroz  naselje
Grkine  s  prednošću  prolaza  od  županijske
ceste  broj  2184  do  županijske  ceste  broj
2185.

13. Lokalna cesta broj 26105 Grkine
–  Severovci,  koja  prolazi  kroz  naselje
Grkine s prednošću prolaza od lokalne ceste
broj 26104 do lokalne ceste broj 26106. 

14.  Lokalna  cesta  broj  26109  koja
prolazi naseljem Sveta Ana do D43. 

15.  Lokalna  cesta  broj  26110  koja
prolazi  kroz  naselje  Mičetinac  i  zadržava
prednost  do  spoja  sa  županijskom cestom
broj 2213. 

16.  Lokalna  cesta  broj  26112
Kalinovac – Budrovac s prednošću prolaza
na  sve  ostale  ceste  od  D2  do  županijske
ceste 2213. 

17. Lokalna cesta broj 26127 Sirova
Katalena  – Zid  – Šandrovac  ima prednost
prolaza  na  sve  priključne  ceste  od
županijske  ceste  broj  2213  do  granice
područja Grada Đurđevca. 

Promet  državnim  i  županijskim
cestama uredit će se posebnim odlukama. 

Članak 4.

Pored navedenih prometnih pravaca
u  članku  3.  ove  Odluke,  ulice  s  pravom
prednosti prolaza u Đurđevcu su: 

-  Ulica  Ivana  Đuriševića  ima
prednost  u  odnosu  na  Ulicu  Grgura
Karlovčana,  Ulicu  Augusta  Šenoe  i  Ulicu
Radnička cesta.

- Ulica Ljudevita Gaja ima prednost
u  odnosu  na  Ulicu  Grgura  Karlovčana,
Bregovitu ulicu  i  Ulicu 1. svibnja. 

- Ulica Šandora Brauna ima prednost
u odnosu na Ulicu Pešćenica. 
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- Ulica Matije Gupca ima prednost u
odnosu  na  Ulicu  Šandora  Brauna,  Ulicu
mladosti i Ulicu Kudrinke. 

-  Ulica  mladosti  ima  prednost  u
odnosu na Ulicu Andrije Hebranga. 

-  Škurdijeva  ulica  i  cesta  od
Škurdijeve ulice do Ulice Miroslava Krleže
ima prednost u odnosu na sve prilazne ceste
do raskrižja županijske ceste broj 2184. 

-  Ulica  Vladimira  Nazora  ima
prednost  u  odnosu na Ulicu Ivana  Gorana
Kovačića, Ulicu dr. Ivana Kranjčeva , Ulicu
Ruđera  Boškovića  i  Ulicu  Ivana
Mažuranića,

- Ulica Ivana Gorana Kovačića ima
prednost u odnosu na Trg hrvatske mladosti
i odvojak Ulice Ivana Gorana Kovačića,

-  Ulica  Ivana  Mažuranića  ima
prednost u odnosu na Trg hrvatske mladosti,
odvojak  Trga  hrvatske  mladosti  i  Ulicu
Ivana Gorana Kovačića,

- Ulica Antuna Gustava Matoša ima
prednost  u  odnosu  na  ulicu  Ivana
Mažuranića ,

-  Ulica  Ruđera  Boškovića  ima
prednost u odnosu na Ulicu Antuna Gustava
Matoša i odvojak  Ulice Tina Ujevića prema
Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac,

- Ulica Tina Ujevića ima prednost u
odnosu na odvojak Ulice Tina Ujevića,

- Ulica kralja Tomislava od raskrižja
sa  lokalnom  cestom  broj  26108  ima
prednost prolaska u odnosu na Ulicu Ivana
Gundulića, odvojak Ulice kralja Tomislava i
Ulicu Ivana Đuriševića.

III. JEDNOSMJERNI, ODNOSNO
DVOSMJERNI  PROMET

Članak 5. 

Na području Đurđevca utvrđuje se
jednosmjerni promet za sva vozila osim
bicikla sljedećim ulicama: 

- Trg svetog Jurja od Ulice Stjepana
Radića do Ulice  Ljudevita Gaja i Ulice
Antuna Radića. 

- Starogradska ulica  od Trga svetog
Jurja do raskrižja iza mosta. 

Članak 6.
 

Zabranjuje se promet za sva vozila u
Đurđevcu  cestom  uz  Gradsku  tržnicu  od
Ulice Đure Basaričeka  do raskrižja prema
Ulici  mladosti   i   Škurdijevoj  ulici  sa
otvorenim  sjevernim  ulazom i  izlazom na
parkiralište  uz  Gradsku  tržnicu  i  to
četvrtkom od 7,00 do 14,00 sati. 

Prometnu  signalizaciju  kojom  se
regulira  zabrana  prometa  za  sva  vozila  iz
stavka 1.  ovog članka dužne su postaviti  i
ukloniti   Komunalije  d.o.o.  Đurđevac  koje
upravljaju Gradskom tržnicom.

Članak 7. 

Dvosmjerni  promet  za  sva  vozila
utvrđen je u svim ostalim ulicama u Gradu
Đurđevcu  osim  ulica  iz  članka  5.  ove
Odluke. 

Promet vozila u Đurđevcu cestom uz
Gradsku  tržnicu  uređuje  se  na  način  da
vozila  iz  pravca  Ulice  Đure  Basaričeka
imaju  prednost  u  odnosu  na  vozila  koja
dolaze  iz  suprotnog  smjera,  što  će  se
regulirati  odgovarajućom  prometnom
signalizacijom ( prometni znakovi B 38 i C
01).

IV. SLIJEPE ULICE

Članak 8. 

U Đurđevcu slijepe ulice su:
- Istarska ulica, 
- Ulica Ivana Gundulića,
- Tratinska ulica,
- Starogradska ulica – odvojak,
- Ulica Ferde Rusana,
- Ulica Eugena Kumičića,
- Ulica kralja Petra Krešimira IV.,
- Ulica Kudrinka,
- Ulica dr. Petra Zrelca,
- Ulica Mare Matočec, 
- Trg hrvatske mladosti, 
-  Odvojak  Ulice  Ivana  Gorana

Kovačića,
- Ulica Andrije Hebranga,
- Ulica kralja Zvonimira,
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- Odvojak Ulice Antuna Radića,
- Ulica Pavla Radića,
- Odvojak  Bjelovarske ulice,
- Odvojak Ulice bana Jelačića,
-  Ulica  Stjepana  Radića  od

benzinske  stanice  do  D2  s  postavom
odgovarajuće  horizontalne  i  vertikalne
signalizacije i postavom odbojne ograde iz
pravca D2,

-  Odvojak  Ulice  Mihovila  Pavleka
Miškine,

- Odvojak Ulice Ljudevita Gaja,
- Odvojak Ulice  Ivana Đuriševića i
- Odvojak Ciglenske ulice.

V. OGRANIČENJE BRZINE
KRETANJA VOZILA 

Članak 9. 

Na lokalnim i nerazvrstanim cestama
u naseljima  na području Grada Đurđevca
ograničava se brzina kretanja vozila na 50
km/h. 

Iznimno, brzina kretanja ograničava
se na 40 km/h u Ulici dr. Ivana Kranjčeva, u
dijelu Ulice Tina Ujevića od Ulice dr. Ivana
Kranjčeva do raskrižja iza zgrade  Dječjeg
vrtića  „Maslačak“  i  na  cesti uz  Gradsku
tržnicu  od  Ulice  Đure  Basaričeka  do
raskrižja prema Ulici mladosti i Škurdijevoj
ulici.

Na lokalnim i nerazvrstanim cestama
izvan naselja na području Grada Đurđevca,
brzina kretanja vozila ograničava se na 90
km/h,  osim  ako  prometnim  znakom  (na
opasnim mjestima, oštrim zavojima i dr.) ili
brzinom limita vozila, brzina kretanja  nije
drugačije ograničena.

Od  ograničenja  brzine  kretanja
vozila  navedenim  u  stavcima  1.,  2.  i  3.
ovoga  članka,  izuzimaju  se  vozila  hitne
medicinske  pomoći,  vozila  vatrogasne
službe,  policije,  vojne  policije  i  vozila
istražnih sudaca za obavljanje očevida, kada
se  koriste  za  izvršenje  naročito  hitnih
zadataka  i  kada  daju  posebne  svjetlosne  i
zvučne  signale  propisane  Zakonom  o
sigurnosti prometa na cestama.

