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Na temelju članka 17. Odluke o javnim 
priznanjima Grada Đurđevca ("Službene novine 
Grada Đurđevca", broj 4/98., 2/02., 1/03. i 
1/10.), članka 8. stavka 1. i članka 29. Statuta 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 25. sjednici održanoj  22. ožujka  
2012., donijelo je 

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja 

Grada Đurđevca 
 

Članak 1. 

 U povodu Dana Grada Đurđevca, 23. 
travnja 2012. godine, dodjeljuju se javna 
priznanja Grada Đurđevca. 

 
Članak 2. 

 
 Javna priznanja dodjeljuju se na sljedeći 
način: 

 
1. Javno priznanje Zlatna plaketa "Sveti 

Juraj" dodjeljuje se: 
 
- Gospođi Verici Rupčić iz Đurđevca za 

izuzetna postignuća i ostvarenja na 
području društvenih djelatnosti i 
humanitarnih  aktivnosti. 

 
Gospođa Verica Rupčić dugi niz godina bavi se 
različitim aktivnostima  kojima doprinosi boljitku 
i unapređenju kvalitete života u Gradu Đurđevcu 
i cijeloj đurđevačkoj Podravini. Inicirala je i 
organizirala niz humanitarnih akcija i koncerata: 
za djecu, višečlane i staračke obitelji, za potrebe 
udruga te šire društvene zajednice. Aktivno je 
sudjelovala u Domovinskom ratu humanitarnim 
djelovanjem. 
 Tijekom 2011. godine inicirala je osni-
vanje i organizirala osnivačke skupštine dvije 
udruge: Udruge uzorne hrvatske seoske žene 
Koprivničko-križevačke županije i Udruge žena s 
bolestima dojke „Narcise“ Đurđevac, koja 
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okuplja članice iz Đurđevca, prigradskih naselja, 
ali i s područja cijele đurđevačke Podravine. 
Također je inicirala i uspješno organizirala 1. 
izbor najuzornije seoske žene Koprivničko-
križevačke županije te humanitarni koncert na 
kojem su se prikupljala sredstva za potrebe 
Udruge žena „Narcise“. Trenutno priprema 
osnivanje Udruge za ples i manekenstvo. 
 Gospođa Verica Rupčić obnašala je 
dužnost tajnice Hrvačkog kluba „Picok“ kao i 
članice Upravnog odbora Rukometnog kluba 
Đurđevac – Lasselsberger Knauf te je svojim 
aktivnostima doprinijela razvoju sporta na 
području Đurđevca. 
 Djelovala je kao članica KUD-a Petar 
Preradović Đurđevac. Sudionica je brojnih 
kulturnih priredbi u gradu i okolici, a dugi niz 
godina bila je članica Organizacijskog odbora 
Picokijade. Također je bila aktivna sudionica 
scenske vizije Legende o Picokima, kao 
producentica i glumica. Dugi niz godina gospođa 
Verica Rupčić bila je predsjednica pododbora za 
izložbu kolača i ručnih radova. 
 Aktivno je sudjelovala u radu i preze-
ntaciji đurđevačke Turističke zajednice i tijekom 
2010. godine kao izvršna voditeljica projekata 
Turističke zajednica osmislila je i ostvarila niz 
zapaženih kulturno-turističkih priredbi, a svojim 
angažmanom i sudjelovanjem doprinijela je i 
osvajanju titule EDEN 2008. godine. 
 Gospođa Verica Rupčić radila je i kao 
novinarka i urednica u regionalnom tjedniku 
„Podravec“ i na Radio Đurđevcu, a surađivala je i 
s „Večernjim listom“ i „Glasom Podravine“. 
 Pored navedenog aktivna je i u 
političkom životu zajednice, te je predsjednica 
županijske zajednice žena „Katarina Zrinski“, 
vijećnica je Hrvatske demokratske zajednice u 
županijskoj skupštini, članica je niza odbora  i 
predsjednica  Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova pri Županijskoj skupštini Koprivničko-
križevačke županije. Aktivno radi na promicanju 
ravnopravnosti i jačanju položaja žena u svim 
segmentima društva. 
 Svestranim angažmanom i društvenim 
djelovanjem, uz posebno isticanje zavičajne pri-
padnosti, naglašavajući Podravinu i Đurđevac 
kao životno nadahnuće te njegovanjem kulturne 
baštine, tradicije i đurđevačkog izričaja kroz 
protekla tri desetljeća, Verica Rupčić postigla je 
izuzetna ostvarenja u svim segmentima svojeg 

rada i djelovanja te joj se stoga dodjeljuje javno 
prizna-nje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“. 

 2. Javno priznanje Nagrada za životno djelo 
dodjeljuje se: 

 Gospodinu Krunoslavu Heidleru iz 
Đurđevca. 

