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 Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca (''Službene novine Grada Đurđevca'' 
broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na  
27. sjednici održanoj 28. lipnja 2012.  donijelo je     

 
P R O G R A M 

o izmjenama Programa subvencioniranja 
poljoprivrede u 2012. godini 

 
I. 

                                                  
           U Programu subvencioniranja poljoprivrede 
u 2012. godini (''Službene novine Grada 
Đurđevca'', broj 7/11.), u točki III. podtočki 1. 
stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
         ''Proizvodnja povrća u zatvorenim 
prostorima (plastenici i staklenici) minimalne 
površine 150 m2  subvencionirat će se iznosom od 
3,00 kn po 1m2  proizvodnog prostora''. 
 

           U  podtočki  1. stavku 3. brojka ''34.000,00'' 
zamjenjuje se brojkom ''26.000,00''. 
 
           U podtočki 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
         ''Korisnik subvencije za podizanje 
višegodišnjih nasada voćnjaka ostvaruje pravo na 
subvenciju od Grada Đurđevca za nabavu sadnice 
i to:  
                        - 4,00 kn po sadnici''. 
  
           U podtočki 2. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
         ''Korisnik ove subvencije, da bi  ostvario 
pravo na subvenciju Grada Đurđevca kao dokaz o 
podizanju novog višegodišnjeg nasada vinograda 
mora dostaviti račun ili ovjerenu presliku računa 
o kupnji repromaterijala odnosno pupa koji je 
upotrijebljen za cijepljenje, otpremnicu, 
deklaraciju uz otpremnicu, presliku da je upisan u 
vinogradarski registar i priložiti presliku Rješenja 
o upisniku u Obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo''.     
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           U podtočki 2. stavak 5. mijenja se i glasi: 
 
         ''Vinogradarska udruga ostvaruje pravo na 
subvenciju za nabavu loznih cijepova za svoje 
članove koji imaju prebivalište na području Grada 
Đurđevca. Kao dokaz o kupnji loznih cijepova, 
vinogradarska udruga mora dostaviti račun ili 
ovjerenu presliku računa o kupnji repromaterijala 
odnosno pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, 
otpremnicu, deklaraciju uz otpremnicu, presliku 
da je upisan u vinogradarski registar i priložiti 
presliku Rješenja o upisniku u Obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo. Na spisku o 
preuzimanju repromaterijala svaki član udruge 
potpisom potvrđuje primitak određenog broja 
loznih cijepova, a u  prilogu je preslika osobne 
iskaznice za svakog člana''. 
 
           U podtočki 2. stavku 6. brojka  ''16.000,00'' 
zamjenjuje se brojkom ''29.000,00''. 
 
           U podtočki 4. stavku 1. i stavku 3. brojka 
''5.000,00'' zamjenjuje se brojkom ''3.000,00''. 
 
           U podtočki 7. stavku 2. brojka ''20.000,00'' 
zamjenjuje se brojkom  ''22.000,00''. 
        
           U podtočki 8. stavku 2. brojka ''25.000,00'' 
zamjenjuje se brojkom ''20.000,00''.  
                                                         

II. 
 

            Ovaj Program o izmjenama Programa 
subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini  
stupa na snagu danom objave u ''Službenim 
novinama Grada Đurđevca''. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
 ĐURĐEVAC 

 
KLASA: 320-01/11-01/32 
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-2 
Đurđevac, 28. lipnja 2012.  
 
                                         Predsjednik     
      Gradskog vijeća  
                                 Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.  
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 Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11. i 
61/11.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
(„Službene novine Grada Đurđevca, broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 27.  sjednici, 
održanoj  28. lipnja 2012. godine,  donijelo je  
 

O D L U K U 
o rasporedu sredstava za financiranje političkih 

stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za  
2012. godinu 

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o rasporedu sredstava za 
financiranje političkih stranaka iz Proračuna 
Grada Đurđevca za 2012. godinu (u daljnjem 
tekstu: Odluka) utvrđuje se raspored sredstava za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Đurđevca 
(u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) iz Proračuna 
Grada Đurđevca za 2012. godinu. 
 

Članak 2. 
 
 Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu imaju 
političke stranke koje imaju člana u Gradskom 
vijeću. 
 U Gradskom vijeću nema nezavisnih 
članova. 
 

Članak 3. 
 
 Proračunom Grada Đurđevca za 2012. 
godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka  u iznosu od  
36.000,00  kuna. 
 

Članak 4. 
 
 Sredstva iz članka 3. ove Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 
sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću te 
da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 
razmjerno broju njezinih članova u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća. 
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Članak 5. 

 
 Za svakog izabranog člana Gradskog 
vijeća podzastupljenog spola političkim 
strankama pripada i pravo na naknadu u visini 
10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Gradskog vijeća određenog temeljem članka 4. 
ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 
               Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuju 
se sredstva u iznosu  2.368,00 kuna godišnje, a za 
svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog 
spola, utvrđuju se dodatna sredstva u iznosu 
236,80 kuna godišnje. 
 

Članak 7. 
 
 Sredstva iz članka 3. ove Odluke 
raspoređuju se političkim strankama kako slijedi: 
 
        

POLITIČKA  
STRANKA 

BROJ ČLANOVA U 
TRENUTKU 

KONSTITUIRANJA 

BROJ ČLANOVA 
PODZASTUPLJENOG 

SPOLA 

RASPOREĐENA 
SREDSTVA /KN 

Hrvatska 
demokratska 

zajednica 
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14.208,00 

Socijaldemokratska 
partija 

5 1 12.076,80 

Hrvatska seljačka 
stranka 

1  2.368,00 

Hrvatska socijalno-
liberalna stranka 

1  2.368,00 

Hrvatska narodna 
stranka 

1  2.368,00 

Hrvatska stranka 
umirovljenika 

1 1 2.604,80 

 

Članak 8. 
 
 Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačit 
će se na žiro-račune političkih stranaka. 
 

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Đurđevca“.  

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 006-01/12-01/02 
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-1 

Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
            
                  Predsjednik  
                              Ivica Djopar, dipl. vet. med., v. r.  
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 Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od 
požara („Narodne novine“, broj 92/10.),  točke 4. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2012. godini („Narodne novine“, broj 
43/12.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 27. sjednici 
održanoj 28. lipnja 2012. donijelo je  

P L A N 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina kojima prijeti povećana opasnost  
od nastajanja i širenja požara tijekom  

žetvene sezone na području Grada  
Đurđevca u 2012. godini  

 
I. 
 

  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
građevina i površina na kojima prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom 
žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 
2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se 
radi preventivnog djelovanja i sprečavanja 
nastajanja požara u vrijeme dok je zbog 
vremenskih prilika i vrste poslova koji se obavljaju 
povećana opasnost od nastajanja požara na 
području Grada Đurđevca, a naročito na 
poljoprivrednim i žetvenim površinama za 
vrijeme trajanja žetve, na području „Đurđevačkih 
pijesaka“ koji su zaštićeni dio prirode i područje 
vikend naselja (vinograda-klijeti) na obroncima 
Bilogore.  

 
II. 

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

III. 
 
 Povećana opasnost za nastanak i širenje 
požara u ljetnoj sezoni postoji na površinama koje 
graniče s deponijem komunalnog otpada i divljim 
deponijima. Opasnost postoji  i u vikend 
naseljima zbog spaljivanja i proljetnog uređivanja 
vikendica koje se nalaze u neposrednoj blizini 
šumskih površina, kao i na poljoprivrednim 
površinama koje se često spaljuju zbog čišćenja 
zemljišta ili spaljivanja strništa ili kukuruzovine u 
jesen. 
 

IV. 
 
 Zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada 
Đurđevca da s predsjednicima i zapovjednicima 
Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja 
Grada Đurđevca održi sastanak, te da utvrdi 
stanje vatrogasne opreme i vozila, ispravnost 
vatrogasnih sirena, te broj osposobljenih  
vatrogasaca koji će vršiti preventivne nadzore na 
navedenim površinama. 
 

V. 
 
        Radi pravovremene i učinkovite vatrogasne  
intervencije Vatrogasna zajednica Đurđevac i 
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada 
Đurđevca dužni su na  vrijeme registrirati 
vatrogasna vozila i svu opremu dovesti u ispravno 
stanje.  
       Sredstva za ovu namjenu osigurat će se u 
Proračunu Grada Đurđevca za 2012. godinu. 