VI. PROMET TERETNIM MOTORNIM
VOZILIMA 

Članak 10. 

Zabranjen  je  promet  teretnih
motornih  vozila  u  Đurđevcu  u  sljedećim
ulicama i trgovima: 

- Trg sv. Jurja, 
- Starogradska ulica, 
- Škurdijeva ulica, 
-  Ulica Donji brvci,
-  Ulica Kudrinka,
-  Ulica  Ljudevita  Gaja  od Trga  sv.

Jurja do Ulice Grgura Karlovčana,
- Ulica Stjepana Radića od raskrižja

s Ulicom Đure Basaričeka do Trga sv. Jurja,
- Ulica Đure Basaričeka od Trga sv.

Jurja do zgrade Obrtničkog doma, 
 -  Ulica  kralja  Tomislava  od  Ulice
Stjepana  Radića  do  Ulice  Grgura
Karlovčana, 

-  Ulica  Antuna Radića  od Trga  sv.
Jurja do Ulice Grgura Karlovčana,

- Ulica Augusta Šenoe, 
-   Kolodvorska  ulica   od  D2  do

željezničke stanice, 
- Ulica Vladimira Nazora,  Ulica dr.

Ivana  Kranjčeva,  Ulica  Ivana  Mažuranića,
Ulica  Ivana  Gorana  Kovačića,  Ulica  Tina
Ujevića,   Ulica  Ruđera  Boškovića  i  Trg
hrvatske mladosti,

- cesta uz Gradsku tržnicu od Ulice
Đure  Basaričeka  do  raskrižja  prema  Ulici
mladosti i Škurdijevoj ulici.

Na cesti  kod Starog grada od Ulice
Matije Gupca do izlaza iz Škurdijeve  ulice
zabranjen je promet teretnih motornih vozila
iznad 5 tona. Zabrana prometa iz  stavka 1.
ovog  članka  ne  odnosi  se  na  dostavna
vozila. Dostava je dozvoljena u vremenu od
5 – 9 sati  i 18 – 22  sata .

Izvan vremena navedenog u  stavku
2.  ovog članka,  dostava  se  može vršiti  uz
odobrenje  Upravnog  odjela  za  stambeno-
komunalne  djelatnosti  i  uređenje  prostora
Grada Đurđevca.
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Članak 11. 

U  ulicama  Grada  Đurđevca   u
kojima   zabranjen  ili  ograničen  promet
teretnih  motornih  vozila,  u  iznimnim  i
opravdanim  slučajevima  može  se  odobriti
kretanje,  zaustavljanje i  parkiranje vozila i
to:  

1. kod izvođenja važnijih i
opsežnijih radova radi dovoza ili odvoza
materijala, 

2. prilikom selidbe i
3. u slučajevima kada je to nužno

radi nesmetanog odvijanja prometa na
području Grada Đurđevca.

Odobrenje i uvjete iz točki 1., 2. i 3.
ovoga  članka  izdaje  i  određuje  Upravni
odjel  za  stambeno-komunalne  djelatnosti  i
uređenje prostora Grada Đurđevca. 

VII. PROMET PJEŠAKA  I
BICIKLISTA

Članak 12. 

Pješak  se  ne  smije  kretati  ni
zadržavati na kolniku.

Na  kolniku  je  zabranjeno  igranje,
vožnja  dječjim  biciklom,  romobilom  i
koturaljkama  kao  i  sanjkanje,  skijanje  i
slično.

Pješak  se  mora  kretati  nogostupom
ili  drugom  površinom  određenom  za
kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj
kolnika prikladnom za kretanje pješaka.

Članak 13.

Iznimno od članka 12. stavka 1. ove
Odluke,  na  cesti  na  kojoj  ne  postoji
nogostup  ili  druga  površina  određena,
odnosno prikladna za kretanje pješaka ili na
cesti  na  kojoj  postoji  nogostup  ili  druga
površina  određena  odnosno  prikladna  za
kretanje pješaka kojom se pješaci ne mogu
koristiti  iz  bilo  kojeg  razloga,  pješaci  se
mogu kretati kolnikom.

U  slučajevima  iz  stavka  1.  ovog
članka,  pješak  se  mora   kretati  što  bliže

lijevom  rubu  kolnika  na  način  kojim  ne
ometa i ne sprečava promet vozila.

Pješaci  kao sudionici  u prometu na
području Grada Đurđevca dužni su poštivati
i  sve druge odredbe propisane Zakonom o
sigurnosti prometa na cestama.

Članak 14.

U cilju što sigurnijeg prijelaza
pješaka preko kolnika određuju se slijedeći
obilježeni prijelazi  u Đurđevcu: 

-  raskrižje Ulice Stjepana Radića  i
Trga sv. Jurja,

-  raskrižje Ulice Stjepana Radića,
Ulice kralja Tomislava i Ulice Vladimira
Nazora,

-  raskrižje Ulice Stjepana Radića i
Ulice Ivana Đuriševića,

-  raskrižje Ulice Stjepana Radića i
Ulice Đure Basaričeka, 

-  raskrižje Ulice Stjepana Radića i
Ulice Vladimira Nazora, 

-  raskrižje Ulice Vladimira Nazora i
Ulice dr. Ivana Kranjčeva, 

-  raskrižje Ulice Ivana Mažuranića i
Ulice Ivana Gorana Kovačića,

- Ulica Stjepana Radića ispred
Autobusnog  kolodvora, 

- Ulica Stjepana Radića ispred
objekta broj 64, 

- Ulica Stjepana Radića ispred
objekta broj 94,

- Ulica Antuna Radića ispred hotela
„Picok“,

- raskrižje Ulice Antuna Radića i
Ulice Grgura Karlovčana,

- Ulica Antuna Radića ispred objekta
HEP-a,

- raskrižje Ulice Antuna Radića i
odvojka Ulice Antuna Radića,

- raskrižje Ulice bana Jelačića i Ulice
Donji brvci,

- Ulica bana Jelačića ispred objekta
broj 82,

- raskrižje Ulice bana Jelačića i Ulice
Eugena Kumičića i

- Grkinska ulica ispred Društvenog
doma Peski.
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Članak 15.

U ulicama u kojima su biciklističke
staze  odvojene  od  kolnika  i  obilježene
odgovarajućim  prometnim  znakom  ili  je
izgrađena biciklistička traka koja se prostire
uz  duž  kolnika  i  koja  je  obilježena
uzdužnom  crtom  na  kolniku  i  propisanim
prometnim  znakom,  biciklisti  su  dužni
voziti navedenim prometnim površinama.

VIII. PROMET ZAPREŽNIH VOZILA

Članak 16.

Zabranjen je promet zaprežnim
vozilima u Đurđevcu na pravcima: 

1. Trg sv. Jurja. 
2. Od Trga sv. Jurja Ulicom Stjepana

Radića do Ulice Ivana Đuriševića. 
3. Od Trga sv. Jurja Ulicom Antuna

Radića do Ulice Grgura Karlovčana. 
4. Od Trga sv. Jurja Ulicom Đure

Basaričeka do Ulice Ivana Mažuranića. 
5. Od Trga sv. Jurja Ulicom

Ljudevita Gaja do Ulice Grgura Karlovčana.
6. Ulicom Vladimira Nazora od

Ulice Stjepana Radića do Ulice Ivana
Mažuranića. 

7. Ulicom kralja Tomislava od Ulice
Stjepana Radića do Ulice Grgura
Karlovčana. 

Od  navedene  zabrane  izuzimaju  se
vlasnici  zaprežnih  vozila  koji  stanuju  u
navedenim ulicama. 

Članak 17.

Zabranjeno je parkiranje vozila koja
prevoze  stoku  na  cijelom  području  Grada
Đurđevca, izuzev mjesta koja su predviđena
za utovar i istovar stoke.

Utovar i istovar stoke može se vršiti
na  lokaciji  kolne  –  stočne  vage  u
Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu. 

IX. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE 

Članak 18. 