 Gospodin Krunoslav Heidler rođen je 27. 
kolovoza 1932. godine u Vitezu. Osnovnu školu 
pohađao je u Sarajevu, Lublinu u Poljskoj i Ulmu 
u Njemačkoj. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a 
potom je završio Filmsku školu u Zagrebu. 
Studirao je povijest umjetnosti, hrvatski i 
njemački jezik.  U svom radnom vijeku radio je u 
Zora filmu u Zagrebu, kao urednik nastavnih 
filmova, bio je tajnik Hvatskog filmskog saveza, 
direktor Studija za crtani film u Zagreb filmu, 
tajnik Društva filmskih radnika Hrvatske, glavni 
tajnik  Saveza filmskih radnika Jugoslavije, tajnik 
SIZ-a kinematografije Hrvatske, direktor najvećeg 
filmskog slovenskog projekta „Dražgoška bitka“, 
direktor Filmske radne zajednice KINO, suradnik 
u turističkoj propagandi Hrvatske, direktor 
filmske proizvodnje Jugoarta Zagreb, a 1990. 
godine otišao je u mirovinu. 
 Iznimno je aktivan u društvenom životu 
zajednice pa je primjerice: osnovao Foto kino 
klub Drava Đurđevac, osnivač je Gradskog audio 
vizualnog arhiva Grada Đurđevca, Fotografskog 
društva Koprivnica, Kluba informatičara PORTAL 
Đurđevac, osnovao je Festival hrvatskog 
svadbenog filma u Koprivnici, Podravski salon 
umjetničke fotografije kao međunarodnu 
izložbu, suosnivač je Gradskog kazališta 
Đurđevac, Međunarodne revije turističke 
fotografije TOURPHOTO, suosnivač je i član 
Društva likovnih umjetnika PALETA u Kloštru 
Podravskom, a osnivač je i niza fotogalerija u 
Đurđevcu. 
 Gospodin Krunoslav Heidler od 1989. 
godine živi u Đurđevcu. Od tada je svakodnevno 
prisutan u društvenom životu Grada te surađuje 
u brojnim gradskim i županijskim akcijama i 
manifestacijama, od kojih je mnoge sam 
osnovao i pokrenuo.  Svoje bogato iskustvo i 
znanje u organizaciji javnih priredbi na području 
kulture, gospodin Heidler volonterski poklanja 
gradu. Osobito je važan njegov mentorski rad s 
najmlađima (osnovnoškolcima i srednjoškolcima) 
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koje uči elemente filma i fotografije.  
 Gospodin Heidler je svojim 
fotoaparatom na preko 40 000 fotografija 
zabilježio sve što se u Đurđevcu i Podravini 
događalo, a najveći dio tog materijala poklonio je 
raznim institucijama u gradu, županiji i Hrvatskoj. 
 Dobitnik je niza značajnih nagrada i 
priznanja od kojih se ističu: Povelja Kino-kluba 
Slavica, Pitomača 1988., Povelja Grada Đurđevca 
1999.,  Nagrada za životno djelo Hrvatskog 
filmskog saveza 2002. godine, Godišnja nagrada 
„Tošo Dabac“ 2010. i druge. 
 Svojim brojnim aktivnostima u Gradu 
Đurđevcu i Koprivničko-križevačkoj županiji, 
gospodin Kruno Heidler značajno je doprinijeo 
bogatstvu kulturnog života te mu se stoga 
dodjeljuje Javno priznanje Nagrada za životno 
djelo. 

 3. Javno priznanje Povelja Grada 
Đurđevca dodjeljuje se: 

 - Udruzi cimbalista Hrvatske. 

     Udruga cimbalista Hrvatske je neprofitna 
organizacija osnovana u siječnju 2010. godine s 
ciljem promicanja cimbula kao tradicijskog 
podravskog glazbala. S obzirom da je u Podravini 
od davnina poznato da se cimbule vežu za 
tradicijsku glazbu koja se svira na ovom 
području, a glazbalo je koje je izuzetno teško 
naučiti svirati i da u Hrvatskoj ne postoji niti 
jedna škola koja uči nove naraštaje sviranju 
cimbula, osnovana je  Udruga  kako bi se spasilo 
ovo glazbalo od zaborava i kako bi prenijeli 
znanje sviranja cimbula na mlade generacije. 
  Osnivači udruge  okupili su nekolicinu 
mladih ljudi željnih učenja sviranja  ovog glazbala 
te pokrenuli radionicu za izradu cimbula. Sva 
glazbala na kojima sviraju članovi udruge potječu 
iz vlastite radionice. Trenutno  glazbenu 
radionicu pohađa devet polaznika, uglavnom 
osnovnoškolska djeca s područja Đurđevca, Virja, 
Šemovaca i Prugovca. 
  Cilj  je u narednom razdoblju animirati 
što veći broj djece da se uključe u glazbenu 
radionicu i tako steknu novo znanje i jednog 
dana postanu cimbalisti. 
      Cimbule su  jedan od rijetkih 
instrumenata koje ima preko sto žica, a  na 
kojima se mogu odsvirati 42 tona u 3,5 oktave. 

Glazbala su ukrašena  raznim hrvatskim državnim 
i zavičajnim obilježjima (hrvatski grb, pleter, note 
hrvatskih pjesama), tako da to glazbalo na sebi 
nosi najznačajnije spomenike kulturne baštine 
Republike Hrvatske. 

U protekloj 2011. godini članovi Udruge  
održali su  32 javna nastupa diljem zemlje. Neki 
od  zapaženijih nastupa su:  Supertalent, Lijepom 
Našom - Novigrad Podravski, Špancirfest, 
Terezijana, dan Općine Lovran, Dobro jutro 
Hrvatska, a zasigurno nastup sa najjačim 
dojmovima bio je 26.11.2011. godine prigodom 
posjeta Uredu Predsjednika Republike Ive 
Josipovića.  
 S obzirom na navedeno, Udruzi 
cimbalista Hrvatske dodjeljuje se  javno 
priznanje Povelja Grada Đurđevca. 