 
VI. 

 
 U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 
2012. godine, pojačano motrenje i ophodnju 
deponija komunalnog otpada obavljat će 
djelatnici Komunalija d.o.o. Đurđevac. 
 Komunalije d.o.o. Đurđevac dužne su 
provjeriti ispravnost i funkcionalnost hidrantske 
mreže u Đurđevcu i prigradskim naseljima. 
 Motrenje i prema potrebi ophodnju 
zaštićenog dijela prirode „Đurđevački pijesci“, u 
razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2012. 
godine, vršit će djelatnici Javne vatrogasne 

postrojbe Đurđevac, povremenim motrenjem s 
vatrogasnog tornja  u Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi Đurđevac, a naročito u popodnevnim 
satima za vrijeme velikih vrućina. 
        Zbog brze i učinkovite vatrogasne 
intervencije i mogućnosti prolaska vatrogasnih 
vozila, potrebno je redovito održavati i uređivati 
pristupne putove (visina i širina vatrogasnih 
vozila), do poljoprivrednih površina i vikend 
naselja (vinograda-klijeti) na obroncima Bilogore, 
za što se zadužuju Komunalije d.o.o. Đurđevac. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 214-01/12-01/05 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2 
Đurđevac, 28. lipnja 2012.  
 
                                                                                              
                      Predsjednik 
                                              Gradskog vijeća  
                                 Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.  
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 Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj 
skrbi ("Narodne novine", broj 33/12.) i članka 29. 
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 27. sjednici održanoj 28. lipnja 2012. 
donijelo je  
 

P L A N 
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj  

skrbi na  području  Grada Đurđevca u  
2012. godini 

  
I. 
 

 U Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi 
na području Grada Đurđevca u 2012. godini  
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/11. i 
3/12.), u točki III. alineji 2. riječi: „odnosno u 
polovici mjesečnog iznosa potrebnog za 
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uzdržavanje samca ili članova obitelji, ukoliko je 
to povoljnije za korisnika“ brišu se.   

 
II. 
 

 Ovaj Plan o izmjeni Plana javnih potreba u 
socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 
2012. godini stupa na snagu danom objave u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
                          

KLASA: 021-05/11-01/03 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-3 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 

 
                                                                                                                

              Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

                     Ivica Djopar, dr.vet.med., v. r.  
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Na temelju članka 29. i članka 77. stavka 

2. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 
Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 27. sjednici održanoj 28. 
lipnja  2012. godine, donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju  
Komunalija d.o.o. Đurđevac  

za 2011. godinu 
                                                                                  

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju 
Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu 
(Ur.broj: I-4-463/12 od 4. lipnja 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: 363-01/12-01/48 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 

 
                         
       Predsjednik 
                                              Gradskog vijeća  
                                 Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.  
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Na temelju članka 29. i članka 77. stavka 
2. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 
Grada Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 27. sjednici održanoj 28. 
lipnja  2012. godine, donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju  
Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac  

za 2011. godinu 
                                                                                    

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju 
Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu 
(Ur.broj: I-105/12 od 30. ožujka 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: 363-01/12-01/49 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2 
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Đurđevac, 28. lipnja 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 27. 
sjednici održanoj 28. lipnja  2012. godine, 
donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Zajednice sportskih udruga  

Grada Đurđevca za 2011. godinu 
                                                                                      

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom 
poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada 
Đurđevca za 2011. godinu.  

 
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: 620-01/12-01/02 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2 
Đurđevac, 28. lipnja 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 27. 

sjednici održanoj 28. lipnja  2012. godine, 
donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvještaja i Izvještaja 

o radu Zajednice tehničke kulture Đurđevac  
za 2011. godinu 

                                       
I. 

 
 Prihvaća se Financijski izvještaj i Izvještaj 
o radu Zajednice tehničke kulture Đurđevac za 
2011. godinu.  
 

II. 
 