Nije  dozvoljeno  zaustavljanje  i
parkiranje  vozila  na  nogostupu  i
biciklističkoj stazi. 

Način  i  uvjeti  korištenja  nogostupa
označeni  su  prometnim  znakom  i
signalizacijom na nogostupu. 

Članak 19. 

Zabranjeno  je  zaustavljanje  i
parkiranje vozila na kolniku u Đurđevcu u
ulicama i trgovima: 

-  Ulica  kralja  Tomislava  od  Ulice
Stjepana  Radića  do  Ulice  Grgura
Karlovčana, 

-  Ulica  Stjepana  Radića  od  Ulice
Ivana Đuriševića do Trga sv. Jurja, 

-  Trg  sv.  Jurja  od  Ulice  Stjepana
Radića do Ulice  Đure Basaričeka, 

-  Ulica  Vladimira  Nazora  od  Ulice
Stjepana  Radića  do  Ulice  dr.  Ivana
Kranjčeva, 

-  Odvojak  Ulice  Ivana  Gorana
Kovačića, 

- Ulica Stjepana Radića od Istarske
ulice do Ulice Đure Basaričeka,

- cesta iza objekta Gradske tržnice sa
sjeverne strane od objekta parkirališta INA
Naftaplina  do kanala i ceste ulaza u Stari
Grad. 

Zaustavljanje  vozila  navedeno  u
stavku  1.  ovog  članka  ne  odnosi  se  na
dostavna vozila. 

Zabranjeno  je  parkiranje  vozila  u
Đurđevcu u Starogradskoj ulici.

Članak 20. 

Parkiralištima u smislu ove  Odluke
smatraju  se  posebno  uređena  parkirališta
kao i dijelovi cesta i ostalih javnih površina
koje  su  obilježene  i  označene  kao
parkirališta. 

Upravni  odjel  za  stambeno-
komunalne  djelatnosti  i  uređenje  prostora
Grada  Đurđevca  dužan  je  i  ovlašten
prostorno  i  vremenski  osigurati  kretanje,
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zaustavljanje  i  parkiranje  vozila  prilikom
posebnih manifestacija u Đurđevcu.

Članak 21. 

Parkirališta za osobna vozila u
Đurđevcu su: 

1. Trg sv. Jurja na za to obilježenim
mjestima. 

2. Na prostoru oko bivše Gradske
tržnice na za to obilježenim mjestima. 

3. U Ulici Đure Basaričeka ispred
robne kuće i zgrade samoposluge
Poljoprivredne  zadruge Đurđevac.

4. Iza zgrade Poslovnog centra i
Doma kulture na za to obilježenim
mjestima. 

5. Na željezničkom kolodvoru na za
to obilježenom mjestu. 

6. Parkirališni prostor ispred
gradskog groblja. 

7. U Ulici Stjepana Radića od Ulice
Ivana Đuriševića do Ulice Đure Basaričeka
s lijeve i desne strane. 

8. Ispred objekta Dječjeg vrtića
„Maslačak“. 

9. Ispred stambenih objekata Ledine
I i II u Ulici Tina Ujevića.

10. U Ulici kralja Tomislava ispred
zgrade Zagrebačke banke i zgrade bivšeg
DVD. 

11. Ispred poslovnog objekta INA
Naftaplin – Đurđevac. 

12. Ispred stambeno-poslovnog
objekta na adresi Ulica Đure Basaričeka 5a
u Đurđevcu s istočne i sjeverne strane. 

13. Na prostoru oko Gradske tržnice
na za to obilježenim mjestima.

14. Parkiralište ispred objekta
Crvenog križa,

15. Parkiralište u Ulici Antuna
Radića na za to obilježenim mjestima.

16. Parkiralište u Ulici Grgura
Karlovčana ispred zgrade Croatia
osiguranja.

Članak  22.

Za motorna vozila kojima upravljaju
invalidi rezerviraju se parkirališna mjesta u
Đurđevcu i to: 

- parkiralište na Trgu sv. Jurja,
ispred zgrade gradske uprave – 2 mjesta, 

- parkiralište iza Poslovnog centra –
2 mjesta, 

- ispred zgrade Doma zdravlja – 2
mjesta neposredno uz rampu za invalide i 2
mjesta ispred dječjeg dispanzera, 

- ispred Gradske tržnice – 2 mjesta, 
- ispred zgrade  na adresi Ulica  Đure

Basaričeka 5a – 2 mjesta. 
Na  parkiralištu  u  Ulici  kralja

Tomislava u Đurđevcu ispred zgrade DVD-
a  i  SDP-a  rezerviraju  se  2  parkirališna
mjesta  za  potrebe  Osnovne  škole  Grgura
Karlovčana  Đurđevac,  Područne  škole  za
djecu  s  teškoćama  u  razvoju  Đurđevac,
Ulica kralja Tomislava 3. 

Parkirališna  mjesta  iz  stavka  1.
ovoga članka moraju se označiti propisanim
prometnim znakovima. 

Članak 23. 

Ne smiju se zaustavljati ili parkirati
teretna  motorna  vozila  teža  od  3,5  t  i
njihova priključna vozila, autobusi, te kamp
i druge prikolice za osobna vozila na javno
prometnim površinama u Đurđevcu, osim na
posebnim  parkiralištima  koja  su  za  tu
namjenu određena i  prometnim znakovima
označena. 

Odredbe  iz  stavka  1.  ovoga  članka
ne  odnose  se  na  vozila  komunalnog
poduzeća u vrijeme obavljanja djelatnosti te
na  vozila  koja  obavljaju  utovar  i  istovar
robe u skladu s odredbama ove Odluke. 

Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca
posebnom  odlukom  odredit  će   mjesto  i
način  korištenja  parkirališta  za  vozila  iz
stavka 1. ovoga članka.

Članak 24. 

Parkiranje  autobusa  u  Đurđevcu
dozvoljeno je na Autobusnom kolodvoru. 

Parkiranje  izletničkih  autobusa
dozvoljeno  je  na  parkiralištu  uz  Hotel
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„Picok“, sportsku dvoranu i na parkiralištu
ispred Starog grada u Đurđevcu. 

Članak 25.

Zabranjeno je na cestama, ulicama i
parkiralištima  parkiranje  i  ostavljanje
tehnički  neispravnih  vozila,  vozila  bez
registarskih tablica, kao i vršenje popravaka
i pranje vozila. 

Zabranjeno  je  na  ulicama  i
parkiralištima  parkiranje  kamp-prikolica  i
ostalih  lakih  prikolica,  kao  i  zauzimanje
parkirališnog  prostora  za  neke  druge
namjene. 

Članak 26. 

Vlasnik  vozila  dužan  je  za vrijeme
snježnih  padavina  prije  čišćenja  snijega
premjestiti parkirano ili zaustavljeno vozilo,
odnosno  poduzeti  sve  mjere  da  se  snijeg
može počistiti s javno – prometnih površina.

Članak 27. 

Na pojedinim parkiralištima u Gradu
Đurđevcu, Gradsko vijeće Grada Đurđevca
može  svojom  odlukom  ograničiti  trajanje
parkiranja  te  uvesti  naplatu  naknade  za
korištenje parkirališta. 

Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca
može  obavljanje  poslova  parkiranja,
nadzora,  održavanja  reda  i  uređenje
parkirališta  povjeriti  pravnoj  ili  fizičkoj
osobi, a odnose regulirati ugovorom. 

Nadzor  nad  pravnom  i  fizičkom
osobom iz stavka 2.  ovoga članka obavlja
Upravni  odjel  za  stambeno-komunalne
djelatnosti  i  uređenje  prostora  Grada
Đurđevca – komunalno redarstvo. 

Članak 28. 

Parkirališta  pod  naplatom  ili  zone
pod  naplatom  parkiranja  moraju  biti
posebno  označena.  Na  parkiralištima  pod
naplatom vozač je dužan platiti naknadu za
parkiranje pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj su
povjereni poslovi naplate. 

Naknada za parkiranje  naplaćuje  se
prema  vremenu  korištenja  parkirališnih
mjesta. 