- Gospodinu Eugenu Fucaku, dr. med.  iz 
Koprivnice. 

 Gospodin Eugen Fucak, dr. med., 
specijalist je interne medicine te subspecijalist 
kardiologije, rođen 1973. godine. Osnovnu i 
srednju matematičko-informatičku školu poha-
đao je u Đurđevcu te završio Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, s prosjekom ocjena 4,8. 
 Godine 1999. započeo je pripravnički 
staž u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u 
Koprivnici, a u narednim godinama specijalizirao 
je internu medicinu u KBC-u „Rebro“ u Zagrebu, 
završio edukaciju iz ultrazvuka perifernih krvnih 
žila i srca u KB „Dubrava“ u Zagrebu, završio užu 
specijalizaciju iz kardiologije, usavršio se u 
implantaciji i operativnim tehnikama 
implantacije elektrostimulatora srca u Švicarskoj 
i Slovačkoj, a u lipnju 2011. godine izveo je prvu 
implantaciju trajnog elektrostimulatora srca u 
Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici. 
 Do današnjeg dana izvršio je 42 impla-
ntacije trajnog elektrostimulatora srca, bole-
snicima s područja  Koprivničko-križevačke, 
Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije. 
 Zbog izuzetnih rezultata na području 
medicine, gospodinu Eugenu Fucaku koji je i 
dalje vezan obiteljskim vezama uz Đurđevac, 
dodjeljuje se javno priznanje Povelja Grada 
Đurđevca. 
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- Udruzi Matice umirovljenika Grada 

Đurđevca. 
       
      Udruga Matice umirovljenika Grada Đurđevca 
sa 365 članova, najbrojnija je i među 
najaktivnijim udrugama Grada Đurđevca te 
jedina koja se sustavno brine o okupljanju, 
druženju te podizanju kvalitete života osoba 
treće životne dobi u Gradu Đurđevcu i njegovim 
prigradskim naseljima. 
             Članovi Udruge su okupljeni u Pjevačkom 
zboru s kojim su imali brojne zapažene nastupe 
na pjevačkim smotrama u Mađarskoj i Hrvatskoj, 
gdje su uspješno predstavljali svoj grad i 
županiju. 
 Za podizanje kvalitete života svojih 
članova, Udruga redovno organizira izlete, 
hodočašća i zajednička ljetovanja, a članovi 
Udruge redovno se uključuju u sva gradska 
zbivanja i manifestacije, uključujući i Legendu o 
Picokima. 
 Članovi Udruge u skladu sa svojim 
godinama i iskustvom žele i dalje biti uključeni u 
život Grada, a Udruga doprinosi tome da se 
umirovljeni i stariji stanovnici Grada ne osjećaju 
zaboravljenima i potisnutima, već da budu 
uključeni u takve sadržaje koji su na zadovoljstvo 
starijima, ali i na ponos mlađim stanovnicima  
Grada Đurđevca. 

- Udruzi žena „Peski“ Đurđevac. 
 
Udruga žena „Peski“ Đurđevac djeluje od 

1984. godine, a kontinuirano od 1998. godine i  
okuplja 40-tak članica s područja Mjesnog 
odbora Peski, ali i s područja cijelog Grada i 
okolice. Udruga se bavi humanitarnim radom pa 
članice povodom blagdana obilaze staračka 
domaćinstva i višečlane obitelji.  

 Članice Udruge aktivno sudjeluju na svim 
gradskim manifestacijama, a posebno su aktivne 
na Picokijadi, gdje sudjeluju u svim glavnim 
priredbama: scenskom prikazu Legende o 
Picokima, izložbi kolača i ručnih radova i povorci 
aranžiranih kola te na svima ostvaruju zapažene 
rezultate. 
 Udruga sudjeluje na različitim 
edukativnim skupovima i tribinama, koje su 
posvećene zdravlju žena, a članice organiziraju 
različite kreativne radionice na kojima izrađuju 
uporabne i ukrasne predmete.  Udruga posebno 

njeguje okupljanje i druženje pa organizira 
edukativno-rekreativne izlete diljem naše 
domovine. 
 Djelovanje Udruge temelji se na 
zajedništvu, humanosti, poštenju, iskrenosti i 
požrtvovnosti. Sa željom da posebno utvrdi te 
vrijednosti, u veljači 2012. godine svečano je 
promovirana i na svetoj misi u župnoj crkvi sv. 
Jurja i posvećena prva zastava (barjak) Udruge 
žena Peski. Pod zastavom će se i dalje s ponosom 
okupljati članice Udruge, njegujući ove vrednote 
i razvijajući u sebi plemenitu misao zajedništva, 
pomoći bližnjemu i čuvanja kulturne baštine i 
tradicije svoje sredine – bloka Peski, Đurđevca, 
Podravine i Koprivničko-križevačke županije, s 
ciljem prenošenja tih vrijednosti na mlade 
naraštaje. 

- Gospodinu Slavku Večeriću iz Đurđevca. 
 