 Izvještaji  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: 620-01/12-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

                     Ivica Djopar, dr.vet.med., v. r.  
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 Na temelju članka 18. Zakona o savjetima 
mladih ("Narodne novine", broj 23/07.), članka 9. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 1/08.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 27. sjednici 
održanoj 28. lipnja  2012. godine, donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih 

Grada Đurđevca za 2011. godinu 
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I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih 
Grada Đurđevca za 2011. godinu (KLASA: 021-
05/12-01/04, URBROJ: 2137/03-01-01/04-12-1, 
od 19. lipnja 2012. godine), koje je podonio Savjet 
mladih Grada Đurđevca. 

 
II. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA 

 ĐURĐEVCA 
         

KLASA: 021-05/12-01/04 
URBROJ: 2137/03-01-01/04-12-3 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

                     Ivica Djopar, dr.vet.med., v. r.  
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 Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o 
savjetima mladih ("Narodne novine", broj 
23/07.), članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 1/08.) i članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 27. 
sjednici održanoj 28. lipnja  2012. godine, 
donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih 

Grada Đurđevca za 2012. godinu 
  

I. 
 

 Prihvaća se Program rada Savjeta mladih 
Grada Đurđevca za 2012. godinu       (KLASA: 021-
05/12-01/04, URBROJ: 2137/03-01-01/04-12-2), 
koji je donio Savjet mladih Grada Đurđevca na 
sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine. 

 
II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim 

novinama Grada Đurđevca". 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
 ĐURĐEVCA 

         
KLASA: 021-05/12-01/04 
URBROJ: 2137/03-01-01/04-12-4 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

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

Na temelju članka 16. i 17. Zakona o 
savjetima mladih („Narodne novine“,  broj 
23/07.) i članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 1/08.), Savjet mladih Grada 
Đurđevca na 3. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. 
donosi 

 
P R O G R A M   R A D A  

Savjeta mladih Grada Đurđevca  
za 2012. godinu 

 
I. 
 

Savjet mladih Grada Đurđevca (u 
daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno 
tijelo Gradskog vijeća Grada Đurđevca (u daljnjem 
tekstu: Gradsko vijeće) koje je osnovano s ciljem 
aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada 
Đurđevca i sudjelovanja u aktivnostima po 
pitanjima od interesa za mlade Grada Đurđevca. 
U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja 
o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i 
o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća 
koja su od interesa za mlade te daje mišljenje 
Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih 
akata koji su od osobitog značaja za mlade. 

 
II. 

 
 Na temelju Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Đurđevca, Savjet mladih u okviru 
svoga djelokruga: 
 - raspravlja o pitanjima značajnima za rad 
Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada 
Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, 
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 - predlaže Gradskom vijeću donošenje 
odluka, programa i drugih akata od značenja za 
unapređivanje položaja mladih na području 
Grada Đurđevca te daje mišljenje o navedenim 
aktima kada Savjet mladih nije predlagač,   
 - sudjeluje u izradi i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade, 
 - izrađuje izvješća nadležnim tijelima o 
problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za rješavanje nastalih 
problema i poboljšanje položaja mladih,  
 - skrbi o informiranosti mladih o svim 
pitanjima značajnim za unapređivanje položaja 
mladih,  
 - potiče suradnju i razmjenu iskustava sa 
savjetima mladih drugih županija, gradova i 
općina te odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 
 - predlaže Gradskom vijeću financijski 
plan radi ostvarivanja programa Savjeta mladih, 
 - podnosi na odobravanje Gradskom 
vijeću Program rada Savjeta mladih,  
 - podnosi godišnje izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću, 
 - po potrebi poziva predstavnike Grada 
Đurđevca na sjednice Savjeta mladih,  
 - obavlja i druge poslove od interesa za 
mlade. 

 
III. 