Visinu  naknade  uz  suglasnost
Ministarstva unutarnjih  poslova,  posebnom
odlukom  utvrđuje  Gradsko  poglavarstvo
Grada  Đurđevca  na  prijedlog  Upravnog
odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenje prostora Grada Đurđevca. 

X. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO
ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH

VOZILA i UKLANJANJE TEHNIČKI
NEISPRAVNIH VOZILA

Članak 29.

Komunalni  redar  odredit  će  da  se
vozilo  premjesti  na  drugo  mjesto  ako  je
zaustavljeno  ili  parkirano  na  mjestima
navedenim u članku 84. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama, kao i vozilo parkirano
na mjestu rezerviranom za invalide. 

Komunalni  redar  odredit  će
premještanje vozila na drugo mjesto, kada je
vozilo  parkirano  na  mjestu  na  kojem
ugrožava  sigurnost  prometa  ili  ometa
normalan tok prometa. 

Članak 30. 

Premještanje vozila iz članka 29. ove
Odluke  obavlja  Ministarstvo  unutarnjih
poslova.  Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca
može  povjeriti  pravnoj  ili  fizičkoj  osobi
poslove premještanja, deponiranja, čuvanja i
vraćanja nepropisno parkiranih vozila. 

Troškove  premještanja  vozila  snosi
vlasnik vozila. 

Visinu troškova premještanja vozila
utvrđuje Gradsko vijeće Grada Đurđevca uz
suglasnost ministra unutarnjih poslova.

Članak 31.

Tehnički  neispravna  vozila  i  vozila
bez registarskih tablica s javnih, prometnih i
zelenih  površina  vlasnik  je  dužan  bez
odgađanja ukloniti o svom trošku. 
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Ukoliko  vlasnik  po  naređenju
ovlaštene  osobe  u  datom  roku  ne  ukloni
vozilo, ovlaštena službena osoba odredit će
da  se  vozilo  ukloni  s  javno-prometne
površine. 

Troškove uklanjanja,  uskladištenja i
čuvanja  vozila  iz  stavka  2.  ovoga  članka
snosi vlasnik vozila. 

Članak 32. 

Ukoliko vlasnik ne preuzme vozilo
iz članka 31. ove Odluke u roku 30 dana od
primljene, odnosno oglašene obavijesti, s
tim će se vozilom postupiti prema propisima
o napuštenim stvarima. 

XI. PROMETNA SIGNALIZACIJA

Članak 33.

Zbog sigurnosti odvijanja prometa
određuju se mjesta za postavu prometnog
ogledala na sljedećim raskrižjima:
- raskrižje Ulice Petra Zrinskog s Ulicom

Pešćenica,
- raskrižje Ulice Matije Gupca i Ulice

Antuna Radića,
- raskrižje Ulice Matije Gupca i  Ulice

Miroslava Krleže,
- raskrižje Ulice Grkinska i Ulice

Miroslava Krleže,
- raskrižje Ulice Tina Ujevića kod zgrade

Dječjeg vrtića «Maslačak».

Članak 34.

Tehničko  reguliranje  prometa
utvrđuje se Odlukom o uređenju prometa na
području  Grada  Đurđevca,  te  katastrom
prometnih znakova. 

Članak 35.

Upravni  odjel  za  stambeno-
komunalne  djelatnosti  i  uređenje  prostora
Grada Đurđevca može odrediti privremeno
korištenje  nogostupa,  odnosno  dijela  ulice
ako  je  to  neophodno  za  obavljanje
građevinskih radova i sl.

Kada  se  za  obavljanje  radova  iz
stavka  1.  ovoga  članka  koristi  i  nogostup,
mora  se  ostaviti  najmanje  1,6  m širine  za
prolaz  pješaka,  koji  se  ne  nalazi  uz  rub
kolnika. 

Članak 36.

Učesnici  prometa  moraju  biti
odgovarajućim  prometnim  znakovima
upozoreni  na  obavljanje  radova  na  cesti,
odnosno ulici, a u slučaju radova za koje se
koristi  nogostup  izvođač  radova  postavlja
zaštitnu ogradu. 

Noću,  te  danju  u  slučaju  smanjene
vidljivosti, zaštitna ograda s vanjske strane
na  krajevima  mora  biti  označena
odgovarajućim  svjetlima,  a  prolaz  za
pješake osvijetljen. 

Članak 37.

Pravne  i  fizičke  osobe  nakon
obavljenih radova na cesti, odnosno ulici ili
nogostupu,  prije  puštanja  u  promet
redovnog  prometa,  dužne  su  odmah,  a
najkasnije  u  roku  tri  dana  uspostaviti
prvobitno  stanje  i  ukloniti  predmete  i
materijal  kojega  su  u  vezi  s  izvođenjem
radova  dopremili  ili  koji  je  nastao  u  toku
izvođenja radova. 

Članak 38.

U slučaju prekopavanja ceste, ulice i
druge  javne,  odnosno  javno-prometne
površine,  pored  odredaba  ove  Odluke
primjenjuju  se  i  odredbe  Odluke  o
komunalnom redu („Službene novine Grada
Đurđevca“ br. 2/03.). 

Članak 39. 

Radi  sigurnosti  prometa  i
preglednosti,  drveće  i  ukrasno  grmlje  uz
kolnik  mora  se  održavati,  tako  da  ne
sprječava  preglednost  i  ne  zaklanja
prometne znakove i javnu rasvjetu. 
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Radove  iz  stavka  1.  ovoga  članka
dužni su obavljati vlasnici drveća, odnosno
poduzeća koja održavaju drvorede i zelene
površine u Đurđevcu. 

Ukoliko  bi  se  zbog  okolnosti
navedenih u stavku 2. ovoga članka ukazala
potreba  za  rušenjem  čitavog  stabla,
uklanjanjem  grmlja  ili  drugog  zelenila,
potrebno  je  pribaviti  odobrenje  Upravnog
odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i
uređenje prostora Grada Đurđevca. 

XII. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 40.

Nadzor  nad  provođenjem  ove
Odluke  obavljaju  policijski  službenici
Ministarstva  unutarnjih  poslova  i  Upravni
odjel  za  stambeno-komunalne  djelatnosti  i
uređenje prostora Grada Đurđevca u okviru
svoje djelatnosti.

Članak 41. 

Globom  u  iznosu  od  200,00  kuna
kaznit će se za prekršaj: 

1.  Vozač  teretnog  motornog  vozila
težeg  od  1,5  tone  ako  zaustavi  ili  parkira
vozilo  na  javno-prometnim  površinama
(članak 23.).

2. Vlasnik, odnosno korisnik kamp-
prikolice  ili  ostalih  lakih  prikolica,  ako  ih
parkira  na  parkiralištu  ili  ako  zauzme
parkirališno  mjesto  za  druge  namjene
(članak 25. stavak 2.).

3.  Vlasnik  vozila  ako  za  vrijeme
snježnih  padavina  ne   premjesti  parkirano
zaustavljeno  vozilo  s  javno-prometne
površine radi čišćenja snijega (članak 26.).

Članak 42. 

Globom od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 

1. ako odgovarajućim prometnim
znakovima ne upozori sudionike u prometu
na izvođenje radova na cesti (članak 36.),

2. ako ne uspostavi prvobitno stanje i
ne ukloni predmete i materijal nakon
obavljenih radova na cesti, ulici ili
nogostupu (članak 37.),

3. ako ne održava drveće i ukrasno
grmlje uz kolnik na način da ne sprječava
preglednost i ne zaklanja prometne znakove
i javnu rasvjetu 
(članak 39.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka
kaznit  će  se  i  odgovorna  osoba u  pravnoj
osobi globom od 50,00 do 200,00 kuna. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka
kaznit će se i fizička osoba globom od 50,00
do 200,00 kuna. 

Članak 43.

Za prekršaje odredbi ove Odluke za
koje nisu određene globe člankom 39. i 40.
prekršitelj će se kazniti sukladno Zakonu o
sigurnosti  prometa  na  cestama  („Narodne
novine“  broj  105/04.)  i  Odluci  o
komunalnom redu („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 2/03.). 

XIII. OSTALE ODREDBE

Članak 44.

Lokacija auto-taxi stajališta određuje
se  na  Autobusnom  kolodvoru,  u
Kolodvorskoj  ulici  u  Đurđevcu  (kod
Željezničkog  kolodvora)  i  na  parkiralištu
preko Hotela „Picok“.