Gospodin Slavko Večerić, član je 

Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, 
dobrovoljni je davatelj krvi koji je do sada darova 
102 doze krvi. Time gospodin Večerić zaslužuje 
najveće poštovanje, jer nitko ne zna da li će mu i 
kada darovana krv biti potrebna. 
 Gospodin Slavko Večerić započeo je 
darivati krv u vojsci, a nastavio ga u tadašnjem 
poduzeću „Bilo-kalnik“ Koprivnica, gdje je radio 
na radnom mjestu poslovođe. U tu plemenitu 
aktivnost,  nastojao je uključiti što veći broj 
radnika, pa je u okviru poduzeće osnovano i 
posebno Društvo dobrovoljnih darivatelja krvi. 
Nakon odlaska iz poduzeća i na novim radnim 
mjestima okupljao  je  darivatelje krvi i poticao ih 
da se priključe velikoj humanitarnoj obitelji 
darivatelja krvi. 
 Za dobrovoljno darivanje krvi, gospodin 
Večerić primio je brojna priznanja.  
 Kroz dugi niz godina nesebičnog 
darivanja krvi, gospodin Večerić spasio je brojne 
ljudske živote, a za njegovu plemenitost i 
humanost dodjeljuje mu se javno priznanje 
Povelja Grada Đurđevca. 
 

Članak 3. 

 Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke 
uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici, 
povodom Dana Grada Đurđevca.  
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Članak 4. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
 ĐURĐEVCA 

 
 

KLASA: 060-01/12-01/02 
UR.BROJ: 2137/03-01-01/03-12-11 
Đurđevac,  22. ožujka 2012. 
 
                                                                                           
                     Predsjednik 
                                            Gradskog vijeća 
                                 Ivica Djopar, dr.vet.med., v. r.  
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 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama 
(„Narodne Novine“ 67/08., 48/10. i 74/11.), 
članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne Novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 
84/11. i 90/11.) i članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ 
broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 
25. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o načinu i naplati parkiranja na javnim 

parkiralištima na području  
Grada Đurđevca 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom o načinu i naplati 

parkiranja na javnim parkiralištima na području 
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) 
utvrđuju se javna parkirališta na kojima se 
obavlja naplata parkiranja u Gradu Đurđevcu, 
zone i područja, utvrđuju se uvjeti, način 
korištenja, organizacija i način naplate te 
međusobni odnosi pravne osobe koja obavlja 

poslove naplate, korisnika parkirališta i Grada  
Đurđevca. 

Javnim parkiralištima smatraju se javne 
prometne površine namijenjene isključivo za 
parkiranje vozila. 

Korištenje parkirališta je isključivo za 
namjenu parkiranja vozila, čime se isključuje 
svaka druga mogućnost namjene, a iznimno uz 
prethodnu suglasnost nadležnog Upravnog 
odjela Grada Đurđevca javna parkirališta mogu 
se privremeno koristiti i za druge namjene. 
 

Članak 2. 
 

Javno parkiralište s naplatom može biti 
stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično. 

Stalna javna parkirališta s naplatom su 
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje 
tijekom cijele kalendarske godine. 

Privremena javna parkirališta s naplatom 
su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje 
tijekom privremene regulacije prometa, 
određenih manifestacija i slično. 

Ulična javna parkirališta s naplatom su 
parkirališta posebno označena horizontalnom i 
vertikalnom signalizacijom na kolniku i 
nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti 
prometa. 

Izvanulična javna parkirališta s naplatom 
su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a 
označena su vertikalnom i horizontalnom 
signalizacijom, a mogu biti otvorenog i 
zatvorenog tipa. 

Otvorena parkirališta su ona parkirališta 
koja zbog prometne situacije nije moguće 
fizičkim preprekama zatvoriti. 

Zatvorena parkirališta i javne garaže su 
parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza 
mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete 
prometni tokovi. 

 
Članak 3. 

 
Javna parkirališta moraju biti označena 

prometnom signalizacijom u skladu s propisima 
o sigurnosti prometa. 

Javna parkirališta na kojima se vrši 
naplata parkiranja moraju imati oznaku zone, 
vrijeme naplate parkiranja, cijenu i dopušteno 
vrijeme parkiranja. 
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Članak 4. 

 
Tehničke i organizacijske poslove, 

dobavu i postavu automata za naplatu 
parkiranja, naplatu parkiranja, postavu 
prometnih znakova za označavanje parkiranja, 
održavanje i obnova horizontalne signalizacije 
jednom godišnje, održavanje i čišćenje, nadzor 
nad parkiranjem vozila, te druge poslove na 
javnim parkiralištima s naplatom obavlja pravna 
osoba (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja) 
na temelju ugovora o koncesiji i sukladno Zakonu 
o komunalnom gospodarstvu, Odluci o 
komunalnim djelatnostima na području Grada 
Đurđevca te Odluci o uređenju prometa na 
području Grada Đurđevca. 
 

II. ZONE I VRIJEME NAPLATE 
 

Članak 5. 
 
Vertikalne oznake ZONA moraju biti 

označene brojčano i bojom. 
Javna parkirališta na kojima se vrši 

naplata, a koja imaju asfaltnu ili betonsku 
podlogu, treba označiti vodoravnom signaliza-
cijom u plavoj boji. 

Na šljunčanima parkiralištima način 
parkiranja označava se na okomitoj signalizaciji 
ili na drugi adekvatan način. 

Vodoravne oznake na parkiralištima na 
kojima se ne vrši naplata su u bijeloj boji. 

 
Članak 6. 

 
Javna parkirališta na kojima se vrši 

naplata razvrstana su u jednu zonu i označena 
okomitom signalizacijom u žutoj boji. 
 

Članak 7. 
 