 
 Kako bi mogli raditi na ostvarivanju ciljeva 
i zadaća Savjeta mladih donosi se Program rada 
Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu 
koji će se realizirati kroz aktivnosti navedene u 
sljedećim točkama: 
 1. Razmatranje pitanja i problema mladih 
te predlaganje odluka i drugih akata za 
unapređenje položaja mladih Gradskom vijeću, te 
davanje mišljenja o navedenim aktima kada 
Savjet mladih nije predlagač.  
 2. Suradnja s nadležnim tijelima Grada 
Đurđevca te ustanovama (školama i drugim 
ustanovama) i udrugama mladih s područja Grada 
Đurđevca o svim pitanjima u interesu mladih.  
 U skladu s djelokrugom rada Savjeta 
mladih, određenim člankom 9. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca, Savjet 
mladih će u svakom aspektu svoga djelovanja i 
provođenja aktivnosti navedenih ovim 
Programom rada provoditi suradnju s Gradskim 
vijećem, te svim nadležnim tijelima, osobito 

Odborom za sport i mlade koji je imenovalo 
Gradsko vijeće, kao i upravnim tijelima  Grada 
Đurđevca.  
 3. Edukacija članova Savjeta mladih o 
njihovim pravima i obavezama  kako bi stekli 
vještine potrebne u radu Savjeta mladih (pisanje 
projekata, javni nastupi, prava i dužnosti, 
zagovaranje i slično). 

4. Promicanje i provođenje suradnje i 
razmjene iskustava sa savjetima mladih u 
gradovima i općinama na području Koprivničko-
križevačke županije. Suradnja i posjet članova 
Savjeta mladih drugim savjetima mladih s 
područja Republike Hrvatske. 
 5. Promicanje Savjeta mladih na lokalnoj 
razini, u javnosti i medijima. 
 6. Podnošenje na odobravanje Gradskom 
vijeću Programa rada i financijskog plana Savjeta 
mladih za 2013. godinu, te Izvješća o radu za 
2011. godinu.  
 

IV. 
 
 Financijska sredstva za ostvarenje 
Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 
2012. godinu osiguravaju se iz Proračunu Grada 
Đurđevca za 2012. godinu, na razdjelu 0100 
PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA 
GRADA, glava 0110 Gradsko vijeće i 
gradonačelnik. 

 
V. 
 

 Ovaj Program rada Savjeta mladih Grada 
Đurđevca za 2012. godinu objavit će se u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

 
 

KLASA: 021-05/12-01/04 
URBROJ: 2137/03-01-01/04-12-2 
Đurđevac, 19. lipnja 2012.                  

                                                              
                   Zamjenica predsjednice 
      Marija Đurišević, v. r. 

 
 

57 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 27. 
sjednici održanoj 28. lipnja  2012. godine, 
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donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj 
reviziji Grada Đurđevca za 2011. godinu 

                                                                                      
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za 
reviziju, Područnog ureda Koprivnica KLASA: 041-
01/12-02/23, URBROJ: 613-08-12-6 od 16. svibnja 
2012. godine, koja je obavljena u razdoblju od 18. 
siječnja do 16. svibnja 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: 041-01/12-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-5 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

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

58 
Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 3/09.), a u svezi s člankom 19. stavkom 1. 
podstavkom 7. Statuta Gradske knjižnice 
Đurđevac (broj 181/00. od 15. prosinca 2000. 
godine i 74/10. od 22. prosinca 2010. godine), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na na 27. sjednici 
održanoj 28. lipnja  2012. godine, donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske 

knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o  
korištenju sredstava Ministarstva 

 kulture Republike Hrvatske           

I. 
 
 Daje se suglasnost ravnateljici Gradske 
knjižnice Đurđevac, Anici Šabarić, prof. za potpis 
Ugovora br. 07-144-12 o korištenju sredstava 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske (KLASA: 
612-04/11-03/0055, URBROJ: 532-07-03/2-12-02 
od 12. travnja 2012. godine) na iznos od 
80.000,00 kuna za program Nabave knjižne i 
neknjižne građe u 2012. godini za Gradsku 
knjižnicu Đurđevac. 

 
II. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA 

ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 612-01/12-01/18 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

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

59 
Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 
broj 3/09.), a u svezi s člankom 27. stavkom 1. 
podstavkom 7. Statuta Centra za kulturu  
Đurđevac (broj 180/2000. od 15. prosinca 2000. 
godine i 109/2009. od 8. rujna 2009. godine), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na na 27. sjednici 
održanoj 28. lipnja  2012. godine, donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za 

kulturu Đurđevac  za potpis Ugovora o  
korištenju sredstava Ministarstva 

 kulture Republike Hrvatske 
           

I. 
 