Članak 45.

Način  prometovanja  sukladno  ovoj
Odluci  označit  će  se  odgovarajućim
prometnim znakovima i oznakama. 

Članak 46.

Danom  stupanja  na  snagu  ove
Odluke  prestaje  važiti  Odluka  o  uređenju
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prometa  na  području  Grada  Đurđevca
(„Službene novine Općine Đurđevac“,  broj
2/97 i „Službene novine Grada Đurđevca“,
broj  6/98.,  8/98.  –  pročišćeni  tekst,  1/01.,
5/02. i 4/04.  – pročišćeni tekst).

Članak 47.

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

KLASA: 340-01/06-01/01
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac,  30. ožujka 2006. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

   Predsjednik
Gradskog vijeća 

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

50

Na  temelju  članka  49.  stavka  3.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01.,
60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.)
i  članka  35.  stavka  3.  Statuta  Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.)  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  27.
sjednici održanoj 20. lipnja 2006. donijelo je

P O S L O V N I K
o izmjenama Poslovnika Gradskog

poglavarstva 
Grada Đurđevca

Članak 1.

U  Poslovniku  Gradskog
poglavarstva  Grada  Đurđevca  („Službene
novine  Grada  Đurđevca“,  broj  10/01.)
članak 3. mijenja se i glasi:

„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
gradonačelnika  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 2.

Ovaj  Poslovnik  o  izmjenama
Poslovnika  Gradskog  poglavarstva   Grada
Đurđevca  stupa  na  snagu  osmog  dana  od
dana objave u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.

KLASA: 012-03/06-01/03
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 20. lipnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

    Predsjednik
            Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

51

Na   temelju  članka  8.  stavka  1.
Zakona o vatrogastvu  („Narodne novine“,
broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.
-  pročišćeni  tekst  i  174/04.)  i  članka  34.
Statuta Grada Đurđevca  („Službene novine
Grada  Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.),
Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na
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26. sjednici održanoj 1. lipnja 2006. godine
donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe

Đurđevac

   
Članak 1.

Osniva  se  javna  ustanova  pod
nazivom:  Javna  vatrogasna  postrojba
Đurđevac  (u  daljnjem  tekstu:  Vatrogasna
postrojba)  sa  sjedištem  u  Đurđevcu,
Stjepana Radića 189 b.

Osnivači  Vatrogasne  postrojbe
Đurđevca su:

Grad  ĐURĐEVAC,  Đurđevac,
Stjepana Radića 1. (MB 0438758)

Općina  VIRJE,  Virje,  Đure  Sudete
10.                      (MB 00438478)

Općina  KLOŠTAR  PODRAVSKI,
Kloštar Podr. Kralja Tomislava 2. 

          (MB 00438839)
Općina  KALINOVAC,  Kalinovac,

Dravska 4.           (MB 01286803)
Općina MOLVE,  Molve,  Trg kralja

Tomislava 32.           (MB 00438774)

Općina  FERDINANDOVAC,
Ferdinandovac, 
Trg Slobode 28. (MB 0438804)

Općina PODRAVSKE SESVETE,
Podravske Sesvete, 
Ivana Mažuranića 1            (MB 01469517)

Općina NOVO VIRJE,  Novo Virje,
Trg Vladimira Jagarinca 1.     (MB 1286919)
 
(u daljnjem tekstu: osnivači).  
           
      Vatrogasna  postrojba  pravni  je
slijednik Javne vatrogasne  postrojbe  Grada
Đurđevca,  čiji  osnivač  je  bio  Grad
Đurđevac.

Članak 2.

S  osnivačima  iz  članka  1.  ove
Odluke  Grad  Đurđevac  zaključit  će
Sporazum  o  osnivanju  Javne  vatrogasne
postrojbe  Đurđevac  koji  će  sadržavati
odredbe  o  sjedištu,  djelatnosti,  tijelima,
imovini i financiranju Vatrogasne postrojbe.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada
Đurđevca za potpis Sporazuma iz stavka 1.
ovog članka.

Članak 3.

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke
prestaje  važiti  Odluka  o  osnivanju  Javne
vatrogasne  postrojbe  Grada  Đurđevca
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj
9/99).

                                                      
Članak 4.

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

KLASA: 214-01/06-01/07
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 1. lipnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

           
 
Predsjednik

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

52

Na temelju članka 34.Statuta Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,  broj  8/01.  i  1/06.)  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  26.
sjednici  održanoj  1.  lipnja  2006.  godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
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o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

I.

Prihvaća  se  Sporazum  o  osnivanju  Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac sa sjedištem
u Đurđevcu Stjepana Radića 189b.

II.

Sporazum 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: 214-01/06-01/07
URBROJ: 2137/03-06-2
Đurđevac, 1. lipnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

Predsjednik 
Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

        Na temelju članka 3. stavka 4.  Zakona o
vatrogastvu  ("Narodne  novine", broj  106/99.,
117/01.,  36/02.,  96/03.,  139/04.  -  pročišćeni
tekst i 174/04.), članka 7. stavka  2. i članka 12.
stavka  4.  Zakona  o  ustanovama  ("Narodne
novine",  broj 76/93., 29/97.-ispr. i 47/99. -ispr
.),  Odluke  Gradskog  poglavarstva  Grada
Đurđevca KLASA: 214-01/06-01/07, URBROJ:
2137/03-06-1  od  1.  lipnja  2006.,  Odluke
Općinskog poglavarstva Općine Virje KLASA:
214-01/06-01/02,  URBROJ:  2137/18-06-2  od
21.  lipnja  2006.,  Odluke  Općinskog
poglavarstva  Općine  Kloštar  Podravski
KLASA: 214-01/06-01/04,  URBROJ: 2137/16-
06-2  od  9.  lipnja  2006.,  Odluke  Općinskog
poglavarstva Općine Kalinovac  KLASA: 214-
01/06-01/02,  URBROJ:  2137/21-06-1  od  10.
srpnja  2006.,  Odluke  Općinskog  poglavarstva
Općine  Molve   KLASA:  214-01/06-01/04,
URBROJ:  2137/17-06-2  od  16.  lipnja  2006.,
Odluke  Općinskog  poglavarstva  Općine

Ferdinandovac  KLASA:  214-01/06-01/01,
URBROJ:  2137/15-06-1  od  13.  lipnja  2006.,
Odluke  Općinskog  poglavarstva  Općine
Podravske  Sesvete  KLASA:  214-01/06-01/03,
URBROJ:  2137/24-06-1  od  5.  srpnja  2006.   i
Odluke  Općinskog  poglavarstva  Općine  Novo
Virje  KLASA:  214-01/06-01/03,  URBROJ:
2137/06-01-1  od  16.  lipnja  2006.  ,Grad
Đurđevac  kojeg zastupa gradonačelnik Mladen
Roštan,  Općina  Virje  koju  zastupa  općinski
načelnik Mirko Perok, Općina Kloštar Podravski
koju  zastupa  općinski  načelnik  Marijan
Debeljak,  Općina  Kalinovac  koju  zastupa
općinski načelnik Darko Sobota, Općina Molve
koju  zastupa  općinski  načelnik  Ivan  Kolar,
Općina  Ferdinandovac  koju  zastupa  općinski
načelnik Andrija Kudumija, Općina  Podravske
Sesvete  koju  zastupa  općinski  načelnik  Ivan
Derežić  i  Općina  Novo  Virje  koju  zastupa
općinski  načelnik  Branko  Mesarov,  zaključuju
sljedeći

S P O R A Z U M
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe

Đurđevac

Članak 1.

 Osniva  se  javna  ustanova  pod
nazivom:  Javna  vatrogasna  postrojba
Đurđevac  (u  daljnjem  tekstu:  Vatrogasna
postrojba)  sa  sjedištem  u  Đurđevcu,
Stjepana Radića 189 b.