 Parkirališta na kojima se može vršiti 
naplata parkiranja su u slijedećim ulicama i 
trgovima u Đurđevcu: 
 

 
 

LOKACIJA 

BROJ 
PARKIRALIŠNIH 

MJESTA BEZ 
MJESTA ZA 
INVALIDE 

BROJ 
PARKIRALIŠNIH 

MJESTA ZA 
INVALIDE 

Trg svetog Jurja uz 
zgradu Gradske 

uprave 

 
22 

 
2 

Trg svetog Jurja uz 
Dom zdravlja 

29 3 

Trg svetog Jurja uz 
hotel „Picok“ 

17  

Dvorište uz Dom 
zdravlja – na Trgu 

svetog Jurja 

21 2 

Ulica Grgura 
Karlovčana 

6  

Športsko 
rekreacijski centar 
„Graničar“ – ispred 

Citadele 

 
42 

 
2 

Ulica Ljudevita Gaja 
bez parkirališnih 

mjesta ispred Doma 
zdravlja 

 
23 

 
1 

Nova tržnica – 
ispred Obrtničkog 

doma, Ulica Đ. 
Basaričeka 10 

34 4 

15  

Nova tržnica – Ulica 
Đ.Basaričeka 10 

52 3 

36  

Iza Poslovnog 
centra i Doma 

kulture (između 
Trga svetog Jurja i 
Ulice V. Nazora) 

 
 

33 

 
 

4 

Ulica kralja 
Tomislava – pored 
zgrade Zagrebačke 

banke 

 
30 

 
2 

Ulica Đ. Basaričeka 
preko puta suda 

9 1 

17 1 

Ulica S. Radića od 
Trga sv. Jurja do 

Đuriševićeve 

 
14 

 

 
UKUPNO 

 
400 

 
25 

  

Članak 8. 
 

Za parkiranje na javnim parkiralištima 
plaća se naknada svakog dana u vremenu od 
7:00 sati do 16:00 sati, subotom od 7:00 sati do 
13:00 sati, osim četvrtkom na parkirališnim 
površinama „Nova tržnica“ (88 parkirališnih 
mjesta) i „Nova tržnica – iza Obrtničkog doma“ 
(49 parkirališnih mjesta) te nedjeljom i 
blagdanima u Republici Hrvatskoj.  

Gradsko vijeće Grada Đurđevca može 
odrediti i drugačije vrijeme naplate parkiranja. 
 

Članak 9. 
 
 Dozvoljeno vrijeme parkiranja na javnim 
parkiralištima na kojima se vrši naplata iznosi: 
 

- tri sata na parkiralištu               1. zona. 
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III. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE 

PARKIRALIŠTA 
 

Članak 10. 
 

Ulaskom na parkirališno mjesto, 
odnosno parkiranjem vozila na javnom 
parkiralištu, vlasnik ili vozač vozila  (u daljnjem 
tekstu: korisnik parkirališta) s Organizatorom 
parkiranja (koncesionarom) sklapa ugovor o 
korištenju javnog parkirališta s naplatom uz 
korištenje dnevne parkirališne karte prihvaćajući 
uvjete propisane ovom Odlukom. 

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. 
ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te 
odgovornost za oštećenje ili krađu vozila. 

 
Članak 11. 

 
Za korištenje javnih parkirališta korisnik 

parkirališta mora imati parkirališnu kartu. 
Parkirališna karta izdaje se kao dnevna 

karta za parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka 
izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem 
danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće 
vrijeme korištenja parkirališta, dnevna karta 
izdaje se i kao jednosatna ili višesatna 
parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna 
karta). 

Izgled i sadržaj dnevne  karte za 
korištenje javnih parkirališta određuje 
Organizator parkiranja, uz suglasnost nadležnog 
upravnog odjela Grada Đurđevca. 
 

Članak 12. 
 
Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu 

kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na 
blagajni Organizatora parkiranja. 

Naplata dnevne karte na ovlaštenim 
prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora 
parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i 
preuzimanje dnevne karte. 

Ako Korisnik parkirališta ne kupi odnosno 
ne preuzme dnevnu kartu na način iz stavka 1. 
ovoga članka smatra se da je preuzeo dnevnu 
kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator 
parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i 
dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana 
njenog preuzimanja. 

 

Članak 13. 
 
Ako korisnik javnog parkirališta ne plati 

dnevnu kartu u roku iz članka 12. stavka 2. i 3. 
ove Odluke, dužan je osim iznosa dnevne karte, 
u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove 
Organizatoru parkiranja te zakonsku zateznu 
kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti. 

Ako korisnik javnog parkirališta ne 
podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u 
danim rokovima, Organizator parkiranja će 
pokrenuti protiv njega, a u svoje ime i za svoj 
račun, postupak pred nadležnim tijelom. 

 
Članak 14. 

 
Korisnik javnoga parkirališta je vlasnik 

vozila koji je evidentiran u odgovarajućim 
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, 
prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila 
koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se 
na drugi prihvatljiv način. 

Korisnikom javnoga parkirališta smatra 
se i primatelj leasinga kojemu je vozilo 
prepušteno na korištenje na temelju pravnog 
posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je 
poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge 
prepustio vozilo na temelju ugovora o najmu. 
 

Članak 15. 
 

Satna karta je isprava kojom korisnik 
parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću 
naknadu prema cijeni parkiranja, te da se na 
parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, 
odnosno plaćenog vremena. 