 Daje se suglasnost ravnateljici Centra za 
kulturu Đurđevac, Editi Janković Hapavel, 
dipl.povj.umjetnosti, etnolog, za potpis Ugovora 
br. 16-465-12 o korištenju sredstava Ministarstva 
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kulture Republike Hrvatske (KLASA: 612-08/11-
26/1141, URBROJ: 532-04-01/1-12-02 od 1. lipnja 
2012. godine) na iznos od 150.000,00 kuna za 
program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari 
grad Đurđevac – za nastavak građevinske 
sanacije. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 612-01/12-01/21 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

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

60 
 Na temelju članka 125. Odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja grada 
Đurđevca (“Službene novine Grada Đurđevca”, 
broj 1/11.), članka 90. Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Grada Đurđevca s izmjenama i 
dopunama Odredbi za provođenje (“Službene 
novine Grada Đurđevca”, broj 4/11.) i članka 29. 
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 27. sjednici održanoj 28. lipnja  
2012. godine, donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

o davanju tumačenja odredaba  Prostornog 
plana uređenja Grada Đurđevca i Urbanističkog 

plana uređenja grada Đurđevca 
                                                                                 

 U svezi pojma “prijedlog građevinskog 
pravca” sadržanog u odredbama Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca s 
izmjenama i dopunama Odredbi za provođenje 
(“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 4/11.) i 
odredbama Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja grada Đurđevca (“Službene 

novine Grada Đurđevca”, broj 1/11.), daje se 
sljedeće tumačenje: 
  

 U Urbanističkom planu uređenja grada 
Đurđevca (u daljnjem tekstu: UPU), u Odluci o 
donošenju UPU-a grada Đurđevca, članak 3. 
stavak 2. alineja 27. navodi se pojam 
„građevni pravac“ koji glasi: „građevni pravac 
određuje položaj građevina u odnosu na 
granicu građevne čestice i predstavlja 
zamišljeni pravac na kojem se obvezatno 
smješta dio širine pročelja osnovne 
građevine, a određen je u odnosu na 
regulacijski pravac“. 

 U planu višeg reda, u II. Izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja Grada 
Đurđevca (u daljnjem tekstu: PPU Grada 
Đurđevca), u Odluci o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju PPU Grada Đurđevca, u 
članku 3. navodi se pojam „građevni pravac“ 
koji glasi: „građevni pravac određuje položaj 
građevina u odnosu na granicu građevne 
čestice i predstavlja pravac na kojem se 
smješta dio širine pročelja osnovne 
građevine,  a određen je u odnosu na 
regulacijski pravac“. 

 U Odredbama za provođenje UPU grada 
Đurđevca, u točki 2. Uvjeti smještaja 
građevina gospodarskih djelatnosti, podtočka 
2.1.2. Smještaj građevina na građevnoj 
čestici, u  članku 20., stavku 2. navedeni su 
generalni uvjeti gradnje građevina 
gospodarskih djelatnosti za sve moguće 
situacije u prostoru koje se ovim UPU-om nisu 
mogle predvidjeti, koji glase:  

 
„(2) Udaljenost građevine od regulacijskog 

pravca iznosi najmanje 5,0, a max. 10,0 m. 
Iznimno udaljenost građevine od regulacijskog 
pravca može biti različita od naprijed zadane kada 
je riječ o poštivanju postojećeg karakterističnog 
uzorka naselja - gradnja građevine na 
regulacijskoj liniji ili udaljenost građevine od 
regulacijske linije manje od 5,0 m, ovisno o 
specifičnoj konfiguraciji terena, tehničkog i 
funkcionalnog rješenja i slično.“ 

-  Nadalje, u Odredbama za provođenje UPU 
grada Đurđevca,  u članku 28.  „Uvjeti smještaja 
građevina gospodarske namjene poslovna (K)“, u 
stavku 4. određeno je: 

„(4) Udaljenost građevine od regulacijskog 
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pravca iznosi najmanje 5,0 m. Iznimno, udaljenost 
može biti različita od naprijed zadane kada je riječ 
o poštivanju postojećeg karakterističnog uzorka 
naselja-gradnja građevine na regulacijskoj liniji ili 
udaljenost građevine od regulacijske linije manja 
od 5,0 m i slično.“  