Osnivači Vatrogasne postrojbe su:
Grad  ĐURĐEVAC,  Đurđevac,

Stjepana Radića 1.    MB 0438758
Općina  VIRJE,  Virje,  Đure  Sudete

10.             MB 00438478
Općina  KLOŠTAR  PODRAVSKI,

Kloštar Podr. Kralja Tomislava 2.
MB 00438839

Općina  KALINOVAC,  Kalinovac,
Dravska 4. MB 01286803

Općina MOLVE,  Molve,  Trg kralja
Tomislava 32.   MB 00438774

Općina  FERDINANDOVAC,
Ferdinandovac, Trg Slobode 28. 

MB 0438804
Općina PODRAVSKE SESVETE,

Podravske Sesvete Ivana Mažuranića 1.
MB 01469517

Općina NOVO VIRJE,  Novo Virje,
Trg Vladimira Jagarinca 1.    MB 1286919
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 (u daljnjem tekstu: osnivači).  

      Vatrogasna  postrojba   pravni  je
slijednik Javne vatrogasne  postrojbe  Grada
Đurđevca,  čiji  osnivač  je  bio  Grad
Đurđevac,  koja  ustanova  je  registrirana  u
sudskom  registru  Trgovačkog  suda  u
Bjelovaru  pod  matičnim  brojem  subjekta
(MBS) 010043689.

Grad  Đurđevac  zadržava  69,40%

osnivačkih  prava,  a  30,60  %  osnivačkih

prava  prenosi  sukladno  stavku  2.  ovog

članka, na sljedeći način: 

Općini Virje                       10,70%
Općini Kloštar Podravski    5,08%
Općini Kalinovac                4,88%.
Općini Molve                      4,05%
Općini Ferdinandovac         2,97%
Općini Podravske Sesvete   1,84%
Općini Novo Virje               1,08%,
što iste prihvaćaju.

Članak 2.

     Djelatnost  Vatrogasne  postrojbe  je
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera
zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara
i  spašavanje  ljudi   i  imovine  ugroženih
požarom  i  eksplozijom,  pružanje  tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i
drugim nesrećama.

Članak 3.

      Tijela Vatrogasne postrojbe su:
- Upravno vijeće i
- Zapovjednik.

Članak 4.

Vatrogasnom postrojbom upravlja
Upravno vijeće od 5 članova.

Članove Upravnog vijeća imenuju:
- 3 člana  - Gradsko vijeće Grada

Đurđevca

-  1  člana   -  imenuju  radnici
Vatrogasne postrojbe 

- 1 člana  - imenuju sve ostale općine
osnivači na način da svaka općina – osnivač
– prema redosljedu navedenom u članku 1.
ovog Sporazuma određuje svog predstavnika
u Upravnom vijeću s mandatom od godinu
dana.

Članovi  Upravnog  vijeća  biraju
između sebe predsjednika na prvoj sjednici.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se
s trajanjem mandata od četiri godine, osim 1
člana kojeg imenuju ostale općine osnivači
čiji je mandat godinu dana.

Upravno  vijeće  donosi  odluke
većinom  glasova  prisutnih  članova
Upravnog  vijeća,  ako  drugačije  nije
određeno.

Upravno  vijeće  Vatrogasne
postrojbe:

1. donosi,  uz  prethodnu  suglasnost
osnivača,  Statut  Vatrogasne
postrojbe,

2. donosi,  na  prijedlog
zapovjednika  opće  akte
Vatrogasne  postrojbe  (Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada,  akt  o  plaćama  djelatnika,
godišnji  obračun  i  druge  opće
akte),  ako  zakonom  nije
propisano drugačije,

3. donosi,  na  prijedlog
zapovjednika,  Program   rada  i
Financijski  plan,  uz  prethodnu
suglasnost  osnivača,  te  nadzire
njegovo izvršenje,

4. donosi,  na  prijedlog
zapovjednika Godišnji obračun i

5. donosi  odluke  i  obavlja  druge
poslove  određene  zakonom  i
Statutom.

U  slučaju  promjene  djelatnosti,
odluku  o  promjeni  djelatnosti  donosi
Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Zahtjev  za  davanje  prethodne
suglasnosti  podnosi  se  istovremeno
nadležnim  tijelima  svih  osnivača,  koji  su
dužni o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana
od dana primitka zahtjeva.
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Smatra se da je prethodna suglasnost
osnivača  dana,  kada  svoju  suglasnost  daju
nadležna tijela najmanje petero osnivača.

Ukoliko se nadležno tijelo  osnivača
ne očituje u roku iz  stavka 8. ovoga članka,
smatra se da je suglasnost dana.

Članak 5.

Vatrogasnom  postrojbom  rukovodi
zapovjednik  (u  daljnjem  tekstu:
zapovjednik).

Za zapovjednika može se imenovati
osoba  koja  ispunjava  uvjete  propisane
Zakonom o vatrogastvu.

Zapovjednika  imenuje  i  razrješava
Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevac  na
prijedlog Upravnog vijeća. 

Mandat  zapovjednika  traje  četiri
godine,  s  time  da  ista  osoba  može  biti
ponovno imenovana za zapovjednika.

     Imenovanje  zapovjednika vrši se na
temelju javnog natječaja.

Članak 6.
Zapovjednik:

-  predstavlja  i  zastupa  Vatrogasnu
postrojbu,

-  organizira  i  vodi  rad  i  poslovanje
Vatrogasne postrojbe,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za
račun Vatrogasne postrojbe,

-  odgovoran  je  za  zakonitost  rada
Vatrogasne postrojbe,

-  obavlja  i  druge  poslove  određene
zakonom i Statutom.

Članak 7. 

Vatrogasna postrojba ima zamjenika
zapovjednika koji  zamjenjuje zapovjednika
u odsutnosti.

Zamjenika  zapovjednika  imenuje  i
razrješava  Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca na prijedlog Upravnog vijeća.
     Za zamjenika zapovjednika može se
imenovati  osoba  koja  ispunjava  uvjete
propisane zakonom.

Imenovanje zapovjednika  vrši se na
temelju javnog natječaja.  

Ista  osoba  može  biti  ponovno
imenovana za zamjenika zapovjednika.

Članak 8.

     Vatrogasna postrojba se upisuje u sudski
registar nadležnog trgovačkog suda.
     Upisom u sudski  registar  Vatrogasna
postrojba stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 9.

       Sve zaposlene u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi  Grada  Đurđevca  preuzima
Vatrogasna postrojba.

Članak 10.

Imovinu,  opremu,  prava  i  arhivu
Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca,
preuzima  novoosnovana  Vatrogasna
postrojba  o  čemu  će  se  sačiniti  posebni
primopredajni akti.

Osnovna   sredstva  i  sitni  inventar
prema  Zapisniku  o  popisu  imovine  i
popisnim  listama  sa  stanjem  na  dan
primopredaje  iz  stavka  1.  ovog  članka  u
vlasništvu su Grada Đurđevca, a sve što će
biti stečeno poslije potpisa ovog Sporazuma
i  potpisanog  Zapisnika  u  vlasništvu  je
osnivača, a prema postotku učešća u porezu
na  dohodak  Vatrogasne  postrojbe  kako
slijedi :

Grad Đurđevac                  69,40%
Općina Virje                      10,70%
Općina Kloštar Podravski   5,08%
Općina Kalinovac               4,88%.
Općina Molve                     4,05%
Općina Ferdinandovac        2,97%
Općina  Podravske Sesvete 1,84%
Općina Novo Virje             1,08%.

Članak 11.
   
Financiranje  Vatrogasne  postrojbe

provodi  se  sukladno  odredbi  članaka   43.
stavka 1. i članka 58.a Zakona o vatrogastvu
("Narodne  novine"  br.  106/99.,
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117/01.,36/02.,  96/03.,  139/04.-pročišćeni
tekst i 174/04.) te članka 45. stavka 4. točke
8. Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne  (regionalne)  samouprave
("Narodne  novine"  br.  117/93.,  69/97.,
33/00.,  73/00.,  127/00.,  59/01.,  107/01.,
117/01., 150/02. i 147/03.).

Slijedom  prethodnoga  stavka,
novčana  sredstva  za  rad  Vatrogasne
postrojbe, svake godine osiguravaju osnivači
iz vlastitih sredstava proračuna i to u visini
dodatnog udjela u porezu na dohodak.