Na satnoj karti su oznake – ime Grada 
Đurđevca, ime, adresa i OIB Organizatora 
parkiranja, serijski broj karte, te drugi znakovi 
pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec, 
vrijeme korištenja parkirališta i cijena. 

Izgled satne karte iz stavka 2. ovog 
članka ne primjenjuje se na satnu kartu kupljenu 
putem mobilnog telefona. 
 

Članak 16. 
 
Korisnik parkirališta može kupiti satnu 

kartu na javnom parkiralištu putem parkirališnog 
automata, putem mobilnog telefona, te na 
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ovlaštenim prodajnim mjestima i blagajni 
Organizatora parkiranja. 

Naplata satne karte putem parkirališnog 
automata podrazumijeva istodobno plaćanje i 
preuzimanje parkirališne karte neposredno na 
parkiralištu putem parkirališnog automata. 

Naplata satne karte mobilnim telefonom 
podrazumijeva kupnju parkirališne karte 
elektroničkim putem o čemu Korisnik parkiranja 
zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj 
karti putem mobilnog telefona. 

Naplata satne karte na ovlaštenim 
prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora 
parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i 
preuzimanje parkirališne karte. 

 
Članak 17. 

 
Korisnik javnog parkirališta mora u roku 

od deset (10) minuta od parkiranja vozila 
istaknuti valjanu parkirališnu kartu vidljivo s 
unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili 
zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj 
karti mobilnim telefonom. 

Valjana parkirališna karta je ona 
parkirališna karta koja je plaćena: 

- za vrijeme korištenja parkirališta 
- u okviru vremenskog ograničenja trajanja 

parkiranja. 
 
Ako korisnik javnog parkirališta postupi 

suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se da je 
pristao preuzeti dnevnu kartu što mu ju je osoba 
koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na 
vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u 
roku od osam dana od dana njenog preuzimanja. 

 
Članak 18. 

 
Za naplatu parkiranja samoisticanjem 

karte koristi se satna parkirališna karta, te za 
automatsku naplatu automat satna parkirališna 
karta. 

Satna parkirališna karta za samoisticanje 
uz obilježja iz članka 15. ove Odluke ima i grb 
Grada Đurđevca, a na poleđini uputu za 
upotrebu parkirališne karte. 

Satna automat parkirališna karta ima 
obilježja iz članka 15. ove Odluke i vrijeme do 
kojeg je plaćeno parkiranje. 
 

Članak 19. 
 

    Plaćanje satne karte mobilnim 
telefonom obavlja se slanjem SMS poruke sa 
registarskim brojem vozila za koje se plaća satna 
karta na broj koji odredi Organizator parkiranja. 
 Ukoliko kupnja satne karte mobilnim 
telefonom iz tehničkih razloga nije moguća 
korisnik parkirališta dužan je koristiti ostale 
mogućnosti kupnje satne karte. 
 Organizator parkiranja je dužan na svim 
parkirališnim automatima izvjesiti upute o kupnji 
satne karte pomoću mobilnog telefona. 
 

Članak 20. 
 
 Na svim parkiralištima, osim na 
zatvorenim parkiralištima satna karta se plaća 
unaprijed. 
 

Članak 21. 
 
 Kod zatvorenih parkirališta sa 
poluautomatiziranom ili automatskom naplatom 
satna i dnevna karta kompjutorski se obračunava 
prema podacima sa ulaznog listića i naplaćuje se 
kod izlaza iz parkirališta zajedničkim print 
računom. 
 Korisniku bez ulaznog listića bit će 
obračunato vrijeme od početka radnog vremena, 
ili stvarnog vremena ulaza ako ga je moguće 
utvrditi. 
 

Članak 22. 
 
 Na svim javnim parkiralištima, osim 
parkiralištima sa poluautomatskom naplatom 
(naplatne kućice) parkiranje se plaća unaprijed. 
 

Članak 23. 
 
 Cijene satnih i dnevnih parkirališnih 
karata sastavni su dio natječaja za dobivanje 
koncesije, iste su i za pravne i za fizičke osobe i 
određuje ih Organizator parkiranja. 
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IV. REZERVACIJA PARKIRALIŠTA, GODIŠNJE 

STANARSKE KARTE I MJESEČNE PARKIRALIŠNE 
KARTE 

 
Članak 24. 

 
                Na javnom parkiralištu gdje je uvedena 
naplata parkiranja u skladu sa zakonskim 
propisima, posebno se označuju i rezerviraju 
parkirališna mjesta za vozila osoba s 
invaliditetom s oznakom posebnog međuna-
rodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu 
koristiti ako je znak pristupačnosti za vozila 
osoba s invaliditetom propisno istaknut u vozilu i 
ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja osoba s 
invaliditetom. 
                Naljepnice i rješenja za dobivanje znaka 
pristupačnosti za korištenje parkirališta za osobe 
s invaliditetom na pismeni zahtjev osobe s 
invaliditetom izdaje nadležni Ured državne 
uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. 
 Vozila s međunarodnom oznakom za 
osobe s invaliditetom imaju besplatno parkiranje 
na parkirališnim mjestima označenim za osobe s 
invaliditetom. 
 

Članak 25. 
 
 Naplate parkiranja su oslobođena 
službena vozila Grada Đurđevca i ustanova u 
pretežitom vlasništvu Grada Đurđevca, službena 
vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne 
pomoći i vatrogasna vozila. 
 