S obzirom na navedeno, daje se mišljenje 
da udaljenost građevine od regulacijskog pravca 
od 5,0 m nije obvezujuća, već da je UPU-om 
grada Đurđevca preporučeno da se nova gradnja 
što više uklopi u postojeći karakterističan uzorak 
naselja i prilagodi potrebama odvijanja pojedine 
namjene. 
 U svezi predloženog situacijskog nacrta 
Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole 
za eventualnu gradnju na kčbr. 4334/1 k.o. 
Đurđevac, izrađenog od tvrtke “arting” d.o.o. za 
projektiranje, izvođenje i nadzor, Bjelovar, 
Strossmayerova 4, broj: T.D. 35/12, od svibnja 
2012. god., daje se mišljenje da je isti u skladu s 
važećom prostorno-planskom dokumentacijom. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 350-01/12-01/05 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2 
Đurđevac, 28. lipnja 2012. 
 

 Predsjednik                                                                           
              Gradskog vijeća 

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

 
 
 
 
AKTI GRADONAČELNIKA  
 
61 
 Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 
117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni 
tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 32. stavka 
1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 
broj: 01-91-1/2006 i 01-87/1-2010 i  članka 42. 
stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene 
novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. lipnja  2012. 
godine, donio je  
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju zapovjednika Javne  

vatrogasne postrojbe Đurđevac  
                                                                                    

I. 
 

 Za zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac imenuje se MARIJAN KICIVOJ, 
s danom 19. srpnja 2012. godine, na vrijeme od 
četiri godine. 

 
II. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Đurđevca". 

  
KLASA: 080-01/12-01/09 

URBROJ: 2137/03-03-01/03-12-2 

Đurđevac, 12. lipnja  2012. 

 

               GRADONAČELNIK 

  Slavko Gračan, ing. građ., v. r. 
 
 
62 
 Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 
117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni 
tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 32. stavka 
1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, 
broj: 01-91-1/2006 i 01-87/1-2010 i  članka 42. 
stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene 
novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. lipnja  2012. 
godine, donio je  
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju zamjenika zapovjednika  
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac  

                                                                                
I. 

 
 Za zamjenika zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac imenuje se IVAN 
TOMAŠEK, s danom 19. srpnja 2012. godine, na 
vrijeme od četiri godine. 

 
II. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim 
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novinama Grada Đurđevca". 

 

KLASA: 080-01/12-01/09 

URBROJ: 2137/03-03-01/03-12-3 

Đurđevac, 12. lipnja  2012. 

 
  GRADONAČELNIK 

  Slavko Gračan, ing. građ., v. r. 
 
 
63 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.), članka 42. stavka 4. Statuta 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09.), članka 3. i članka 10. 
stavka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/09., 
7/09., 2/11. i 1/12.), gradonačelnik Grada 
Đurđevca, 29. svibnja 2012. godine, donio je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o pokretanju postupka davanja koncesije za  

upravljanje, održavanje i naplatu parkirališnih 
mjesta vozila na području Grada Đurđevca 

 
I. 
 

 Pokreće se postupak davanja koncesije za 
upravljanje, održavanje i naplatu parkirališnih 
mjesta vozila na području Grada Đurđevca 
objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije. 
  

II. 
 

 Obavijest o namjeri davanja koncesije za 
stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti 
– upravljanja, održavanje i naplate parkirališnih 
mjesta vozila na području Grada Đurđevca objavit 
će se u „Narodnim novinama“. 

 
III. 

 
 Koncesija za upravljanje, održavanje i 
naplatu parkirališnih mjesta vozila na području 
Grada Đurđevca dodjeljuje se na rok od pet 
godina. 

 

IV. 
 

 Obavijest iz točke II. ovog Zaključka 
njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 
V. 
 

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

 
KLASA: 340-01/12-01/07 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-5 
Đurđevac, 29. svibnja 2012. 
 

         

              GRADONAČELNIK 

  Slavko Gračan, ing. građ., v. r. 
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