Novčana  sredstva  prikupljena
tijekom  mjeseca  na  način  iz  prethodnog
stavka ovoga članka, uplaćuju se mjesečno
na  račun  Vatrogasne  postrojbe  broj
2360000-1101321351 do 10-tog u mjesecu
za protekli mjesec.

Eventualni  gubitak  u  poslovanju
pokriva se prvenstveno iz sredstava pričuve,
koju  je  Vatrogasna  postrojba  dužna
formirati.

Ako sredstva  pričuve nisu dostatna,
gubitak  Vatrogasne  postrojbe  podmiruju
osnivači  iz  vlastitih  sredstava  proračuna,  u
postotku  koji  je  jednak  postotku  učešća
sufinanciranja svakog pojedinog osnivača u
odnosu  na  ukupni  iznos  sufinanciranja  od
strane svih osnivača.

Vatrogasna  postrojba  može  stjecati,
opterećivati  ili  otuđivati  imovinu
pojedinačne vrijednosti veće od 200.000,00
kn, samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

Prethodna  suglasnost  daje  se  na
način utvrđen člankom 4. stavcima 8, 9 i 10.
ove Odluke.      

Članak 12.

Vatrogasna  postrojba  dužna  je
osnivačima,  radi  davanja  prethodne
suglasnosti  dostaviti  Prijedlog   programa
rada  i  Prijedlog  financijskog  plana  za
narednu  godinu  u  zakonom  propisanom
roku.

Vatrogasna  postrojba  dužna  je
osnivačima  dostaviti  izvješće  o  radu,
odnosno izvršenju Programa rada i Godišnji
obračun za  proteklu  godinu  do 28.  veljače
naredne godine.

Članak 13.

Osnivači su suglasni da je osnivanje
Vatrogasne  postrojbe  i  obavljanje
vatrogasne djelatnosti od njihova posebnog
interesa, te da će međusobne odnose koji za
njih  proizlaze  rješavati  sporazumno  i  s
ciljem unapređenja vatrogasne djelatnosti.

 Svaki od osnivača  može istupiti  iz
Vatrogasne postrojbe, ali prethodno mora u
primjerenom  roku  (najkasnije  tri  mjeseca
prije  istupanja)  o  tome  izvijestiti  ostale
osnivače, i to na način da se novom ustroju
pristupi početkom proračunske godine. 

Prava  i  obveze  osnivača  prilikom
istupanja  utvrđuju  se  posebnim
Sporazumom, s time da se s danom istupanja
obračunava  razlika  (u  korist  ili  na  teret
osnivača  koji  istupa)  između  vrijednosti
sredstava sufinanciranja utrošenih za nabavu
opreme  i  preuzete  opreme  prilikom
istupanja,  te  obveze  prema  zaposlenicima
Vatrogasne postrojbe.

Članak 14.

Nadležna tijela osnivača imenovat će
članove Upravnog vijeća u roku 30 dana od
dana potpisivanja ovog Sporazuma.   

Upravno vijeće  dužno je  u  roku  tri
mjeseca  od  imenovanja  donijeti  Statut
Vatrogasne postrojbe.

Članak 15.

Dosadašnji  zapovjednik  i  zamjenik
zapovjednika  Javne  vatrogasne  postrojbe
Grada  Đurđevca  nastavljaju  s  radom  kao
zapovjednik  i  zamjenik  zapovjednika
Vatrogasne  postrojbe,  do  isteka  sadašnjeg
mandata.
                                   

Članak 16.

    Do  donošenja  Statuta  Vatrogasne
postrojbe i drugih općih akata, odgovarajući
akti  Javne  vatrogasne  postaje  Grada
Đurđevac  shodno  će  se  primjenjivati  kao
akti Vatrogasne postrojbe.
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Članak 17.

Ovaj Sporazum stupa na snagu kada
ga potpišu zakonski zastupnici osnivača.

 
GRAD ĐURĐEVAC
GRADONAČELNIK

Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

 
OPĆINA VIRJE

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Perok, v.r.

                                                                     O
PĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

OPĆINSKI NAČELNIK
Marijan Debeljak, v.r.

 
OPĆINA KALINOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Sobota, v.r.

OPĆINA MOLVE
OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Kolar, v.r.

                                                          OPĆIN
A FERDINANDOVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Andrija Kudumija, v.r.

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Derežić, v.r.

 
OPĆINA NOVO VIRJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Branko Mesarov, v.r.

53

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
Đurđevca  (“Službene  novine  Grada
Đurđevca”,  broj  1/96.  i  1/06.),  Gradsko
poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na  27.
sjednici održanoj 20. lipnja 2006., donijelo
je 

O D L U K U
o odobrenju uporabe grba i zastave

 Grada Đurđevca 
autorima knjige “Naš zavičaj” 

I.

Autorima  knjige  Danici  Vrgoč,
Branki  Arambašić  i  Sanji  Prelogović  iz
Koprivnice,  odobrava  se  uporaba  grba  i
zastave  Grada  Đurđevca  na  stranicama
knjige “Naš zavičaj” – priručnika iz prirode
i  društva  za  3.  razred  osnovne  škole
Koprivničko-križevačke županije. 

II.

Uporaba  grba  i  zastave  Grada
Đurđevca odobrava se bez naknade.

III.

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

KLASA: 017-01/06-01/03 
URBROJ: 2137/03-06-1 
Đurđevac, 20. lipnja 2006.  

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

              Predsjednik
 Predsjednik

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

54

Na  temelju  članka  18.  stavka  2.
Zakona  o  ustanovama  („Narodne  novine“
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broj  76/93.,  29/97.  i  47/99.)  i  članka  34.
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada  Đurđevca",  br.  4/06.  –  pročišćeni
tekst),  Gradsko  poglavarstvo  Grada
Đurđevca  na  28.   sjednici  održanoj  13.
srpnja 2006. godine, donijelo je 

O D L U K U
o odobrenju unošenja naziva

 Grada Đurđevca u ime ustanove
 „Pučko otvoreno učilište Đurđevac“

I.

Ustanovi  „Pučko  otvoreno  učilište
Đurđevac“  odobrava  se  unošenje  naziva
Grada Đurđevca u ime ustanove.

II.

Ova  odluka  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“

KLASA: 021-05/06-01/07
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 13. srpnja 2006. 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

                            Predsjednik
                          Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.
55

Na temelju članka 34. Statuta Grada
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada
Đurđevca",  br.  4/06.  –  pročišćeni  tekst),
Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca na 28.
sjednici  održanoj  13.  srpnja  2006.  godine,
donijelo je 

O D L U K U 
o kupnji zbirke slika Josipa Turkovića

I.

Odobrava  se  kupnja  umjetničkih
djela  zbirke  slika  Josipa  Turkovića,  kako
slijedi:

Red.
Br.

Naziv slike
Cijena u
kunama

1. Legenda o Picokima 49.912,00
2. Podravina 18.390,00
3. Kompozicija I 2.452,00
4. Kompozicija II 2.452,00
5. Kompozicija III 2.452,00
6. Kompzicija IV 2.452,00
7. Kompzicija V 2.452,00

8.
Zemlja Picoka

Slike:

8.1.  Smrt ratnika s
        grobnicom
        (škrinja);
8.2.  Bitka konjanik i
        pješak sa štitom;
8.3.  Orač;

86.438,00

7.356,30

7.356,30

6.130,20
8.4.  Veselica pod 
          šatorom;
8.5.  Riba;
8.6.  Kornjača;
8.7.  Riba II;  
8.8.  Pijetao;
8.9.  Napad Turaka na 
          Stari đurđevački
          grad;
8.10.  Prelja s vitlom;
8.11.  Vizija (Narančasta
           kugla);
8.12.  Akt;
8.13.  Mladenci 

7.356,30

6.130,20
    6.130,20

6.130,20
7.356,30
9.195,50

6.130,20
4.905,90

6.130,20
6.130,20

UKUPNA
VRIJEDNOST ZBIRKE:

160.000,00

U cijenu nije uključen PDV.

II.

Novčana sredstva za kupnju slika iz
točke  I.  ove  Odluke  odobravaju  se  iz
proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu
na sljedeći način:

-   Iz  proračunske  zalihe  60.000,00
kuna za I. ratu plaćanja.