Članak 26. 
 
 Na javnom parkiralištu gdje je uvedena 
naplata parkiranja u skladu sa zakonskim 
propisima, Organizator parkiranja ima pravo 
odobriti godišnju rezervaciju parkirališnog 
mjesta. 
      Rezervirana parkirališna mjesta moraju 
biti označena okomitom signalizacijom na kojoj 
mora pisati „REZERVIRANO“ te prezime fizičke 
osobe, odnosno naziv pravne osobe. 
 Cijene godišnjih rezervacija parkirališnih 
mjesta za pravne, odnosno fizičke osobe sastavni 
su dio natječaja za dobivanje koncesije i 
određuje ih Organizator parkiranja. 
 
 

Članak 27. 
 
 Na pismeni zahtjev stanara ili vlasnika 
stambenih objekata koji nemaju mogućnost 
parkiranja svojih vozila u dvorištu ili na drugom 
prikladnom mjestu Organizator parkiranja izdaje 
godišnju stanarsku kartu za parkiranje. 
 Stanar je osoba koja je vlasnik stana ili 
ima ugovor o najmu stana sa vlasnikom odnosno 
ima prijavljeno prebivalište ili boravište na 
navedenoj adresi, te je vlasnik vozila. 
 Godišnja stanarska karta omogućava 
vremenski neograničeno parkiranje na svim 
javnim parkiralištima, odnosno godini za koju je 
izdana. 
 Cijene godišnjih stanarskih karata za 
pravne, odnosno fizičke osobe sastavni su dio 
natječaja za dobivanje koncesije i određuje ih 
Organizator parkiranja. 
 Iznimno, godišnja stanarska karta može se 
izdati kao mjesečna stanarska karta za period 
kraći od godine dana, ali ne kraće od jednog 
mjeseca. 
 

Članak 28. 
 
 Pravne i fizičke osobe mogu koristiti 
mjesečne parkirališne karte. 
 Cijene mjesečnih parkirališnih karata 
sastavni su dio natječaja za dobivanje koncesije, 
iste su i za pravne i za fizičke osobe i određuje ih 
Organizator parkiranja. 
 

Članak 29. 
 
 Mjesečnu parkirališnu kartu izdaje 
Organizator parkiranja (koncesionar) i prihod je 
koncesionara. 
 

Članak 30. 
 
 Godišnja stanarska, mjesečna stanarska i 
mjesečna parkirališna karta može se koristiti 
samo za vozilo za koje je izdana. 
 

Članak 31. 
 
 Mjesečna parkirališna karta sadrži naziv 
Grada, naziv koncesionara kojem je parkiralište 
dano na upravljanje, adresu i registarski broj 
vozila za koje se izdaje mjesečna karta, serijski 
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broj, godinu i oznaku mjeseca za koji je karta 
izdana. 
 

Članak 32. 
 
 Godišnju stanarsku, odnosno mjesečnu 
stanarsku kartu i mjesečnu kartu korisnik je 
dužan istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog 
stakla. 
 

 Mjesečna parkirališna karta važeća je za 
tekući mjesec za koji je izdana. 
 Godišnja stanarska karta važeća je za 
godinu za koju je izdana. 
 Mjesečna stanarska karta važeća je za 
mjesec u godini za koju je izdana. 
 

Članak 33. 
 
 Vozilo sa mjesečnom parkirališnom 
kartom može biti vremenski neograničeno 
parkirano na svim parkiralištima na kojima se 
obavlja naplata. 
 

Članak 34. 
 
 Korisnik parkiranja čija godišnja stanarska, 
odnosno mjesečna stanarska karta ili mjesečna 
parkirališna karta nije valjana, korištenje javnog 
parkirališta s naplatom, ugovara s Organiza-
torom parkiranja sukladno odredbama članka 
10. ove Odluke. 
 

V. PREMJEŠTANJE VOZILA, BLOKIRANJE  
VOZILA I NADZOR 

 
Članak 35. 

 
 Na javnom parkiralištu s naplatom, a po 
utvrđenoj povredi Općih uvjeta o korištenju 
javnih parkirališta mogu se blokirati vozila sa 
zool tablicom, vozila sa inozemnom registarskom 
tablicom i vozila bez registarskih tablica, s ciljem 
naplate dnevne karte. 
 

Članak 36. 
 
 Kod blokiranja vozila Organizator 
parkiranja je dužan na prednje ili bočno staklo 
vozila staviti naljepnicu da je vozilo blokirano s 
uputom što vozač mora učiniti. 

 Tekst naljepnice je na hrvatskom, 
engleskom, njemačkom i mađarskom jeziku. 
 

Članak 37. 
 
 Ukoliko vlasnik ili korisnik vozila ne zatraži 
deblokadu vozila u roku od 24 sata, vozilo će se 
premjestiti pauk vozilom po nalogu prometnog 
redara ili ovlaštene osobe – Organizatora 
parkiranja. 
 Ovlaštenje izdaje pročelnik nadležnog 
upravnog odjela Grada Đurđevca. 
 

Članak 38. 
 
 U zoni naplate parkiranja korisnik javnog 
parkirališta mora  parkirati svoje vozilo u 
označeno mjesto za parkiranje koje je jasno 
označeno te svojim parkiranjem ne smije 
onemogućavati korištenje drugog parkirališnog 
mjesta, ne smije onemogućiti normalno 
odvijanje prometa na parkiralištu ili ometati 
kretanje pješaka. 
 Nije dopušteno korištenje parkirališnog 
mjesta izvan označenih horizontalnih linija, 
gaženjem kotača na horizontalnu liniju između 
dva parkirališna mjesta i prelaskom vozila preko 
horizontalne linije, na način da se zauzmu dva ili 
više parkirališnih mjesta i time onemogući 
parkiranje vozila na susjedna parkirališna mjesta. 
  

Članak 39. 

 Naplatu parkiranja, kontrolu i isticanje 
dnevnih karata obavljat će djelatnici 
Organizatora parkiranja u uočljivim uniformama, 
sa istaknutim plastificiranim identifikacijskim 
iskaznicama – na kojima je naziv Grada 
Đurđevca, naziv koncesionara, fotografija i 
brojčana šifra kontrolora. 
 Ovlašteni djelatnici koriste odgovarajuću 
opremu koja omogućuje evidentiranje mjesta i 
vremena parkiranja, marke, tipa, boje i 
registarske oznake vozila, te ispisivanje naloga za 
plaćanje dnevne karte u skladu s odredbama 
općih uvjeta korištenja parkirališta propisanim 
ovom Odlukom. 
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Članak 40. 

 
 Nadzor nad provođenjem ove Odluke 
obavlja nadležni upravni odjel Grada Đurđevca. 
 

VI. PREKRŠAJNA ODREDBA 
 

Članak 41. 
 

Novčanom kaznom u svoti 300,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako: 
-  parkirališno mjesto ne koristi na propisan način 
odnosno unutar označenih horizontalnih linija, 
bez gaženja kotača na horizontalnu liniju između 
dva parkirališna mjesta i prelaska vozila preko 
horizontalne linije na način da zauzme dva ili više 
parkirališnih mjesta i time onemogući parkiranje 
drugih vozila na susjedna parkirališna mjesta 
(članak 38. stavak 2. ove Odluke). 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će 
se pravna osoba u svoti  1.000,00 kuna. 
 

VII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 42. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama Grada 
Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 340-01/12-01/05 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-1 
Đurđevac, 22. ožujka 2012. 
 
                                                                                                  
                                              PREDSJEDNIK 
                                         GRADSKOG VIJEĆA 
                               Ivica Djopar, dr.vet.med., v. r. 
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 Na temelju članka 29. i članka 44. stavka 
1.  Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 
Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na  25. sjednici održanoj  22. 
ožujka  2012., donijelo je  

 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 

Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2011. godine 

 
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu gradona-
čelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja 
do 31. prosinca 2011. godine KLASA: 022-05/12-
01/06, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 15. 
ožujka 2012. godine. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 022-05/12-01/06 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-12 
Đurđevac,  22. ožujka  2012.  

 
  Predsjednik 

                  Gradskog vijeća 
           Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r. 
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na  
25.  sjednici održanoj  22. ožujka  2012., donijelo 
je  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog 
redara za 2011. godinu 

 
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog 
redara za 2011. godinu, KLASA: 363-04/12-
01/04, URBROJ: 2137/03-02-01/08-12-1 od 15. 
veljače  2012. godine. 

 
II. 

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

ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 363-04/12-01/04 
URBROJ: 2137/03-02-01/08-12-2 
Đurđevac,  22. ožujka  2012.  

 
                Predsjednik 

   Gradskog vijeća 
    Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r. 
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Na temelju članka 57. stavka 3. i članka 

130. stavka 1. alineje 5. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“, broj 87/08.) i članka 29.  
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 
Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na  25.  sjednici održanoj  22. 
ožujka  2012., donijelo je  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu – 

Proračunske zalihe, za mjesec veljaču  
2012. godine 

 
I. 
 

Prihvaća se Izvješće o korištenju sre-
dstava Proračuna Grada Đurđevca za 2012. 
godinu – Proračunske zalihe, za mjesec veljaču 
2012. godine, koje je podnio gradonačelnik 
Grada Đurđevca  Slavko Gračan  29. veljače  
2012. godine. 

  
II. 
 

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

 
III. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 400-06/12-01/01 
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-2 

Đurđevac,  22. ožujka  2012.  
 
 

   Predsjednik 
                 Gradskog vijeća 

               Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
AKTI GRADONAČELNIKA 
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 Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta 
Grada Đurđevca («Službene novine Grada 
Đurđevca», broj 3/09.), i točke IV. Odluke o 
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis 
imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 7/11.) 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 20. ožujka 2012. 
godine donio je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis 

imovine o obavljenom popisu imovine,  
obveza i potraživanja Grada Đurđevca 

na dan 31. prosinca 2011. godine 
 

I. 
 
 Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za 
popis imovine o obavljenom popisu imovine, 
obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 2011. 
godinu, koji je proveden od 20. prosinca 2011. 
do 17. siječnja 2012. godine. 
 

II. 
 
 Proizvedena dugotrajna imovina 
pobrojana u Izvješću kao dotrajala, te nije više za 
upotrebu, rashoduje se i isknjižuje iz poslovnih 
knjiga Grada Đurđevca. 

 
III. 

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

 
            Ovaj Zaključak objavit će se u  «Službenim 
novinama Grada Đurđevca». 
 
 
KLASA: 406-08/11-01/03 
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-2 
Đurđevac, 20. ožujka  2012. 
 
 
              GRADONAČELNIK 
                Slavko Gračan, ing. građ., v. r. 
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