-  Ostatak  sredstava  za  II.  ratu
plaćanja sredstva će se planirati Izmjenama i
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dopunama  Proračuna  Grada  Đurđevca  za
2006. godinu

III.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada
Đurđevca za potpis Ugovora o kupoprodaji
umjetničkih  djela  zbirke  slika  Josipa
Turkovića  s  HTT  Picok  d.d.  u  stečaju
Đurđevac.

IV.

Ova  odluka  objavit  će  se  u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 612-01/06-01/14
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 13. srpnja 2006.

 GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

             Predsjednik
          Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r. 

56

Na temelju članka 34. Statuta Grada
Đurđevca  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“,br.8/01 i 1/06.) i članka 8. stavka
3.  Odluke  o  davanju  u  najam  stanova  u
vlasništvu  Grada  Đurđevca  („Službene
novine  Grada  Đurđevca“,  br.  3/98.),
Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đurđevca  na
27.  sjednici  održanoj  20.  lipnja  2006.
godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju uvjeta ugovornog odnosa

za davanje u najam

stana u vlasništvu Grada Đurđevca

Članak 1.
Ovom  odlukom  utvrđuju  se  uvjeti

ugovornog odnosa za davanje u najam stana
u  vlasništvu  Grada  Đurđevca  na  Trgu  sv.
Jurja 4 u Đurđevcu, površine 32,59 m2.

Članak 2.
Stan iz članka 1. ove Odluke daje se

u najam dr. med. Blašku Paviću, djelatniku
Doma  zdravlja  Koprivničko-križevačke
županije na vrijeme od dvije godine, počevši
od 1. srpnja 2006. godine.

Članak 3.
Nakon isteka  roka  iz  članka  2.  ove

Odluke, ukoliko Grad Đurđevac neće imati
potrebe za raspolaganje stanom, najam stana
smatrat  će se prešutno obnovljenim za isto
vrijeme trajanja.

Članak 4.
Ukoliko  će  Grad  Đurđevac  imati

potrebe za raspolaganjem stanom iz članka
1. ove Odluke prije isteka roka iz članka 2. i
3.  dr.  med.  Blaško  Pavić  dužan  je  nakon
dostave  pisane  obavijesti  od  strane  Grada
Đurđevca iseliti iz stana u roku 30 dana.

Članak 5.
Ukoliko  djelatnik  dr.med.  Blašo

Pavić raskine radni odnos s Domom zdravlja
Koprivničko-križevačke županije dužan je u
roku  30  dana  osloboditi  stan  od  osoba  i
stvari i predati ga vlasniku Gradu Đurđevcu.

Članak 6.
Visina  slobodno  ugovorene

najamnine  određena  je  Odlukom  o
utvrđivanju  visine  slobodno  ugovorene
najamnine  („Službene  novine  Grada
Đurđevca“, br.4/98.).

Članak 7.
Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada

Đurđevca za potpis Ugovora o najmu stana s
dr.med.  Blaškom  Pavićem,  djelatnikom
Doma  zdravlja  Koprivničko-križevačke
županije.
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Članak 8.
Ova  Odluka  objavit  će  se  u

„Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 372-02/06-01/13
URBROJ: 2137/03-06-1
Đurđevac, 20. lipnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

                       Predsjednik
                        Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing., v.r.

57

Na  temelju  članka  11.  stavka  2.
Odluke  o  komunalnom  doprinosu
("Službene  novine  Grada  Đurđevca",  broj
5/04.) i članka 34. Statuta Grada Đurđevca
(“Službene  novine  Grada  Đurđevca,  broj
8/01. i  1/06),  Gradsko poglavarstvo  Grada
Đurđevca na 27. sjednici održanoj 20. lipnja
2006. godine, donijelo je 

O D L U K U
o djelomičnom oslobađanju plaćanja

komunalnog doprinosa 
Miji i Orki Đuroci iz Đurđevca za

izgradnju linije za sušenje 
i skladištenje žitarica 

I.

Sukladno  članku  11.  stavku  1.
Odluke  o  komunalnom  doprinosu
(“Službene  novine  Grada  Đurđevca”,  broj
5/04.),  Rješenjem  Upravnog  odjela  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora  Grada  Đurđevca:  KLASA:  UP/I-
361-01/06-01/22  od  23.  svibnja  2006.
godine,  Mijo  i  Orka  Đuroci  iz  Đurđevca
oslobođeni su plaćanja 50% ukupnog iznosa
komunalnog doprinosa. 

II.

Mijo  i  Orka  Đuroci  iz  Đurđevca,

Starogradska  ulica  26,  dodatno  se
djelomično  oslobađaju  plaćanja
komunalnog  doprinosa  i  to  u  iznosu  od
daljnjih  25%  (što  ukupno  iznosi  75%
ukupnog iznosa komunalnog doprinosa), za
izgradnju  linije  za  sušenje  i  skladištenje
žitarica u Đurđevcu u Ulici bana Jelačića na
čkbr.  44/2,  67/4  i  65/1  (gr.  br.  651/39,
651/16 i 651/42) k.o. Đurđevac, za obujam
1407,40 m3.

III.

Rješenje o djelomičnom oslobađanju
plaćanja komunalnog doprinosa iz točke II.
ove  Odluke  donosi  Upravni  odjel  za
stambeno-komunalne  djelatnosti  i  uređenje
prostora Grada Đurđevca. 

IV.

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

KLASA: 361-01/06-01/25
URBROJ: 2137/03-06-1 
Đurđevac, 20. lipnja 2006. 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
ĐURĐEVCA

           Predsjednik
                       Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl. ing.,v.r.

58

Na temelju članka 54. stavka 3.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.,
60/01. i 129/05.)  i članka  34. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada
Đurđevca", broj 4/06. -pročišćeni tekst),
Gradsko   poglavarstvo Grada Đurđevca na
28. sjednici održanoj  13. srpnja 2006.
godine, donijelo je

ZAKLjUČAK
o prihvaćanju  Sporazuma o

obavljanju poslova komunalnog
redarstva
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I.

Prihvaća se  Sporazum o obavljanju
poslova  komunalnog  redarstva  KLASA:
363-04/06-01/17,  URBROJ:  2137/03-06-1,
kojim  se  uređuje  obavljanje  poslova
komunalnog redarstva u Općini Novo Virje
koje će obavljati  komunalni redar zaposlen
u  Upravnom  odjelu  za  stambeno  -
komunalne  djelatnosti  i  uređenje  prostora
Grada Đurđevca.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Đurđevca da u ime Grada Đurđevca s
Općinom Novo Virje zaključi i potpiše
Sporazum o obavljanju poslova komunalnog

redarstva.

III.

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

KLASA: 363-04-/06-01/17
URBROJ: 2137/03-06-2
Đurđevac, 13. srpnja  2006.

       
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA

ĐURĐEVCA

                       Predsjednik
                      Gradskog poglavarstva

Mladen Roštan, dipl.ing., v.r.
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S A D R Ž A J

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

49 Odluka o uređenju prometa na području

Grada Đurđevca 

          1

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ĐURĐEVCA

50 Poslovnik o izmjenama 

Poslovnika Gradskog poglavarstva

Grada Đurđevca                                  11

51 Odluka o osnivanju Javne vatrogasne

postrojbe Đurđevac         11

52 Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o

osnivanju Javne vatrogasne postrojbe

Đurđevac 

       12

- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne

postrojbe Đurđevac         13

53 Odluka o odobrenju uporabe grba i

zastave Grada Đurđevca autorima knjige

„Naš zavičaj“         17
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54 Odluka o odobrenju unošenja naziva

Grada Đurđevca u ime ustanove „Pučko

otvoreno učilište Đurđevac“         17

55 Odluka o kupnji zbirke slika Josipa

Turkovića 

                    18

56 Odluka o utvrđivanju uvjeta ugovornog

odnosa za davanje u najam stana u

vlasništvu Grada Đurđevca         19

57 Odluka o djelomičnom oslobađanju

plaćanja komunalnog doprinosa Miji i

Orki Đuroci iz Đurđevca za 

izgradnju linije za sušenje i skladištenje

žitarica         

        19

58 Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o

obavljanju komunalnog redarstva        20

"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.


